
Af Richard Oestermann
Den danske journalist Richard 
Oestermann fortæller om sit 
spændende liv blandt kendte 
og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.
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Tanker om Oase-højskole tager form
Af Henri Nissen

Skal Dansk Oase også have 
en højskole, ligesom man i 
dag har en velfungerende 
efterskole?

Det mener efterskoleforstander 
Jakob Christensen, Tommerup. 

Sidste år var han med på et 
seminar på SommerOase, hvor 
fl ere af de ”gamle” fornyelsesfolk 
nævnte den gavn, fornyelsen 
havde haft af Vejen Højskole Kib-
butz. Dén tænkte Jakob lidt over.

- Ja, tænkte jeg, selvfølgelig 
skal Oase have sin egen højskole. 
Jeg mødte Keld Dahlmann på 
vejen og nævnte ideen for ham. 
”Skriv en mail til lederskabet”, 

foreslog han.
Det gjorde jeg så. Og de syn-

tes idéen var så god, at vi skulle 
arbejde videre med det. Et udvalg 
blev nedsat bestående af Thomas 
Zabriskie, Martin Gräs Lind, 
Karsten Bach og mig selv som 
tovholder.

Den 8. maj fi k vi mulighed for at 
fremlægge idéen mere grundigt 
for lederskabet, og herefter blev 
det et Oase-projekt.

Tirsdag fremlagde vi tankerne 
på lærerværelset, og nu skal der 
arbejdes mere seriøst med pro-
jektet i det kommende år.

Nu skal det afprøves, om der er 
folkelig opbakning. Jeg forestiller 
mig, at vi forsøger at opbygge en 
støttekreds og gør tanken kendt 

på bl.a. Facebook, fortæller Jakob 
Christensen.

Han forestiller sig, at der først 
skal afprøves nogle pilotprojekter  
af kortere varrighed, før man 
starter en helårs højskole.

På Rudehøj?
- Hvor skal det være?
- Det kunne fx starte her på Ru-

dehøj Efterskole i lejede lokaler, 
hvis der er kapacitet til det.

Det kunne være gavnligt for 
begge parter. Og man kunne fore-
stille sig, at de ældste eftersko-
leelever gled over i en højskole.

Men ellers forestiller jeg mig, at 
skolen skal ligge et sted mellem 
Århus Valgmenighed, Silkeborg 
Oasemenighed og Rudehøj.

- Hvilken slags skole?
- Man kunne forstille sig, at 

forårsholdet var lettere, og efter-
årsholdet mere seriøst, ligesom 
en bibelskole. 

En konkurrent
- Men det vil jo blive en kon-

kurrent til de nuværende kristne 
højskoler og bibelskoler?

- Det vil det nok, ja. Men jeg 
tror, der er så mange unge nu 
på SommerOase, at der vil være 
nok til et hold på mindst 24 elever 
(som loven kræver).

- Men er de andre højskoler da 
ikke gode nok?

- Jo, de er gode nok til det 
behov, som de skal dække. Men 
jeg tror, de unge på 17-25 år, der 

kommer i Oase vil have gavn af at 
komme på en Oase-skole. 

- Flere af de andre højskoler 
har problemer med at skaffe 
elever nok...

- Ja, men jeg mener, der er så 
meget gods og så megen folkelig 
opbakning til bevægelsen, at det 
vil kunne bære en højskole.

Hvis vi ser på historien, og 
hvis vi ser 50 år frem, så skal vi 
have skoler for at kunne påvirke 
samfundet og kirken. Det er fi nt 
med én efterskole som Rudehøj, 
men det er ikke nok.

De grundtvigske skoler er jo 
et eksempel på, hvordan det 
forandrede Danmark. Mange vil 
i dag kalde sig grundtvigianere, 
selvom deres kundskab om, hvad 

det egentlig vil sige, måske ikke 
er stor, forklarer Jakob.

- I dag har højskoler ikke sam-
me søgning som dengang...

- Nej, men jeg tror på idéen. 
Behovet er der. Når mange høj-
skoler er i krise, skyldes det, at de 
ikke er tydelige om, hvad de står 
for. Dansk Oases højskole skal 
være klar i spyttet og undervise 
om grundlæggende bibelkunskab 
og udfordre eleverne.

- Kunne man forestille sig et 
samarbejde med en af de andre 
kristne højskoler?

- Nej, det tror jeg ikke. Det vil 
give interessekonfl ikter. Så skulle 
man tage nogle unødvendige 
hensyn. Man skal have sit eget 
sted. Helst 40 hektar fl ad jord. 

 Foto Jesper Rais.

Tusinder på kristne sommercamps
Børn og voksne nød blandingen af undervisning og fællesskab. Læs mere på side 4, 12-14 og 22.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord: regel

Ugens profi l: Gyda og Anders Sørensen

Tillykke

Læs avisen på Udfordringen dk

Skrødstrup Efterskole får ny 
forstander fra Hedemølle Efterskole
Skrødstrup Efterskole har ansat Mo-
gens Finderup (45) som ny forstander 
pr 1. august 2015. Han afl øser skolens 
nuværende forstander, Jens Medom 
Madsen, der skal være generalsekretær 
i Indre Mission.

Mogens Finderup kommer fra en stilling 
som lærer på Hedemølle Efterskole og bor 
sammen med sin familie i Aarhus. Han har 
været efterskolelærer i 15 år og er videre-
uddannet inden for pædagogisk ledelse.

Skrødstrup Efterskoles bestyrelse med formand Mogens Nørgård 
i spidsen glæder sig meget over, at man på forholdsvis kort tid har 
kunnet fi nde en så kompentent forstander, der både har det rette 
værdi-grundlag og den nødvendige rummelighed.

Bodil

Volontør til Sømandshjem i Nuuk
Frederik Weber Toudal fra Løsning rejser 
den 1. august til Grønland for at være vo-
lontør i et år på sømandshjemmet i Nuuk. 

Han glæder sig til mødet med både den 
fl otte natur, grønlænderne – og måske et 
gensyn med et par efterskolekammerater 
deroppe fra.

- Som kristen er jeg spændt på at se, 
hvordan Jesus virker i grønlændernes liv – hvordan det er at være 
kristen deroppe. Jeg har desuden altid været fascineret af Grønland, 
så jeg er glad for, at jeg nu får mulighed for at arbejde med lidt af 
hvert. Jeg er klar!, siger han. 

Sømandsmissionen har tre sømandshjem i Grønland.
Hanne Baltzer

I august rejser et nyt hold unge 
til Cambodja som en del af Dan-
missions undervisningstilbud, 
Konfi rmand Aktion.

Den folkekirkelige organisation 
Danmission sender Margrete 
Nørtoft Thomsen, Mads Kristen-
sen Gram, Malene Skannrup 
og Johannes Hejslet Larsen af 
sted for at tilbringe fem uger i 
Cambodja.

Her skal de opleve livet i afsi-
desliggende landsbyer, få indblik 
i Danmissions arbejde i landet 
og besøge unge kristne. Når de 
kommer hjem igen, skal de i sel-
skab med to unge cambodjanere 
rejse rundt i Danmark for at give 
danske konfi rmander et indblik i 
livet i Cambodja.

Holdet af Globale Fortællere 
udsendes af Danmission, der 
arbejder i 12 lande i Asien, Afrika, 
Mellemøsten og Danmark med 

kirkeudvikling, fattigdomsbe-
kæmpelse, trosdialog og kon-
fl iktløsning.

Fire Globale Fortællere
Margrete Nørtoft Thomsen 

(19) er student 2015 fra Rødkilde 
Gymnasium i Vejle. Hun drømmer, 
om at læse religionsvidenskab på 
universitetet, efter hun har oplevet 
mere af verden som Global For-
tæller. Margrete Nørtoft Thomsen 
er medlem af Danmarks Kriste-
lige Gymnasiastforening og leder 
i en ungdomsklub under KFUM/K 
for 16-20-årige i Vejle.

Hun ser frem til at opleve den 
kristne kultur i Cambodja og 
opleve, hvordan cambodjanerne 
forholder sig til deres tro.

Mads Kristensen Gram (20), 
kommer fra Randers-egnen. 
Efter sin studentereksamen har 
han været udsendt som volon-
tør i Mellemfolkeligt Samvirke i 

Nepal. Her underviste han børn i 
forskellige aldersgrupper. Han er 
opvokset i en præstegård – hans 
mor Inger Lise Gram er præst i 
Essenbæk Sogn - og kender der-
for til Konfi rmand Aktion fra egen 
hjemmebane. Mads Kristensen 
Gram gemmer på en god portion 
eventyrlyst og glæder sig til at 
knytte venskaber og bånd mellem 
fl ere verdensdele.

Malene Skannrup (24) er 
lærerstuderende fra Aarhus og 
spejderleder ved KFUM-spejder-
ne. Hun ser frem til at møde en 
masse nye mennesker, dele gode 
oplevelser og ikke mindst fortælle 
om sine erfaringer bagefter.

Johannes Hejslet Larsen 
(20) fra Aalborg er den sidste af 
de fi re Globale Fortællere.Han 
har arbejdet som efterskolemed-
hjælper på Aarhus Efterskole og 
været aktiv i FDF, hvor han også 
fik inspirationen til at rejse ud 

som Global Fortæller. Johannes 
Hejslet Larsen har i sin fritid været 
med i både kirkekor, et FDF-band 
og Operation Dagsværk.

Fortællere kan bookes
I år er temaet for Konfi rmand 

Aktion ”På Vej” – og de Globale 
Fortællere kommer til at dele for-
tællinger, om hvordan Cambodja 
er på vej mod et mere retfærdigt 
samfund, om cambodjanske unge 
som er på vej i livet, om den unge 
kirke og om det kristne mindretal 
i landet, som er på vej mod Gud.

Konfi rmand Aktion og de Glo-
bale Fortællere ruller gennem 
landet i 2016 i ugerne 3 til 10. 
De kan bookes ved henvendelse 
til Danmissions kommunikati-
onsmedarbejder Kirstine Thye 
Skovhøj.

Bodil

Nye Globale Fortællere i Danmission
Fire unge skal først til Cambodja og derefter formidle deres oplevelser til danske konfi rmander.

Johannes Hejslet Larsen Mads Kristensen Gram Malene Skannrup Margrethe Nørtoft Thomsen

- Vi glæder os til at arbejde 
sammen, siger Gyda og An-
ders Sørensen, som skal lede 
sømandshjemmet i Aasiaat fra 
september.

Før afrejsen til Grønland bliver 
diakonerne Gyda og Anders Sø-
rensen udsendt fra Rindum Kirke 
ved Ringkøbing den 20. august kl. 
19. Ægteparret skal afl øse Mia og 
Johannes Jensen som ledere af 
sømandshjemmet i Aasiaat. Med 
til Grønland tager de deres yngste 
datter, Signe, på 10 år. 

Gyda og Anders har ofte talt 
om at rejse ud sammen – og nu 
bliver det så virkelighed, når de 
for første gang fl yver til Grønland 
den 2. september. 

Anders har tidligere været 
souschef i en SFO, mens Gyda 
bl.a. har været sognemedhjælper. 

Til sammen har de mange års 
ledererfaring, som de glæder 
sig til at bruge, og de ser med 
glæde, at tingene lægger sig 
stille og roligt tilrette. De oplever 
i hvert fald at have en rigtig god 
mavefornemmelse, og de tror på, 
at Gud har kaldet dem til opgaven.

 Alsidig tjeneste
- Vi skal ud med evangeliet – 

ikke på den traditionelle måde 
som missionærer, men ved at 
skabe relationer til de menne-
sker, vi møder - ved at give en 
god service og have omsorg for 
medarbejdere og gæster. 

Desuden er det summen af 
arbejdsopgaver, vi kan se os 
selv i. Vi kan både lide at lede 
medarbejdere og volontører samt 
tage fat på alt det praktiske, siger 
Gyda Sørensen. 

’Sej og modig’ beslutning
- Vi er spændt på det hele, og 

vi glæder os meget til at arbejde 
sammen. Det er vi ret gode til, 
siger Anders med et stort smil.

Han henviser fx til deres fl ot 
gennemrestaurerede nedlagte 
landbrugsejendom og den ældste 
datters bryllup for nylig med 100 
gæster en varm sommerdag.

Kollegaerne kalder parrets be-
slutning for ”sejt og modigt”. Men 
Gyda og Anders glæder sig til at 

omsætte deres gamle drøm om 
at arbejde i en helt anden kultur 
og tjene Gud på en ny måde. De 
ser ikke det noget langsommere 
tempo i Grønland som et problem, 
tværtimod.

Naturligvis er det også med en 
vis vemod, de forlader deres perle 
af et hjem udenfor Ringkøbing. De 
kommer til at savne børn og dem, 
der er dem nærmest. Men nu 
glæder de sig til store naturople-
velser, mødet med grønlænderne 
og de nye udfordringer. 

Hanne Baltzer/Bodil 

 

Diakon-par skal lede 
sømandshjem i Grønland
Vi skal dele evangeliet gennem omsorg for mennesker, mener Gyda og 
Anders Sørensen fra Ringkøbing.

Dansk gospel-pionér 60 år 
Den 20. juli kunne Peter Steinvig fejre 
sin 60 års fødselsdag.

Musikken har altid haft en stor betyd-
ning for Peter Steinvig. Han har lige siden 
de tidlige drengeår sunget i Københavns 
Drengekor/Sankt Annæ Gymnasium, hvor-
fra han blev student i 1974. Peter Steinvig 
tog præliminær organisteksamen fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium i 
1982 og kirkemusikalsk diplomeksamen samme sted i 1986. Han 
har desuden studeret i Paris og ved Duke University, North Caro-
lina, USA og har en bachelor i både fransk og musikvidenskab ved 
Københavns Universitet. 

Peter Steinvig var ansat som organist i Jerusalemskirken (Meto-
distkirken i København) fra 1974-1978, derefter i Sengeløse Kirke 
og siden 1983 i Karlslunde Strandkirke.

Det er dog gospelmusikken, Peter er kendt for. Som ganske ung 
startede han gospelkoret Kefas, som her i 2015 kan fejre 40 års 
jubilæum. Han er også leder af gospelkorene ”Saints & Sinners” 
i Gladsaxe samt ”Grace” i Karlslunde. I 1991 arrangerede Peter 
Steinvig den første store gospelfestival med amerikanske instruk-
tører i Danmark, og i over 20 år stod han i spidsen for Copenhagen 
Gospel Festival. I en årrække afsluttedes festivalen med fyldte huse 
i Cirkusbygningen eller Tivolis koncertsal.  

Peter Steinvig har også holdt utallige koncerter samt gospel-
workshops i en række europæiske lande samt foretaget fl ere turnéer 
i sorte kirker både i USA og England i samarbejde med nogle af de 
allerstørste navne indenfor gospel: Edwin Hawkins (Oh Happy Day), 
Andrae Crouch, Richard Smallwood, Jessy Dixon m.fl .

Privat er Peter Steinvig gift med Anette og far til 5 børn. Han bor 
på ”Dalsgård” i landsbyen Ørsted (ml. Viby Sj. og Havdrup), hvor 
han udlever sin drengedrøm som (fritids-)landmand.

Bodil

Mogens Finderup

Tillykke med brylluppet den 1. august i Harte Kirke til Therese 
Kjærgaard Andersen, datter af Dorit Callesen og Ole Andersen og 
Daniel Eichenwald Mortensen, søn af Tove og Sten Mortensen.

Venlig hilsen
Tove E. Mortensen



Udfordringen torsdag den 30. juli 2015 INTERVIEW . 3 

    NB! Ny adresse:
Thyrasgade 4•8260 Viby J 
t. 20 40 74 20
dacas@dacas.dk
dacas.dk•lej-en-bolig.dk

Ledige boliger:
Tjek lej-en-bolig.dk

Ejendomsadministration:
Drift • Værdiskabelse • Rådgivning 
Kontakt os for en snak.

Af Henri Nissen
Foto: Søren Pedersen

Claus Swartz Andersen holdt 
ferie i Danmark, mens hans 
kone Mette arbejdede – på 
Cypern.

Her har parret arbejdet som 
missionærer siden septem-
ber 2014. Claus arbejder med 
fundraising til den kristne TV-
station Sat7, mens Mette ar-
bejder med kommunikation, 
specielt på de sociale medier. 

Og netop mens der var Som-
merOase skulle hun deltage i 
et møde, så Claus måtte selv 
tage hjem og stå i stand-teltet 
og fortælle om arbejdet. 

Til gengæld kan han mødes 
med parrets fi re børn, som bor 
i Danmark.

Fra Gjern til Nicosia
Det var Claus, der først følte 

kaldet til at rejse ud som mis-
sionær. Senere kom Mette med 
på tanken. Efter at have tænkt 
og bedt over det, besluttede de 
at rejse ud som missionærer for 
MissionAfrika, som så ”låner” 
dem ud til Sat7.

Claus har i mange år  arbejdet 
indenfor tøj-branchen og drev 
også sin egen butik. 

Efter at have solgt butikken 
arbejdede han i Blå Kors Gen-
brug i tre år, og de sidste 14 år 
har han været medlemskonsu-
lent på Kristelig Arbejdsgiverfor-
ening i Randers.

Solgte alt og rejste
– Ja, det var en lang proces 

på 1½ år inden vi kunne rejse 
ud, fortæller Claus. 

– Bl.a. skulle vores yngste 
datter Josefine være færdig 
med folkeskolen og begynde på 
Djursland Efterskole, inden vi 
var klar til at tage fra Danmark.

Vi valgte også at sælge vores 
hus i Gjern, vores bil, ja alt, og 
Mette nedlagde sit kommunika-
tionsfi rma, før vi rejste ud.

Vi håber nemlig på at få en 
lang årrække på Cypern. Jeg er 
52, og min kone er 51. Så vi ser 
mindst ti år frem, hvis alt går vel.

Ikke så let...
På Middelhavsøen Cypern 

har den kristne satellit tv-station 
Sat7 nemlig sit hovedkvarter 
i Nicosia, hvorfra man sender 
tv-programmer til de truede 
kristne mindretal i Mellemøsten 
og Nordafrika. Sat7 har også 
studier i Libanon og Egypten.

– Hvordan har det været for 
jer som familie at komme til 
Cypern?

– Både godt og svært. Det 
giver nogle knaster, når mange 

kulturer og mennesker skal 
arbejde sammen. Men det har 
vi alle været indstillet på.

Det har nok været nemmest 
for mig, fordi det var mig, der fi k 
kaldet, mens Mette har skullet 
vænne sig til mange ting. Bl.a. 
at undvære børnene, hvilket 
måske er sværest for mødre.

– Men der er ikke så langt fra 
Cypern til Danmark...?

– Nej, på efterskolen sagde 
forstanderen, at vi næsten 
havde været mere derude end 
de forældre, som bor i Danmark.

Vi forsøger at komme hjem til 
de vigtige begivenheder.

TV når muslimerne
Programmerne sendes of-

fi cielt til de kristne mindretal, 
men man véd, at millioner af 
muslimer også kigger med.

– Udover de arabiske pro-
grammer, som det begyndte 
med, sender vi nu også på Farsi 
til især Iran og nabolandene, og 
for nylig fi k vi også lov at sen-
de programmer på en tyrkisk 
satellit-kanal, som regeringen 
administrerer. Det er egentlig 
ret overraskende i et muslimsk 
land som Tyrkiet, mener Claus.

Han nævner også, at Sat7 
er begyndt at sende skole-tv, 
bl.a. for at hjælpe de mange 
fl ygtningebørn.

Tværkirkeligt
Ægteparret har baggrund i 

Indre Mission, men den kristne 
satellitkanal støttes af en lang 
række organisationer i verden. 

Herhjemme har Mission Afri-
ka været med siden 1998 (bl.a. 
med udsendelse af forgænger-
ne Mette og Axel Schmidt), og 
desuden støtter Bibelselskabet 
og Dansk Europamission kana-
len. Og Pinsekirkens er med til 
at producere børneprogrammer 
på KKR/TV i København. Så 
der er et meget tværkirkeligt 
fællesskab.

Kirke for millioner
– Sat7 er jo ’kirke’ for millioner 

af kristne, også dem der ikke 
har mulighed for at gå i kirke 
på almindelig vis. Tiden er ved 
at rinde ud for de kristne i Mel-

lemøsten, og hvis vi som kristne 
vil noget i Mellemøsten, så er 
det nu, det skal ske, inden det 
er for sent, har Mette Swartz 
Andersen tidligere sagt.

Claus’ primære opgaver bli-
ver at skabe interesse for Sat7 
hos kirker og organisationer, 
specielt i Golf-staterne. Her er 

befolkningerne muslimske, men 
der er mange kristne gæstear-
bejdere, og de har som regel 
lov at have kirker i isolerede 
områder. Dem skal Claus nu i 
kontakt med.

Bøn gør indtryk
– Det, der har gjort mest 

indtryk på mig er, hvor stor 
betydning bøn har for de kristne 
i Mellemøsten. Det er meget 
mere ligetil. Når vi fx er ude på 
en restaurant for at spise, er 
det helt naturligt, at man beder 
kristen bordbøn – selv om man 
er i et muslimsk land. 

Det ville nok være en overvin-
delse for mig selv at gøre det i 

vores eget – kristne – land. 
– Så de kristne mindretal i 

Mellemøsten er meget bevidste 
om deres tro?

– Ja, meget. Og de tager 
Guds ord bogstaveligt. De lever 
det ud, og de tror på, at det sker. 

– Men de er jo også vant til 
modstand og at skulle slås for 
at bevare troen?

– Ja, når det går slemt til, 
bliver kirker brændt af i Egyp-
ten, og IS dræber mennesker 
i Syrien og Irak. Også i andre 

lande oplever de jo jævnligt, 
at de bliver mødt af muslimer, 
som ikke accepterer, at de har 
en anden tro. 

Tillid og frimodighed
– Men den tillid og tro til Gud, 

vi har mødt dernede, den har 
været opmuntrende. Uanset de 
kristnes problemer og begræn-
singer, så er de glade i troen, og 
de ser frem til det evige liv. Bøn-
nen og deres frimodighed kan 
vi lære meget af, slutter Claus.

Claus og Mette håber på, at de kan blive på Cypern de 
næste mange år.

Vi kan lære af
Mellemøstens 
kristne om bøn
Tro og bøn er en helt naturlig del af livet for Mellemøstens kristne 
mindretal, siger Claus Swartz Andersen, der netop har holdt ferie 
hjemme i Danmark.

”Det, der har gjort 
mest indtryk på mig 

er, hvor stor betydning 
bøn har for de kristne 
i Mellemøsten. Det er 

meget mere ligetil.”

Det var Claus, der først følte kaldet til at rejse ud som missionær. Senere kom hans kone 
Mette også med på tanken. 

” Vi valgte også at 
sælge vores hus i 

Gjern, vores bil, ja 
alt...”
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Armbånd fra sidste år udløste 
iskugler på Oaselejren

På SommerOase i Odder blev der givet is til dem, der havde 
beholdt armbåndet på siden sidste år. Nogle havde beholdt fl ere 
års armbånd på, bl.a. tidligere oasepræst i Hjarup, Niels Peder 
Nielsen. Hvert armbånd gav en kugle is.

Læs mere om SommerOase på side 12-13.

Den kristne kulturarv har været 
til stor inspiration for Naser 
Khader. Det fortæller han om 
ved et arrangement i KirkeiBy-
en, Lykkegårdsvej 69 i Kolding  
søndag den 9. august kl. 19.00.

Naser Khader er kendt som 
samfundsdebattør, politiker og 
mellemøstekspert. Søndag den 9. 
august taler Naser Khader ved et 
foredrag i KirkeiByen, hvor han vil 
give en knivskarp orientering om 
situationen i Mellemøsten, Syrien, 
ISIS og andet. 

Samtidig vil han med udgangs-
punkt i sin bog ”Bekendelser fra 
en kulturkristen muslim” fortælle 
om, hvordan kristendommen har 

ændret ved hans syn på verden.
I bogen fortæller Khader om de 

to religioner, islam og kristendom, 
der på godt og ondt har formet 
ham. Han pointerer blandt andet, 
at kristendommens enorme be-
tydning for det danske samfund 
ikke må undervurderes. I stedet 
bør den tjene som inspiration til 
en reformering af islam indefra, 
mener han.

Brandfarligt emne
- Emnet kan godt være brand-

farligt. Men vi mener, det er vigtigt 
i en debat, som ofte er præget af 
uvidenhed, siger Jørgen Fuchs, 
der er en af initiativtagerne til 
foredraget. Han uddyber: ”Vi er af 
den opfattelse, at Naser Khader 
er en kompetent foredragsholder, 

særligt i det område, der omfatter 
integration og muslimer kontra 
kristne. Vi ønsker at skabe for-
ståelse og dialog i stedet for at 
grave grøfter.”

Arrangementet i kirken på 
Lykkegårdsvej er opdelt i to af-
delinger med kaffe ind imellem. I 
anden sektion vil der være tid til at 
stille spørgsmål til Naser Khader. 

Aftenen er en del af højskole-
kurset ”Glæden ved livet”, men 
er åben for alle. Prisen er 75 
kroner for foredrag og kaffe, dog 
gratis for kursister, oplyser Jørgen 
Fuchs fra KirkeiByen.

Bodil

Bibelen hjælper i traumebehandling
Bibel-baseret traumebehandling er 
blevet en kæmpesucces verden over, 
hvor mennesker får hjælp mod trau-
mer forårsaget af fx krig eller aids.

Det fortæller international chef 
Synne Garff i Bibelselskabets magasin 
Bibelen og verden. Hun har set den 
amerikanske bibel-oversætter Harriet 
Hills store arbejde blandt traumatise-
rede i et kenyansk fængsel og blandt 
aids-ramte i Swaziland. Bl.a. børnesol-
dater har oplevet frygtelige ting, men 
gennem kurserne lærer de at tilgive og 
give deres byrder til Jesus. En af børnesoldaterne er nordafrikanske 
Isah, der blev trænet af terrorgruppen Al-Shabaab. 

- Min yndlingshistorie er historien om Josef og hans jaloux brødre 
og om, hvordan Josef endte med at blive premierminister i Egypten 
selv efter et hårdt liv i fængslet. Det håb lever jeg på, fortæller Isah, 
som har deltaget i Bibelselskabets traumebehandling.

Bodil

Den ’kulturkristne muslim’ Khader
taler i KirkeiByen i Kolding

Politiker og samfundsdebat-
tør Naser Khader holder 
foredrag i Kolding som en del 
af højskolekurset ’Glæden 
ved livet’.

Af Bodil Lanting

- Det er en stor glæde for os at 
komme til Sommercamp hvert 
år, siger Lousie Bendixen, som 
sammen med Axel har været på 
stævne i Mariager med parrets 
tre små børn.

Børnene (Cecilie på 7, Jonas 
på 4 og Ida på 1 år) har også 
været glade for opholdet. Jonas 
har været med på ’Miniguf’ for 
de 2-6-årige, og Cecilie har for 
første gang været med på ’Guf’ 
i år, fortæller Louise Bendixen.

- Det er aldrig fuldstændig ferie, 
når man tager afsted med små 

børn og også gerne vil deltage i 
møderne. Men det er ferie med et 
formål, understreger hun.

Livestream-møder
Man kan ikke få hele stævnet 

med, når man har små børn. Men 
det er da blevet til nogle aftenmø-
der og seminarer, mens venner 
fra kirken passede børnene.

Der var tre gæstetalere med på 
årets sommercamp, men Louise 
og Axel var især begejstrede for  
én af dem, nemlig Glyn Barrett fra 
UK. Han fortalte meget inspire-
rende om sin eksplosivt voksende 
kirke i Manchester City.

- Der var også en fantastisk 

god lovsang med musikere fra 
Mariager og andre kirker. 

Men ellers er fællesskabet 
bare så vigtigt for os. Vi er her jo 
også sammen med menigheden, 
fortæller Louise.

Ægteparret fi k dog også ud-
bytte af fl ere arrangementer, som 
de ikke selv deltog i. På Som-
mercamp havde man nemlig i år 
livestreaming af møderne i hallen, 
så man kunne følge med i det 
hele fra sin campingvogn.

- Vi kan kun anbefale andre 
familier at investere i 1 uge på 
sommercamp, lyder opfordringen 
fra de travle småbørnsforældre.

Deltagerrekord
Der var over 5000 deltagere 

på Sommercamp. Det skyldes 
nok også, at fl ere var med på 
et wildcard, dvs. gratis ophold, 
siger Louise.

Hun kommer selv fra apostolsk 
kirke i Esbjerg, mens Axel stam-
mer fra Haderslev. Han er ikke 
vokset op i en kirkelig sammen-
hæng, men kom som 18-19-årig 
med i pinsekirkens ungdomsklub. 
Her blev han taget godt imod og 
kom til personlig tro.

Familien er nu tilbage i Hader-
slev, hvor de hører til i pinsekirken 
i Multihuset.

Bare skønt 
at være på 
Sommer-
camp med 
familien
Livestreaming gør, at man kan følge møderne
i hallen, mens man sidder i campingvognen, 
fortæller Louise Bendixen fra Haderslev. Louise og Axel Bendixen med børnene Cecilie, Jonas og Ida 

har boet i campingvogn under sommercamp i Mariager.

Naser Khader mener, at kristendommen kan inspirere til en reform af islam. 

Mange beholder stævnearmbåndet fra det ene år til det 
næste. Her ses tidligere oasepræst Niels Peder Nielsen.

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

hans børn ved troen på  
Kristus.”Han tjente Guds 
frelsesplan i sit slægtled” 

siges der om David længe 
efter hans død - måtte det 
også kunne siges om os! 

Dybtborende fortolkninger 
fra seriøse bibellærere i  
ind- og udland gengives  

her i letlæselig form.   

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

ANNONCE:

Synne Garff.

Af Uffe Nissen
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

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

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

Messiansk jøde taler på 
stævne i Pottemagerens Hus
Af Susanne Hartvig

Nogle begivenheder sætter så 
store aftryk, at de aldrig bliver 
glemt. De former ens fremtid og 
forandrer ens liv. 

For den persiske jøde Jacob 
Damkani blev mødet med en frem-
med et uforglemmeligt møde, der 
endte med at forandre alt - først og 
fremmest for Jacob og siden hen 
for mange andre jøder. 

- Jeg husker det så tydeligt. Jeg 
står bag disken i min smykke- og 
gavebutik i New Jersey og læser i 
min hebraiske bibel, da en kunde, 
en mand der viser sig at hedde 
Jeff, pludselig henvender sig til 
mig på et gebrokkent hebraisk og 
spørger mig direkte, om jeg tror 
på Jesus.

Jacob, der er vokset op i Israel 
i en jødisk familie, hvor religionen 
altid har spillet en stor rolle, svarer 
fjendtligt: ”Jeg er jøde, og jøder tror 
ikke på Jesus”.

Jeff lader sig dog ikke slå ud af 
Jacobs svar. Med en usædvanlig 
rolig og venlig stemme begynder 
han at gennemgå den ene profeti 
efter den anden. 

- Det er tydeligt at mærke, at 
Jeff har en stor kærlighed til jøder. 
Og jeg bliver opslugt af hans ord. 
Han viser mig, at Jesus virkelig er 
opfyldelsen af profetierne fra Det 
Gamle Testamente. Jeg bliver mil-
dest talt forbløffet og overvældet. 

Kampen i det indre
En indre kamp begynder hos 

Jacob. 
- Kan denne kristne mand have 

ret? spørger jeg mig selv. Tænk, 
hvis han virkelig har ret?!

Det er en skræmmende tanke 
for Jacob, der er bange for at 
forråde Israels Gud og sin egen 
jødiske arv. Alligevel kan Jacob 
ikke slippe mandens ord, og han 
beslutter sig derfor for at læse Det 
Nye Testamente. 

- Jeg kan huske, hvordan jeg 
nærmest føler mig som en for-
bryder, mens jeg læser den ene 
side efter den anden. Selvom jeg 
allerede som teenager gjorde 
oprør mod de jødiske ritualer 

og regelsæt, så er det alligevel 
grænseoverskridende at åbne op 
for kristendommen, for jeg ved jo, 
at mine forældre og min omgangs-
kreds vil blive forargede. 

Jacob har lært, at Det Nye 
Testamente er antisemitisk og 
falsk. Nu sidder han pludselig med 
bogen og bliver mere og mere 
opslugt og overbevist om, at Det 
Nye Testamente taler sandt, og at 
profetierne fra Det Gamle Testa-
mente virkelig er gået i opfyldelse.

Længe har Jacob forsøgt at 

fi nde noget, der kan fylde tomhe-
den i hans indre ud. 

- Jeg vidste, at Gud var mere 
interesseret i mit hjerte end i mit 
tøj, mit udseende og mine religiøse 
handlinger, men jeg vidste ikke, 
hvordan jeg kunne give ham mit 
hjerte.

Pludselig fi nder Jacob svarene 
på de mange spørgsmål, der har 
hjemsøgt ham i årevis, og Jacob 
tager en beslutning, der ændrer 
hans liv for altid. Han accepterer 
Jesus som sin Herre.

- For første gang i mit liv forstod 
jeg og levede jeg i min sande 
Gudgivne identitet. Jeg opdagede, 
hvad det virkelig vil sige at være 
jøde. Jeg blev født på ny. Og 
selvom det i dag er næsten 40 år 
siden, sidder oplevelsen og mødet 
med Jeff stadig så stærkt i mig. 
Dét møde ændrede mit liv. Det 
ledte mig til Jesus.

Et kald tilbage til Israel
Efter at Jacob som 25-årig blev 

kristen, oplevede han et stort 
kald til at rejse tilbage til Israel og 
fortælle sit folk om frelsen i Jesus 
Kristus. Jacob måtte dele det 
gode, overvældende, glade bud-
skab med sit folk. Han forlod derfor 
USA og fl yttede tilbage til Israel. 

- Jeg vidste bare, at Gud havde 
kaldt mig til at følge ham og præ-
sentere vores opstandne Herre for 
det jødiske folk. Jeg vidste, at jeg 
var nødt til at gøre det, jeg måtte 
bruge mit liv til at tjene ham.

Og selvom Jacob mødte mod-
stand mange steder fra, også fra 
sine allernærmeste, fulgte han 
sit kald.

I dag spreder Jacob budskabet 
om Jesus Kristus gennem organi-
sationen ”Trumpet of Salvation of 
Israel” (Frelsens Trompet til Israel), 
der holder til i Tel-Aviv i bydelen 
Jaffa. Gennem undervisning, ra-
dio, tv, pjecer og bøger fortælles 
evangeliet til jøder. Organisationen 
har eksisteret i 30 år og når igen-
nem sit arbejde ud til hele Israel.

På besøg i Danmark
Jacob Damkani taler under sit 

besøg i Danmark kun i Pottema-
gerens Hus i Holsted. 

Pottemagerens Hus holder 
sommerstævne den 28. juli til den 
2. august.

 Mødernes sendes også live 
på web-tv på hjemmesiden www.
pottemagerens-hus.dk, hvor man 
også kan læse mere om som-
merstævnet.

Jacob Damkani er kendt for 
bogen ”Hvorfor lige mig?”, 
som fortæller om hans spæn-
dende liv og hans møde 
med Jesus Kristus. Bogen er 
udgivet på 16 sprog, og der 
er delt en halv million bøger 
ud i Israel.  Bogen er nu også 
udkommet på dansk og kan 
bl.a. købes gennem Udfor-
dringens bogsalg.

Jacob Damkani, forfatter til ”Hvorfor lige mig?”, besøger i den kommende weekend Danmark. 
Han er hovedtaler ved sommerstævnet i Pottemagerens Hus fra 28. juli-2. august.

Modigt af ny minister 
at tale om tro
En af sommerens store debatter handlede om, hvorvidt en 
videnskabsminister kan tro på, at der står en skabende Gud 
bag verden. Esben Lunde Larsen (V) udtalte, i anledning af 
at han blev udnævnt til forsknings- og uddannelsesminister, 
i et interview i Jyllandsposten, at han tror på, at Gud står bag 
hele skabelsen. 

I samme interview kommer ministeren også ind på, at Biblen og 
videnskaben har hver deres forklaring på livets oprindelse, men at 
det ene ikke udelukker det andet. Og at man godt kan balancere 
mellem begge synspunkter. Det vil sige, at selvom man anerkender 
en udvikling, så er der altså intet i vejen for samtidigt at tro på, at 
Gud står bag det hele.

Det skabte et lavine af kritik imod ministeren. ”Det er beklageligt, 
at Danmarks nye videnskabsminister er kreationist, skrev religions-
historikeren ved Syddansk Universitet, Mikael Rothstein i Politiken. 
»Det er uacceptabelt , at han har et job, hvor han skal være øverste 
chef for forskning og videnskab i vores land, når han repræsenterer 
synspunkter, der står i et grelt modsætningsforhold til forskningen 
og videnskaben«, mente Rothstein.

 Det synspunkt deler Jens-André Herbener, der ligeledes er 
religionshistoriker:

»Man kan lige så godt sætte en kreationist til at være videnskabs-
minister, som man kan sætte en pyroman til at være chef for en 
brandstation. Visse ting udelukker hinanden«, skrev han i Politiken.

I et land, der bryster sig af frisind og ytringsfrihed, grænser de 
kritiske røster imod ministeren til det chokerende. Ironisk nok har den 
nye regering samtidig indskrevet i regeringsgrundlaget, at Danmark 
er et kristent land. Derfor burde det heller ikke være noget problem, at 
vi har fået en videnskabsminister, der lægger sin kristne tro til grund 
for sit syn på verden og hvordan den er blevet til. Men spørgsmålet 
er, om regeringsgrundlagets stadfæstelse af Danmark som et kristent 
land kan komme ministeren til hjælp. For hvis Danmark virkelig var 
et kristent land, ville kritikken vel ikke hagle ned over ministeren? 
Spørgsmålet er, om ikke referencen til kristendommen i regerings-
grundlaget indtil videre fungerer mest som en kulturel identitetsmarkør 
i forhold til islam, og som ikke har så meget  at gøre med den form 
for tro, som Esben Lunde Larsen har lagt frem? Det vil tiden vise.

Det er modigt og forbilledligt af den nye videnskabsminister at 
fortælle åbent om sine tro til trods for kritikken. Det er med til at berige 
vores kultur, at personer, der er ved magten, viser en ny vej, og at der 
er andre tilgange til at forstå verden end den ateistiske.

Udstiller i 
Connect Kirken 
Den kristne kunstner Peer 
Laigaard fra Skive udstiller nu 
sine malerier i Connect Kirken 
i Hobro.

Flere af Peers malerier er med 
motiver fra Israel, og da han netop 
er valgt ind i bestyrelsen for Den 
Kristne Ambassade i Jerusalem, 
kan han se frem til en tur til Israel 
til efteråret. Mon ikke det inspi-
rerer den aktive kunstner til nye 
malerier...  Et af Peer Laigaards malerier med Jerusalem som motiv.
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Lukas 16:1-9

Om måden at bruge penge på
Jesus fortalte nu følgende historie til disciplene: »En rig godsejer 

havde ansat en forvalter til at bestyre sit gods. Nogen tid efter blev 
han underrettet om, at forvalteren var uærlig og brugte løs af hans 
penge. 2Derfor kaldte han ham ind til sig. ‘Hvad er det, jeg hører 
om dig?’ sagde han. ‘Nu skal du afslutte alle dine regnskaber, og 
så bliver du fyret!’

3‘Hvad skal jeg dog gøre?’ tænkte forvalteren. ‘Nu mister jeg 
mit job. Jeg kan ikke klare hårdt fysisk arbejde, og jeg vil ikke 
være bekendt at gå rundt og tigge. 4Vent lidt! Nu har jeg det! Jeg 
må sørge for at have nogle venner, som kan hjælpe mig, når jeg 
ikke har fl ere penge.’

5Derfor tilkaldte han en efter en alle de folk, der stod i gæld 
til godsejeren. ‘Hvor meget skylder du?’ spurgte han den første.

6‘100 tønder olivenolie.’
‘Godt, her er gældsbeviset. Sæt dig straks ned og ret det til 50.’
7‘Og du,’ spurgte han den næste, ‘hvor meget skylder du?’
‘100 tønder hvede.’
‘Okay, skriv 80 i stedet for.’
8Da godsejeren hørte, hvad hans uærlige forvalter havde fundet 

på, roste han ham for hans klarhjernede initiativ.«
Jesus fortsatte: »Denne verdens børn behandler folk af deres 

egen slags med større skarpsindighed, end lysets børn gør. 9Og 
jeg siger til jer: Pas på, hvordan I bruger denne verdens materielle 
værdier. Brug dem til at skaffe jer venner og vinde dem for Guds 
rige. Når penge ikke længere har gyldighed, så vil disse venner 
tage imod jer i de evige boliger.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk
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Så noget godt!
Denne sommer har tusinder af os været på kristne sommer-
camps i Danmark og udlandet. Vi har modtaget masser af ny 
inspiration og kunnet glæde os over, at ”vi er mange”, der 
tror på Gud og følger Jesus. Vi er blevet bekræftet i, at det 
virkelig er sandt og kraftfuldt, det vi tror på.

Men hvad gør vi så ved det? Måske er det, du har hørt, og 
som talte særligt til dig et ”kald”... Dvs. at Helligånden har lagt 
en idé, en opgave, en udfordring på netop dit hjerte. 

For godt 25 år siden var vi nogen, der følte en sådan udfor-
dring til at oprette oasebevægelsen. Jeg kan huske, at vi sad 
12 kristne i et varehus på Fyn. Vi brugte det meste af dagen i 
bøn, og på det tidspunkt fattede jeg ikke værdien af bøn. Men 
det var der heldigvis andre, der gjorde, og til gengæld fi k jeg 
lov at bruge min rastløse energi på at arrangere det første 
sommerstævne. Snart overtog andre, og vi begik alle mange 
fejl undervejs. Men da jeg denne sommer var på SommerOase, 
vadede jeg rundt blandt over 5.000 mennesker...! 

Det, der blev sået i famlen og svaghed, gav en stor frugt. 
Det var altså ikke forgæves. Gud gav væksten.

Det er ikke alt, vi rører ved, der lykkes. Ofte fordi vi har glemt 
at forberede det i bøn. Andre gange, fordi vi bliver hængende i 
cirkelbønner og ikke kommer igang med første skridt.

Vores ego kommer ofte i vejen, eller menneskelig synd 
afsporer det gode, som Gud havde sat i gang.

Vi var for mange år siden med i en levende menighed, som 
blev splittet og ødelagt på den måde. Trist, ja, men gang på 
gang møder jeg mennesker, som blev sat i gang i den lille 
sognemenighed og som nu er til stor gavn i Guds rige.

Helligånden fortsatte sit arbejde i os.
Derfor er min opfordring, at vi nu går i gang med det, vi har 

fået lagt på hjerte. Tiden er kort. Når Helligånden direkte eller 
indirekte prikker til dig, er det fordi DU kan bruges. 

Måske virker opgaven uoverskuelig. Men tag blot det første 
skridt i tro. Vi har en Gud, som ønsker det bedste - ikke blot 
for os selv og vores familier, men for vores by.

”Ringeagt ikke de små begyndelser” - for hvis Gud er med 
i det, kan det, du sår i dag, blive til et stort træ en dag med 
mange grene og frugter. Og nye skud.

Brug hver dag til at så noget godt.

”Denne verdens børn handler 
langt klogere over for deres 
egne, end lysets børn gør”. 
Med disse ord bebrejder Jesus 
sine disciple og dermed os. 

Vi, som er på vej mod de 
evige boliger og har evige 
værdier, hvor langt fl ittigere og 
hvor langt mere kreative burde 
vi ikke være med det, som er 
os betroet! 

Hvor hårdt arbejdede Jesus 
ikke selv! Og han sagde, at en 
tjener ikke skal forvente, at det 
går ham anderledes end hans 
Herre. 

Det er alvorlige ord, og det er 
ord, som nok kan trykke ned og 
gøre modløs. Hvis ikke lige det 
var fordi, Jesu åg er gavnligt, og 
hans byrde er let! Det vender vi 
tilbage til. 

De evige boliger
De evige boliger. Det er ho-

risonten og målet i dagens 
evangelium. Den uærlige gods-
forvalter, eller direktør, kunne vi 
sige, gjorde alt, hvad der stod i 
hans magt, for at redde sit skind 
og skaffe sig venner, der kunne 
tage imod ham i deres jordiske 
boliger, når han var fyret. 

Til sit bedrageri, mens han 
var i job, føjede han endnu mere 
snyd, da han sørgede for, at 
hans overordnedes skyldnere 
fi k deres gæld betragteligt ned-
skrevet. Han var yderst fl ittig 
og kreativ. Og det er dette, han 
roses for af Jesus i dagens 
evangelium.

Hans adfærd skal vi bruge 
som et spejl til at betragte os 
selv: Er vi ligeså kreative og 
fl ittige, når det gælder om at 
forvalte det, som er betroet os, 
som er lysets børn? Nej, siger 
Jesus, det er vi ikke, men det 
opfordres vi til at være. 

Lyset er Jesus
Lyset er Jesus Kristus, ham 

tilhører vi. Vores redning er, at vi 
må være bolig for ham, mens vi 
er på vej mod de evige boliger, 
som Jesus gør parat til os. Han 
har ikke ladt os alene her på 
jorden, men lovet at tage bolig 
i vores hjerter. 

Det er vores redning, og fordi 
han bærer os, er hans bud ikke 
byrdefulde. Når han bor i os, 
kan han regere os og gøre os 
kreative ved sin Ånd. Så kan 
han fylde os med glæde og 
kærlighed. Så kan han give os 
det rette perspektiv på vores 
liv: at alt det, vi ejer og har, kun 
giver mening, når det deles med 
andre og i sidste ende tjener 
til evigt fællesskab i de evige 
boliger. 

Vi har brug for Helligånden
Kun Helligånden kan sætte 

os fri til at leve i forening med 
Kristus. Vi trænger alle til dagligt 
at få brudt den magnetisme, 
som tynger os til jorden og det, 
der hører jorden til: ære, magt, 
ejendom. Alt det, vi ikke kan 
tage med os herfra, og som kun 
bestyrker os i at sige: mig, mig, 
mig. Alt det, som er goldt, koldt 

og uden fællesskab. 
Helligånden skaber fælles-

skab. Hvor han kommer til, ska-
bes liv og glade dage, der hvor 
Jesus er i centrum og tilbedes 
som Herre. Af hans nåde frelses 
vi. Vi er købt med hans blod og 
dermed indføjet i kærlighedens 
fællesskab med alle troende. 

Freden kommer 
ved at søge Kristus

Når vi til stadighed sættes fri 
fra at være indkapslede i os selv 
og styrkes til at kende vores 
værdi som Guds elskede børn, 
så kan vi også fornyes til at leve 
det nye liv, hvor kærlighedens 
kreativitet præger os, og vi 
med glæde giver af det, som 
er betroet os. 

Hvad enten det er penge eller 
tid. Alt hvad vi har, har vi fået 
givet, og det tilhører Herren. 
Han vil holde regnskab med os. 

Samtidig lader han nåde gå 
for ret, fordi han er vores retfær-
dighed, og vi frelses ved troen 
alene. Dette er en spænding, vi 
skal leve med. For sådan læser 
vi i evangelierne. 

Freden midt i denne spæn-
ding fi ndes alene ved at søge 
ind til Kristus og bede ham 
bestyrke den enhed, som vi har 
fået med ham i dåben. 

Til stadighed kan vi som 
grene på Vintræet modtage 
Helligåndens kraft til at leve 
vores liv.    

 

Hvor langt fl ittigere og hvor langt mere kreative burde vi ikke være med det, som er os 
betroet, synes Jesus at sige til os. Men selvom det er alvorlige ord, så er byrden let.

Vi skal handle 
klogere end vi gør

- Denne verdens børn behandler folk af deres egen slags med større skarpsindighed, end lysets børn gør, 
udfordrer Jesus os. 
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Hvem har magten?
Hvem har magten i vores 
verden – og kan medvirke 
til, om vi føler os trygge eller 
frygtsomme? I svaret på det 
spørgsmål vil vi her fokusere 
på magter, som i sig selv er 
skjult for langt de fl este men-
nesker. Men disse kræfter kan 
alligevel registreres, hvis vi 
får øjne at se med.

For et par tusind år siden 
skete der noget fantastisk i 
Israel. Jesus var blevet døbt af 
Johannes Døber. Efter dåben 
lød disse ord fra himlene: ”Det 
er min elskede søn, i ham har 
jeg fundet velbehag”. Dermed 
havde Gud selv sagt, hvem 
Jesus er. 

Men der blev hur tigt sat 
spørgsmålstegn ved de ord. For 
efter dåben blev Jesus ført ud i 
ørkenen. Og her fi k han besøg 
af sin modstander, nemlig Djæ-
velen selv, som sagde: ”Hvis du 
er Guds søn, så ...” Og så tilbød 
han Jesus magten over denne 
verden – bare på én betingelse: 
et knæfald for ham. 

Vi vil ikke her komme ind 
på, med hvilket ret han kunne 
komme med det forslag; men 
han havde faktisk noget af have 
sit tilbud i. Jesus selv kaldte fak-
tisk sin modstander for ”denne 
verdens fyrste”. Djævelen har 
sikkert vidst om Jesu kom-
mende lidelse og kors ca. 3 år 
senere. Derfor måtte hans ord 
være et fristende tilbud til Jesus. 

Altså en ”nemmere” måde 
at nå frem til magten og her-
ligheden på jorden. En måde 
uden kors.

Men hvad indebar ”korsvejen” 
for Jesus?

To fristelser
Lad os nævne to situationer, 

som kunne være en fristelse 
for Jesus, og hvor Gud tilmed 
udstillede sin svaghed?

For det første kampen i Get-
semane have Skærtorsdag. 
Jesus bad sin Far om befrielse 
fra byrden af verdens synd, som 
nu blev lagt på hans skuldre. 
Jesus havde lært sine disciple 
at bede: ”Ske din vilje ..” 

Den tilføjelse måtte Guds 
egen søn også gøre i denne 
svære situation. Resultatet blev 
da, Faderen prisgav sin søn til 
mørkets kræfter. 

Da tempelvagten kom ud i 
haven for at arrestere Jesus 
blev de derfor mødt med føl-
gende ord fra Jesu mund: ”Dette 
er jeres time, og mørket har 
magten”. 

Han måtte tilmed opleve, at 
en af apostlene forrådte ham, 
en anden fornægtede ham, og 
resten forlod ham og fl ygtede. 
Jesus blev fængslet, forhørt, 
bespottet, som en anden for-
bryder – vel vidende at Faderen 
havde 72.000 englesoldater til 
sin rådighed, som hurtigt kunne 
have gjort kål på det daværende 
religiøse establishment. 

For det andet korsfæstel-
sen langfredag. En tilskuer på 
Golgata-højen sagde til ham: 
”Stig ned af korset, så vil vi 
tro dig”. Mon der var noget, 
Jesus mere ønskede, end at 
mennesker måtte komme til tro 
på ham? 

Men Jesus blev hængende.  
Og på et tidspunkt har Djævelen 
og alle hans engle i Helvedes 

huler kunnet høre Jesus sige: 
”Min Gud, hvorfor har du forladt 
mig”. Han, som havde tilbudt Je-
sus den nemme vej til magten, 
kunne nu gnide sig i hænderne, 
og Jesus blev nu til grin for 
Djævelens engle. For nu ville 
ikke engang Jesu himmelske far 
kendes ved ham. Nu kunne de 
i undergrunden synge: Sejren 
er vor. 

Men til trods for, at Faderen 
tilsyneladende ikke længere var 
der, betroede Jesus alligevel sin 
ånd til Faderen.

Kærlighed eller afmagt
Når Gud på den måde viste 

sig som svag, er det så udtryk 
for afmagt? 

Hvis det er tilfældet, skal vi 
faktisk have omskrevet den apo-
stolske trosbekendelse, hvor vi 
bekender troen på Gud Fader, 
den almægtige. 

Men det behøver vi ikke. 
Sagen er, at når Gud viste sig 
som svag, var det ikke udtryk 
for afmagt, men for kærlighed. 
I virkeligheden var det hverken 
de romerske soldater eller Djæ-
velen, der tog livet af Guds Søn. 

Jesus sagde det selv på 
denne måde: ”Ingen tager livet 
fra mig … Jeg har magt til at 
sætte det til, og jeg har magt til 
at få det tilbage.”  Og det gjorde 
han så. Det var sådan, han 
brugte sin magt. 

Den romerske korsfæstelse 
kunne godt slå ham ihjel, men 
ikke tage livet fra ham. Belæsset 

med menneskehedens synde-
skyld, måtte han dø. Men som 
det fuldkomne menneske havde 
han livets ret. 

Derfor forlod han også sin 
grav som den levende og blev 
modtaget af Faderen med or-
dene: ”Du er min søn” (ApG 
13,33). Det kunne der herefter 
ikke længere sættes spørgs-
målstegn ved.

   Men hvad så med den magt, 
han tidligere var blevet tilbudt af 

sin modstander? Den havde 
Jesus nu erhvervet sig ret til ved 
sin død og opstandelse. 

Derfor kunne han også sige: 
”Mig er givet al magt i himlen 
og på jorden”. Og med den 
tronbestigelseserklæring (Matt 
28, 18) ville Jesus kunne udøve 
sit herredømme uden at tage 
hensyn til sin fjende, for han er 
– allerede nu – en slagen fjende.

Den tilkæmpede magt
Hvordan udøver Jesus så 

det herredømme, der er ham  
betroet?

I den nuværende verden 
gør han det sammen med sine 
disciple. Dem har han gjort til 
sine medarbejdere og sagt, 
at de skal arbejde på, at alle 
andre mennesker også skal 
blive disciple. I det arbejde vil 
de møde modstand. Jesus 
har netop sagt følgende om 
arbejdets vilkår: ”Det må være 
nok for en discipel, når det går 
ham som hans mester… Har 
de kaldt husbonden Beelzebul, 
hvor meget snarere da ikke 
hans husfolk”.

Men den nuværende verden 
vil blive afl øst af den kommende 
verden. Om den hedder det 
bl.a.: ”Ham, der sidder på tro-
nen, og Lammet være pris og 
ære og lov og magt i evigheder-
nes evigheder! (Åb 5,13). 

Selv sagde han det på den 
måde, at han vil komme igen i 
magt og herlighed. Undervejs 
mod det mål er der sikkert 
mange disciple, der kunne 
ønske en endelig afslutning 
på kampen mellem Kristus og 
hans modstander, så det kan 
blive synligt for alle, hvem der 
har magten. 

Ikke mindst med tanke på 
vore dages kristendomsforføl-
gelser. Men Jesus lærte sine di-
sciple (se lignelsen om ukrudtet 
i hveden, Matt 13,24ff), at ondt 
og godt skal leve side om side 
indtil høsten. Dette udsagn af 
Jesus er ikke en forklaring på til-
standen i verden, som vantroen 
kan bruge til noget. 

Men det er til trøst og vejled-
ning for en discipel som går til 
Jesus med alle sine ”hvorfor’er”.

Man kan godt komme i tvivl om, hvem der der har magten her på jorden. Ugens kronikør forklarer, hvordan den åndelige virkelighed ser ud, 
hvordan vi skal forholde os, og hvad Jesus vil gøre sammen med os for at fortsætte sit værk.

Er der grund til, at vi føler os trygge eller frygtsomme her i verden? 

”Han, som havde 
tilbudt Jesus den 

nemme vej til magten, 
kunne nu gnide sig i 
hænderne, og Jesus 
blev nu til grin for 
Djævelens engle.”

”Sagen er, at når Gud 
viste sig som svag, 

var det ikke udtryk 
for afmagt, men for 

kærlighed.”

Af Samuel Roswall

Jurist, forfatter og tidligere 
redaktør af LM’s tidsskrift 

’Budskabet’.

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

Forstå konfl iktens årsag 
  - HISTORISK OG TEOLOGISK

ISRAEL OG PALÆSTINENSERNE
96 SIDER - ILLUSTRERET

KR. 98,-
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BREV:           

OPLEVELSER:

Hej Orla
Grunden til at jeg skriver er, at 

jeg har et vidnesbyrd, jeg gerne 
vil dele med dig.

For efterhånden en del år 
siden fi k jeg en salvedug af dig, 
som jeg har gået med i min teg-
nebog lige siden. Jeg har ikke 
tænkt over, at jeg har haft den 
på mig. Den har bare været der, 
og så er dagene egentligt bare 
gået deres vante gang.

For en tid siden fi k jeg en ny 
tegnebog, da den, jeg havde, var 
så slidt, at den ikke kunne holde 
på hverken penge, kort eller 
hvad jeg ellers havde i den. Da 
jeg tømte den gamle tegnebog, 
dukkede salvedugen op igen, og 
den kom naturligvis over i den 
nye tegnebog.

Så en dag jeg var på arbejde 
og i den forbindelse stod og 
snakkede med 3 kolleger, skete 
der noget: 

Under samtalen siger en af 
mine kolleger, at hun var meget 

utryg ved at gå alene hen ad 
vores administrations-gang, når 
det er mørkt. 

Når hun passerer et bestemt 
kontor, får hun kuldegysninger, 
og som hun selv beskriver det, 
bliver der iskoldt omkring hende, 
når hun går ind på det næste 
kontor. Hun føler, at der står 
en person lige bag hende, som 
nedstirrer hende.

En af de andre kolleger siger 
så, at det spøger, og at hun ikke 
er den første, der har oplevet 
lignende episoder.

Jeg spørger hende så, om hun 
vil være med i et lille forsøg uden 
at stille spørgsmål til det, hun 
skulle gøre. Det indvilligede hun i. 

Jeg forsikrer hende så om, at 
det ikke ville gøre ondt eller være 
pinligt osv. Jeg forsikrede hende 
også om, at jeg ville give hende 
en forklaring bagefter.

Så fandt jeg salvedugen frem 
og viste hende den, så hun 
kunne se, at det ”bare” var et 

stykke stof.
Derefter bad jeg hende om 

at gå en tur ned ad administra-
tions-gangen med salvedugen 

i hånden nede i lommen og så 
se, hvad der skete. Det gjorde 
hun så.

Da hun kom tilbage, meddeler 

hun mig, at ”kluden” brændte i 
hendes hånd, og det føltes som 
om hun holdt ved noget meget 
varmt. Herefter giver hun mig 
kluden tilbage.

Hun meddeler mig også, at da 
hun passerede omtalte kontor, 
kunne hun stadig mærke en 
fornemmelse af ubehag. Men 
det var alligevel anderledes, 
end det plejede at være. Hun 
fortsætter så ind på det kontor, 
hvor hun plejede at mærke den 
voldsomme overvågning. 

Da hun kommer derind, siger 
hun, at hun i star ten kunne 
mærke den voldsomme fornem-
melse af at blive overvåget. Men 
det aftog stille og roligt, for til 
sidst at være næsten helt væk.

Jeg havde på det tidspunkt 
overhovedet ikke fortalt hende 
noget som helst om, hvad det 
var, hun havde fået udleveret. 
Men dette fortæller jeg hende så 
nu. De to andre kolleger hører det 
også, og de er tydeligt interes-

serede i at høre om det.
Først og fremmest kommer 

det bag på dem, at jeg er kri-
sten. Men det fi k jeg så herved 
en anledning til at fortælle dem. 
De prøvede slet ikke at argu-
mentere imod oplevelsen med 
salvedugen. 

Jeg tilbød min kollega at be-
holde salvedugen, hvis hun ville, 
hvilket hun lige ville tænke over.

Så spurgte en af de andre kol-
leger, om hun lige måtte prøve 
at holde salvedugen i hånden, 
mens vi gik ned på afdelingen 
igen. Det fi k hun lov til. Og hun 
kunne også mærke, at salve-
dugen begyndte at brænde i 
hånden på hende.

Jeg er sikker på, at Jesus har 
været inde at arbejde her, og jeg 
kunne godt tænke mig at få en ny 
salvedug, hvis min kollega skulle 
vælge at tage imod min.

Med venlig hilsen
           K.

Kære K.
Tak for dit meget specielle 

brev, som jo minder os om, at 
der foregår usædvanlige ting i 
den usynlige verden.

I dag vil mange nok betragte 
spøgeri som noget, der er et 
udslag af livlig fantasi og over-
tro. Men troen på spøgelser har 
faktisk været kendt fra de ældste 
tider og i alle folkeslag. 

Fx betragtede man i den gamle 
græske mytologi spøgelser som 
onde mennesker, der gik igen. 

I folketroen her i Danmark 
kalder man også spøgelser for 
genfærd eller gengangere. 

Man anså dem for at være 
mennesker, der af en eller anden 
årsag ikke kunne fi nde hvile i 
deres grave. 

Årsagen hertil kunne være fl e-
re. Det kunne være mennesker, 
der havde lidt en voldsom og en 
ofte uretfærdig død. De kunne fx 
være blevet myrdet.

Det kunne også være menne-
sker, der havde gjort andre ondt 
og derfor fl akkede rundt uden at 
kunne fi nde hvile efter deres død. 
Altså mennesker, der så at sige 

efter døden plagedes af dårlig 
samvittighed.

Man har også beretninger om 
afdøde, der er vendt tilbage for at 
trøste de efterlevende, fordi disse 
sørgede for meget. 

Jeg mener, at Shakespeare 
beskriver et sådan tilfælde i et af 
sine skuespil. Jeg har dog også 
personligt hørt nogen fortælle om 
en sådan oplevelse.  

I de islandske sagaer fi ndes 
mange beretninger om spøgel-
ser, og her er også beskrivelser 
af, hvad der var årsagen til spø-
gelserne, og hvad man gjorde for 
at holde dem borte.

Selv i Bibelen mindes jeg et 
bestemt sted nemlig Matthæus-
evangeliet kap. 14, vers 26, hvor 
fænomenet spøgelse nævnes. 
Det er i forbindelse med Jesus, 
der vandrer på søen, her står: 
- Da disciplene så ham gå på 
søen, blev de skrækslagne og 
sagde: ”Det er et spøgelse,” og 
de skreg af frygt. 

Altså kendte man også til 
fænomenet i det gamle Israel 
på Jesu tid.

Ifølge traditionen optræder 

spøgelser især på kirkegårde, 
og på steder, hvor der er sket 
mord eller andre ugerninger, fx 
på herregårde og slotte. 

Men de kan af ukendte årsa-

ger også forekomme i alminde-
lige huse. Man kalder sådanne 
huse for hjemsøgte huse. Jeg 
kender til folkekirke-præster, der 
har været kaldt ud for at bede 

over sådanne huse.  
Jeg selv har på et tidspunkt 

sendt en salvedug til en familie, 
som boede i et hus, hvor det 
spøgte. Efter de fi k salvedugen, 

hørte spøgeriet op. Jesus tog sig 
af den sag.

Venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Først vil jeg sige dig tak for din 

forbøn og forbøn ved salvedugen. 
Den har haft en meget stor virk-
ning. Min OCD er i stor bedring. 

Men jeg vil gerne komme igen-
nem til fuldstændig Guds fred i mit 
sind og mine tanker. Jeg sender 
dig derfor salvedugen igen og 
beder dig gentage dine bønner 
om min fuldstændige helbredelse.

Med venlig hilsen
             L.

Spøger det på adminstrationsgangen?

Der sker mange ting i den usynlige verden

Min kollega får kuldegysninger, når hun passerer et bestemt 
kontor på vores arbejdsplads.

Bibelen omtaler begret spøgelse i Matthæus-evangeliet kap. 14, vers 26, hvor Jesus vandrer 
på søen. Her står: ’Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: ”Det er 
et spøgelse,” og de skreg af frygt’. 

Maleri af Gert Grube 
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Af Hugo Martinussen, Ikast

Sammen med 25.000 begej-
strede deltagere fra 25 forskel-
lige nationer var Mary og jeg 
(og mindst en busfuld andre 
danskere) i dagene 9. til 12. juli 
til en spændende vækkelses-
konference, som var arrangeret 
i samarbejde med GOD TV. 

Af alle steder foregik konfe-
rencen på et kæmpestadion i 
Nürnberg, på et område som 
for 75 år siden var skueplads 
for kæmpesamlinger af en helt 
anden slags.

Efter 1. Verdenskrig udviklede 
Nürnberg sig til den førende in-
dustriby i Bayern under ledelse 
af en dygtig socialdemokratisk 
borgmester. Imidlertid fi k nazis-
men fat i området, og i 1933 blev 
styret overtaget af dem, og snart 
derefter ophævedes demokratiet.

Sammen med München, Ber-
lin, Hamburg og Linz blev Nürn-
berg udpeget som en særlig by 
for "der Führer" - Hitler, og på et 
område, der indtil da var brugt 
som landingsplads for en af de 
store Zeppeliner luftskibe, blev 
der opbygget et kæmpemæssigt 
anlæg med plads til 200.000 men-
nesker, hvor de kunne hylde na-
zismen og dens skaber, når han 
trådte frem på en imponerende 
tribune, der var bygget og kronet 
med et stort nazi-symbol. 

Selve tribunen med nazi-sym-
bolerne blev ødelagt af de alliere-
de i 1945, og pladsen henligger i 
dag som ruin. 

Stort retsopgør
Efterfølgende fandt det store 

retsopgør efter krigen sted under 
den såkaldte Nürnbergproces. I 
bedste ariske stil var der også 
lavet store sportsanlæg, som 
i dag indgår i sportsklubben 1. 
FCN. Et stort område i byens 
sydøstlige udkant var base for 
nazi-aktiviteterne, og netop her 
opbyggedes et kæmpemæssigt 
stadion, som efter ombygninger 
har plads til 50.000 tilskuere. 

Byen har gjort op med sin fortid 
ved på dette område at lave illu-
strationer, som viser billeder for 
tiden indtil 1933, for tiden mellem 
1933 og 1945 samt tiden derefter. 
Samtidig er lavet et dokumenta-
tions center, som viser, hvordan 
naziperioden forløb og afslut-
tedes med Nürnbergprocessen.

Ulydighed sonet efter 70 år
Dette sorte kapitel afsluttedes 

således for 70 år siden, og tan-
kerne ledes uvilkårligt hen på 
judæernes eksil i Babylon, hvortil 
de kom, fordi de havde vendt Gud 
ryggen og dermed mistede hans 
beskyttelse. 

Ifølge profeterne blev der sat 
et tidsrum på netop 70 år, før 
denne ulydighed var sonet, og 
Jerusalem kunne genopbygges. 
Tyskland har været i en lignende 

situation, hvor fortidens synder 
har ligget som en tung byrde 
over folket.

Bedefora i forskellige lande, 
herunder Bedehus Danmark, fi k 
for nogle år siden lagt på hjerte, at 
landene rundt om Tyskland skulle 
samles for at forløse Tyskland fra 
denne byrde. 

Man samledes for at bede det 
tyske folk om tilgivelse for den 
modvilje, nogle steder græn-
sende til had, mod folket, som na-
zismens hærgen havde medført. 
Historisk har Tyskland altid været 

en væsentlig faktor i udviklingen 
i Europa. Det var fornemmelsen, 
at Tyskland skulle forløses for 
at kunne indtage sin plads i en 
åndelig genløsning af Europa. 

Disse samlinger havde en 
stærkt forløsende effekt. Denne 
festival var således også en sym-
bolsk genopretning af Nürnberg 
som et vigtigt kristent kraftcenter 
i Tyskland.

Gud talte til kirkeledere
I 2014 var der i Nürnberg en 

mindre vækkelseskonference - 
Awakening Germany - i Nürnberg 
arrangeret af lokale kirker, med 
Todd White og Ben Fitzgerald, 
begge fra USA og med forbin-
delse til Bill Johnsons bibelskole 
i Redding i Californien. Begge 

har også forbindelse med Rein-
hard Bonnkes organisation CfaN 
(Christ for all Nations), som do-
kumenteret har ledt over 73 mio. 
mennesker til Jesus.

De to kendte ikke på forhånd 
til Nürnbergs historie, men ef-
terfølgende talte Gud til dem om 
genrejsning af Tyskland efter de 
70 år til at være en vigtig part i en 
kommende vækkelse i Europa. 

Ben Fitzgerald havde en drøm: 
"En mægtig ild vil som en kataly-
sator gå ud fra Tyskland og spre-
des ud over Europa, og millioner 

af mennesker vil vende tilbage til 
Gud i de nærmeste få år." Han 
så begyndelsen til denne drøm 
gå i opfyldelse i denne weekend 
i Tyskland. 

Tog skridt i tro
Sammen med 10 lokale kirker 

blev de derfor inspireret til at ar-
rangere dette års store satsning 
med Awakening Europe 2015. De 
startede i tro uden fuld fi nansie-
ring og lejede det store Grundig 
stadion i Nürnberg med plads til 
50.000 mennesker og satte del-
tagergebyret så lavt som 10€, for 
at det ikke skulle afholde nogen 
fra at deltage. 

Samtidig oplevede de, at fl ere 
kendte evangelister - Heidi Ba-
ker, Daniel Kolenda (daglileder 

i CfaN), Paul Manvering, Wal-
ther Heidenreich m.fl . - følte sig 
kaldet til at være med. Også 
kendte lovsangsbands kunne 
tilrettelægge deres program, så 
de kunne være med, bl.a. Jesus 
Culture og Jake Hamiltom med 
band m.fl . 

Og Gud var trofast, så alle 
udgifter kunne dækkes inden 
konferencens afslutning. 

Programmet var Jesus
Der blev således bundet en 

buket bestående af 9 sessioner 

af 2½ times varighed, ligelig 
fordelt med lovsang/tilbedelse 
og prædiken. 6 forskellige bands 
ledede tilbedelsen og formåede 
at inddrage den store forsamling 
på en fantastisk måde. Under 
lovsangen blev der på græsbanen 
vist drama og fl agdans.

Ved Awakening Europe var der 
grundlæggende ikke andet pro-
gram end Jesus. Konferencen var 
mere som en stor familiesamling 
end noget andet. 

Alle tilbad Jesus sammen og 
søgte at invitere endnu fl ere men-
nesker med ind i Guds voksende 
familie. Det var som et rent offer 
til Herren. Det var opfyldelse af 
Paulus' ord i Filipperbrevet 2:1-3:  

" ...ved at have samme sind, 
ved at have samme kærlighed, 

med én sjæl og ét sind" og salme 
27:4: "Kun ét ønsker jeg fra Her-
ren, kun det længes jeg efter: At 
bo i Herrens hus, så længe jeg 
lever, så jeg kan fryde mig over 
Herrens herlighed og søge svar 
fra ham i hans tempel." 

Helligånden overtog
Konferencen startede torsdag 

aften med en fl agparade efterfulgt 
af 2½ times tilbedelse af Jesus, 
hvor Fitzerald og White lod Hel-
ligånden overtage ledelsen på 
stadion. De knælede ganske 
enkelt ned på platformen og bad 
Gud om at overtage. 

Et kor, som var gennemgående 
på konferencen, var: "Holy Spirit, I 
surrender, I say yes to You. Jesus, 
Jesus" (Helligånd, jeg overgiver 
mig, jeg siger ja til Dig. Jesus, 
Jesus). At høre 25.000 istemme 
dette kunne tage pusten fra 
enhver. Der var i det hele taget 
en længsel efter mere fra Hel-
ligånden. 

Fredag aften indbød White 
alle, der endnu ikke havde fæl-
lesskab med Gud, til at benytte 
muligheden for at blive bedt for og 
overgive deres liv til Jesus. 

Mere end 2.000 responderede 
og bad med på en fællesbøn 
herom, mens resten af deltagerne 
blev opfordret til at bede med om, 
at Helligånden måtte berøre disse 
mennesker. Der var et særlig 
stærkt nærvær af Guds Ånd på 
stadion denne aften.

Et gennemgående tema i ta-
lerne var, at Jesus havde taget al 
vor skyld og skam, og at vi var sat 
i frihed til at tjene ham. Og tjene 
ham er ikke bare at være i mis-
sionsarbejde, men lige så meget 
at vi udfører vort daglige job som 
en tjeneste for Gud.

Giv det videre
Europa blev virkelig vækket 

denne weekend til at længes efter 
noget mere. Tusinder blev frelst. 
Mange blev forløst fra skam. Alle 
blev opmuntret til med deres liv 
at afbilde Jesus overfor dem, vi 
omgås i vores hverdag. 

På og udenfor stadion blev 
mange fysisk helbredt og mødte 
Guds kærlighed på en helt ny 
måde. Håbet rejste sig i hjertet 
på os, der var der. En nation blev 
sat i brand af Helligånden. Det 
Gud gjorde i denne weekend 
vil brede sig som ringe i vandet, 
og må det være en start på det, 
som Gud ønsker at gøre i vor ge-
neration, for at han igen kommer 
på tronen i Europa. Konferencen 
afsluttedes med en troshandling, 
hvor deltagerne modtog og vide-
regav den ild i hjertet, som havde 
karakteriseret konferencen, og 
med opfordring til at bringe den 
med hjem og give den videre dér  
-  så kommer vækkelsen.

Er der vækkelse på vej i Europa?
Awakening Europe 2015 i Nürnberg foregik på et historisk sted - og måske med en historisk fremtid?

25.000 begejstrede deltagere så fl agparade og danseoptræden under lovsangen.

Nogle af talerne i konferencen med Heidi Baker fl ankeret af Ben Fitzgerald tv. og Todd White th.

Platformen var suppleret af to kæmpemæssige skærme. Temaet 
for konferencen var de profetiske ord: ” Europe will be saved”.

Under en af talerne tændtes spontant lys i hundreder af telefoner.
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En døv pige kom til at høre, og 
fl ere blev helbredt for kræft un-
der Gospel Outreach-kampag-
nen i Brasilien den 9.-11. juli.

Hun virkede lidt skræmt og 
genert, den lille pige som stod 
på platformen for at fortælle sit 
vidnesbyrd. Men det er også 
overvældende at stå foran fl ere 
tusinde mennesker og kun være 
7-8 år. Og nu kunne hun for første 
gang i 6 år høre på begge ører!

Hun gentog stille de ord, som 
Per Hyldgaard hviskede i hendes 
før døve ører: ”Jesus - Halleluja - 
Amen” - og menneskemængden 
gik amok i jubelråb, mens pigens 
mor begyndte at græde af glæde.

Underviste kristne
Der skete fl ere mirakler under 

GO-kampagnen i byen Pacajus 
i det nordøstlige Brasilien. Byen 
med ca 70.000 indbyggere og 16 
kirker var hjemsted for fremstødet.

Forud for kampagnen havde 
der været 4 dage med undervis-
ning og udrustning af de kristne i 
byen, så de var tændte og klar til 
at være redskaber for Gud både 
under og efter kampagnen. 

Over 300 kristne var i stor for-
ventning og super klar til at være 
lys og salt i deres by.

7000 deltog i kampagnen
Mange af deltagerne kendte 

til kampagnen fra radio, tv eller 
fra de mange plakater, der var 
hængt op overalt i byen. Også 
en højtalervogn havde inviteret 
indbyggerne til at høre evangelist 
Per Hyldgaard fra Danmark tale 
og bede for folk.

I dagene op til kampagnen 
havde Per Hyldgaard været 

på besøg i fl ere radioer samt i 
lokal-tv for at fortælle om, hvad 
Jesus ønsker at gøre for folk i 
byen Pacajus, og hvad der er 
sket ved tilsvarende kampagner 
rundt om i verden. Selv om det 
ikke var kristne radioer og tv, viste 

medierne stor respekt for både 
kampagnen, Per Hyldgaard og 
resten af teamet.

- Og nu var vi her! Varmen var 
der, musikken strømmede ud af 
højtalerne. Det var ikke samba-
rytmer, men derimod lovsang til 

Jesus, der vældede ud mod de 
fl ere end 7000 mennesker, der 
var mødt op på pladsen, fortæller 
Per Hyldgaards hustru Lisbeth.

Tusinder tog imod Jesus
Efter lovsangen talte Per Hyld-

gaard det enkle budskab om 
Jesus, der ønsker at være ven 
med alle mennesker, og at frelsen 
er tilgængelig for alle, der ønsker 
det. Mange tusinde gav respons 
på dette budskab og bad med  
på frelsesbønnen for første gang 
i deres liv. De lokale kristne tog 
ivrigt imod navne og telefonnumre 
fra deres nye brødre og søstre, så 
de lokale kirker kan følge op på 
de nyfrelste og dermed give dem 
mere undervisning om Jesus og 
give dem et hjem i en lokal kirke.

Helbredelser
Derefter var der bøn for de syge 

og dem, der led under byrder og 
pres af enhver slags. Flere blev 
helbredt som den lille pige, der 
kom til at høre perfekt på begge 
ører. En lidt større dreng blev hel-
bredt på sine øjne, så man kunne 
afl yse en planlagt operation.

Flere oplevede, at ryg, arme 
og ben blev rettet ud. Hos andre 
forsvandt tumorer, når navnet 
Jesus blev nævnt over dem. 
Mange oplevede også, at et pres 
som før havde været over deres 
liv blev løftet væk, når Jesu navn 
blev tilbedt ud over pladsen.

GO-kampagnen har gjort en 
forskel i byen Pacajus. Nu er det 
op til de lokale kirker at bringe de 
nye kristne ind i discipelskab samt 
få startet nye kirker, hvor der er 
behov for det.
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Gospel Outreach hjalp 
fl ere tusinde i Brasilien
Tusinder bad frelsesbønnen, og mange blev helbredt under Per Hyldgaards besøg i Pacajus.

Per Hyldgaard interviewer en kvinde, som blev helbredt for kræft 
i stadie fi re.

Denne kvinde var blind på det ene øje, men kom til at se efter 
forbøn i Jesu navn.

Troens Bevis har holdt sommerstævne i Sarons Dal. Medi-
erne var med, da to norske partiledere fortalte om deres tro.

Troens Bevis har nu over 70 
missionærer udsendt til Asien 
Sommerstævnet i Sarons Dal er nu slut, og stævnechef Sten 
Sørensen betegner det som et af de bedste stævner. Samtidig 
glæder han sig over, at Troens Bevis nu har over 70 missio-
nærer i Sydøst-Asien.

- Det viser en stor interesse for missionens sag, siger Sten 
Sørensen og fortsætter: Det er jo mission, som er Troens Bevis’ 
hovedsag og fokus. Det er derfor, Troens Bevis er til!

Han nævner også, at over 1000 børn har været med til de for-
skellige børneaktiviteter under stævnet. Men målsætningen er at få 
2000 børn med på sommerstævnet i løbet af få år, understreger han.

Stævnechefen omtaler tros-samtalen mellem partilederne Jonas 
Gard Støre og Knut Arild Hareide torsdag aften som stævnets 
højdepunkt. Også norske medier var til stede og rapporterede, 
at dette var første gang i historien, at en leder af Arbeiderpartiet  
fortalte om sin tro på et sådant offi cielt møde, fortæller Nathalie 
Edvardsen, som er webansvarlig hos Troens Bevis.
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Ny kristen fi lm: God’s Not Dead 2 
i USAs biografer til påsken 2016
”God’s Not Dead 2: He’s Surely Alive,”  
hedder fortsættelsen af den populære 
fi lm fra 2014, som har indbragt 60 
milioner dollars. 

I den nye fi lm optræder realitystjernen 
Sadie Robertson fra Duck Dynasty, hvis 
forældre Willie og Korie var med i den 
oprindelige God’s Not Dead-fi lm. Også 
Melissa Joan Hart, som bl.a. er kendt 
fra tv-serien ’Clarissa Explains It All’, 
og Jesse Metcalf fra ’Desperate House-
wives’ medvirker sammen med fl ere af 
skuespillerne fra den første fi lm.

Den nye fi lm handler om gymnasie-
lærer Grace Wesley, som møder mod-
stand, da hun fortæller sin klasse om Jesus. Anført af rektor kommer 
det til en retssag, som både kan koste Grace drømmejobbet og 
forvise Gud fra klasseværelset én gang for alle, lyder beskrivelsen 
af den nye fi lm i Christian Post.

Kevin Sorbo, som spillede den ateistiske professor Radison i den 
første ’God’s Not Dead’, kalder fi lmen sidste års mest succesfulde 
og klart den bedste af de tros-baserede fi lm.
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Realitystjernen Sadie 
Robertson medvirker 
i den nye God’s Not 
Dead-fi lm.

Henrettelse af mor til fem udskudt
Den kristne pakistanske mor til fem, 
Asia Bibi, blev dømt til døden for blas-
femi i 2010 og har siddet fængslet i 
seks år. Nu har Pakistans højesteret 
imidlertid udskudt henrettelsen i 
forbindelse med en appelsag.

Asia Bibi blev i 2010 anklaget af 
muslimske naboer for at have krænket 
den islamiske tro ved at drikke vand fra 
’deres’ brønd. Nabokvinderne hævdede 
også, at Asia Bibi havde sagt til dem: 
”Min Kristus døde for mig. Hvad har 
Muhammed gjort for jer?”

- Henrettelsen af Asia Bibi er blevet udskudt, og det vil den være, 
indtil appelsagen er blevet afsluttet, siger advokat Saif-ul-Malook 
ifølge Reuters. Appelsagen, som startede tidligere i denne måned, 
er den 50-åriges sidste chance for at undgå dødsstraf.

Asia Bibi er dog så medtaget af angreb fra medfanger og forhol-
dene i fængslet iøvrigt, at hun har svært ved at gå og lider af indre 
blødninger, mavesmerter og blodige opkastninger. Hvis hun ikke 
får lægehjælp meget snart, risikerer hun at dø i fængslet, vurderer 
tænketanken Gatestone Institute.
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Asia Bibi. 
Foto: British Pakistani 
Christian Association

Terrorangreb rammer også 
muslimer i Cameroun
I Maroua, hvor Udfordringen støtter en radio, har der på få dage været to selvmordsbomber.

Af Henri Nissen

Den islamiske terroristgruppe 
Boko Haram, som hidtil har 
dræbt ca. 2.000 i Nigeria og 
sprængt mange kirker, har nu 
slået til i storbyen Maroua i det 
nordligste Cameroun.

I løbet af få dage eksploderede 
først en selvmordsbombe på 
byens store marked, og derefter 
på en kendt bar. 

Selvmordsbomben på marke-
det blev udløst den 22. juli af to 
helt unge piger på 13-15 år.  

Mindst 14 døde, mens 31 blev 

såret. De fleste var formentlig 
muslimer. Lørdag den 25. juli 
sprang en ung pige og en ung 
mand sig selv i luften på byens 
kendte bar ved den grønne bro. 
(Byen har to store broer, en grøn 
og en rød.) Her omkom 21 gæ-
ster, mens 63 blev såret. 

Kort før, den 12. juli, var der 
sprængt en bombe i byen Fo-
tokol nogle hundrede kilometer 
længere nordpå, hvor 13 døde 
og 7 blev såret. 

Det frygtes, at nogle af de 
sårede ikke overlever. 

Bomberne har således også 
ramt den muslimske befolkning 

og ikke blot ”kristne” mål. 
Maroua har altid været en 

muslimsk højborg, hvor myn-
dighederne mener, at terror-
bevægelsen har både en base og 
mange sympatisører. Formentlig 
vil bomberne få fl ere moderate 
muslimer til at lægge luft til den 
fanatiske islamisme, som har 
forbindelse til IS i Mellemøsten.

Myndighederne har indført 
undtagelsestilstand i byen, hvil-
ket bl.a. betyder, at antallet af 
gudstjenester begrænses, da de 
kræver bevogtning. Der er efter-
hånden mange kristne i byen, 
hvor især tyske og sweitziske mis-

sionærer har arbejdet.  De senere 
år har amerikanske evangeliske 
kristne oprettet et velfungerende 
hospital udenfor byen - men 
det udenlandske personale har 
været nødt til at rejse på grund 
af risikoen. 

Udfordringen støtter en kristen 
radio i Maroua, som forsøger at 
fortælle fredens evangelium til 
muslimerne i den vanskelige si-
tuation til trods for den voksende 
risiko. 

Støtte til radioarbejdet kan 
indbetales på Gospel Outreach 
konto 9046-457-34-58449 - husk 
at bemærke: Radio. 
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Israelsk minister: Immigration 
skal sikre jødisk fl ertal
Viceudenrigsminister Tzipi Ho-
tovely mener, at jøderne må samles 
ind fra deres eksil i hele verden til 
Israel for at løse det demografi ske 
problem.

  Nogle mener, at en tostatsløsning 
er nødvendig, for at araberne ikke 
skal få fl ertal mellem Jordanfl oden 
og Middelhavet. Hotovely anbefaler 
i stedet immigration.

– Demografi  bekæmper man ved 
at opfordre til øget aliya, ikke ved at 
gøre indrømmelser. Israel må vende 
tilbage til visionen om indsamlingen. 
Der er ni millioner jøder i verden, 
påpeger Hotovely.

Viceudenrigsministeren mindede om, at tidligere statsminister 
Yitzhak Rabin sagde ”Giv mig endnu en million jøder, og der vil ikke 
være noget problem ved, at vi har suverænitet i Judæa, Samaria 
og Gaza”. 

Hotovely påpeger, at der i sin tid ankom 1 million jøder fra det 
tidligere Sovjetunionen til Israel. Hun mener, at det kan ske igen.

– Da David Ben-Gurion proklamerede staten Israel i 1948, var der 
660.000 jøder og 450.000 arabere. Han så verdens jøder som en 
løsning på det demografi ske problem. I løbet af nogle få år absorbe-
rede dette lille land en million fl ygtninge fra Europa. Indsamling fra 
eksil er svaret på den demografi ske dæmon, sagde Tzipi Hotovely 
ifølge Jerusalem Post den 9. juni.

Vidar Nordberg

Viceudenrigsminister 
Tzipi Hotovely.

Kristen iraner løslades i december
Den iranske kristne fange Farshid Fathi har fået at vide, at han 
vil blive løsladt den 10. december 2015, skriver Samuel Nymann 
Eriksen fra Dansk Europamission.

Farshid fi k offi ciel besked om løsladelsen den 4. juli. Tidligere 
havde han forventet at skulle blive i fængsel indtil december 2017. 
Han blev fængslet ved juletid 2010 og blev først idømt seks års 
fængsel. Siden blev der lagt et år oveni, på trods af, at han var en 
mønsterfange.

Han sad indtil august 2014 i Evin-fængslet i Teheran og blev siden 
overfl yttet til Rajai Shahr-fængslet i Karaj, ca. 60 km nordvest for 
Teheran. Dette fængsel er endnu mere berygtet end Evin-fængslet, 
fordi det er der, de virkelig tunge kriminelle sidder, oplyser Samuel 
Nymann Eriksen. Han tilføjer, at mange har sendt breve til Farshid og 
bedt for ham, ligesom Farshid selv har sendt hilsener fra fængslet, 
som har været til opbyggelse for mange.
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Farshid Fathi har været 
fængslet i Iran siden 
december 2010 på grund 
af sin kristne tro.

Kristne syrere i Sverige fl ygtet 
efter chikane på asylcenter
To kristne familier, som var fl ygtet fra Syrien til Sverige er 
nu atter på fl ugt fra muslimske landsmænd på et asylcenter, 
skriver The Christian Post.

- De turde ikke blive boende. Der var for mange trusler, og de 
fi k ingen hjælp. De valgte så at fl ytte, uden at vi havde noget med 
det at gøre, fortæller en svensk regeringstalsmand for migration.

Muslimer på asylcenteret havde krævet, at de kristne familier 
skulle gemme deres kors og ikke bruge de offentlige rum i asyl-
centeret, hvor der bor omkring 80 - fortrinsvis syriske muslimer.

- Forfølgelsen af syriske kristne har nået ’bibelske proportioner’. 
Kristne i titusindvis fl ygter fra Irak og Syrien stort set uden andet end 
det tøj, de har på kroppen, på grund af pres fra Islamisk Stat, udtalte 
Mike Gore fra Open Doors Australia allerede i november sidste år.

Men de kristne asylsøgere oplever nu chikane fra deres mus-
limske landsmænd i de vesteuropæiske lande, hvor de søger asyl. 
Ligesom i Sverige er der meldinger om trusler og overgreb mod 
kristne asylsøgere både i Holland, Tyskland og Danmark.

Bodil 

Af Vidar Norberg og Sara Rivai

– Vi vil befri Tempelpladsen. Vi 
vil afslutte okkupationen og 
bygge det tredje tempel, sagde 
leder Gershon Salomon fra 
’Tempelbjergets trofaste’, som 
demonstrerede ved indgangen 
til Vestmuren søndag formid-
dag den 26. juli.

Søndag morgen var der et 
muslimsk oprør på Tempelplad-
sen på tisha b’av, den jødiske 
sørgedag for ødelæggelsen af det 
første og det andet tempel. Poli-
tiets talsmand, Micky Rosenfeld, 
sagde til IBA-TV, at oprørerne 
kastede sten mod politiet ved 
Mugrabi-porten. Politiet drev dem 
tilbage. Oprørerne barrikaderede 
sig derpå i al-Aqsa-moskeen og 
kastede sten og fyrværkeri mod 
ordensmagten. Fire politimænd 
blev såret, ifølge Rosenfeld.

Politiet fi k besked om, at angre-
pebet var planlagt. Man havde 
samlet sten, planker, fyrværkeri 
og brandbomber. Arabiske unge 
havde gemt sig inde i al-Aqsa-
moskeen lørdag.

Oprøret søndag fandt sted, 
mens titusinder af jøder var på 
vej til Vestmuren for at bede på 
tisha b’av. En af dem, som gik 
op på Tempelpladsen, var byg-
geminister Uri Ariel.

– Handlingerne med vold og 
terrorisme, som blev udført spe-
cielt i dag mod de bedende ved et 
helligt sted, må entydigt fordøm-
mes, hed det i en udtalelse fra 
Israels præsident Reuven Rivlin.

– Jeg vil udtrykke min støtte 
til sikkerhedsstyrkerne for deres 
beslutsomhed i at hindre skader 
eller indblanding i bønnen ved 
Vestmuren, resterne af templet. 
Den slags had-handlinger kan 
ikke tolereres, og vi vil ikke tillade 
forstyrrelser, der vil hindre jøder 
i at bede ved dette hellige sted, 
skrev Rivlin.

Yehudah Glick fra ”Tempel 
Mount Heritage Foundation” ro-
ste den nye sikkerhedsminister 
Gilad Erdan, som ikke gav efter 
og lukkede Tempelpladsen, men 

i stedet holdt den åben.  
Jordans informationsminister 

Mohammad al-Momani fordømte 
det, han mente var jødiske ny-
byggeres ”storm” på al-Aqsa-
moskeen.

  
Vil bygge det tredje tempel

Nogle timer efter oprøret sad 
Gershon Salomon med sine 
tilhængere fra ’Tempelbjergets 
trofaste’ ikke langt fra al-Aqsa-
moskeen og råbte i megafonen: 
”Tempelpladsen til jøderne – ikke 
til Ismael”.

– I dag er en national sørgedag 
over det, som blev ødelagt. Vi 
sørger ikke bare over det første 
og det andet tempel. Vi sørger 
også over, at araberne er på 
Tempelpladsen, så vi ikke kan 
bygge det tredje tempel.

I moskeerne opfordrer de til-
hængerne til at dræbe jøder. 
På Tempelpladsen har både IS, 
Hamas, Fatah og andre terror-
organisationer markeret sig, selv 
om det er vort helligste sted.

Turister må gå op på Tempel-
pladsen i store grupper. Jøder 
må kun gå op i små grupper på 
10–15 personer. Jøder må ikke 
bede på Tempelpladsen. Nogle 
jøder må ikke komme der. Jeg 
er også nægtet adgang, fordi en 
mufti sagde, at jødisk blod skal 
flyde, hvis jeg kommer op på 
Tempelpladsen. Det er frygteligt, 
at regeringen ikke gør noget ved 
det, siger Salomon og citerer 

Salme 137, 5: ”Glemmer jeg dig, 
Jerusalem, så lad min højre hånd 
visne!”

– Vi vil befri Tempelpladsen og 
bygge templet, sagde Gershon 
Salomon fra Tempelbjergets 
trofaste.

    
Venter på templet

Tisha b’av betyr den 9. i må-
neden av. Det er en ulykkesdato 
i jødisk historie. Det første tempel 
blev ødelagt på denne dato i 
586 f.Kr. Det andet tempel blev 
ødelagt på samme dato i  år 70. 
Jøderne markerer sørgehøjtiden 
med faste. De sidder på gulvet 
både i synagoger og ved Vestmu-
ren. Under sørgehøjtideligheden 
læser de fra Klagesangene. Spe-
cielt lægger man mærke til verset 
fra kapitel 5, 21: 

”Herre, vend os igen til dig, så 
vi kan komme tilbage! Forny vore 
dage, så de bliver som før i tiden!”

– Der er mange, som synes, 
det er vanskeligt at forstå, hvorfor 
vi sørger. Hvad er det, vi mangler, 
når templet er borte, skrev chef-
rabbiner ved Vestmuren Shmuel 
Rabinowitz.

Han skrev i Jerusalem Post,  at 
templet ikke bare handler om de 
ofringer, som foregik i templets 
forgård. Rabbineren mente, at 
det heller ikke bare handler om, 
at Gud havde sit tilholdssted der. 
Rabinowitz påpeger, at verset i 2. 
Mosebog 25, 8 er af afgørende 
vigtighed for at forstå sagen: ”Lad 

dem bygge en helligdom for mig, 
så vil jeg bo midt iblandt dem.”

 Rabbineren skrev, at folket 
kom til templet for at få kontakt 
med Gud. Det var derfor, temp-
let blev bygget. Det gav en dyb 
tilknytning til Skaberen, og dette 
var målet.

Tusinder i sørgemarch
Flere tusinde deltog lørdag 

aften i sørgemarchen gennem 
Jerusalems gader på tisha b’av, 
sørgedagen for ødelæggelsen af 
det første og andet tempel.

Dette var det 21. år i træk, 
hvor Kvinder i grønt (Women in 
Green), som ledes af Nadia Matar 
og Yehudit Katsover, arrangerede 
marchen rundt om Jerusalems 
mure.

Efter læsningen af ”Eicha” 
(Klagesangene) i Independence-
parken overfor det amerikanske 
konsulat, startede marchen klok-
ken 22.30. Gader var lukket, også 
ved Den Nye Port, Damaskus-
porten, Herodes-porten og Løve-
porten, hvor det var fl ere taler.

De første, der talte, var Matar 
og Katsover, som takkede alle 
de tusinder, som kom fra nær og 
fjern. De takkede også politiet, 
som holdt vagt.

– Det er på tide, at vi indtager 
vor plads på Tempelpladsen.

Blandt talerne var viceforsvars-
minister Eli Ben Dahan fra partiet 
Habayit Hayehudi, som talte om 
de ti spejderes synd. De turde 
ikke indtage landet efter udvan-
dringen af Egypten. Han tilføjede, 
at det er vigtigt, at man har den 
rette ånd og tro. 

Også Knesset-medlem Bezalel 
Smotrich i Habayit Hayehudi øn-
sker, at statsministeren og Israels 
ledere må have samme tro som 
Josva og Kaleb og tage landet 
i eje.

Efter talerne strømmede folk 
til Vestmuren, og en del var der 
hele natten for at sørge over det 
tempel, som ikke er der. De bad 
om, at der snart må blive bygget 
et nyt.

Oprør på Tempelpladsen

Maskerede terrorister kastede sten og fyrværkeri, 
før de fl ygtede ind i al-Aqsa-moskeen. Foto: Isra-
elsk politi. Til højre: Gershon Salomon fra Tempel-
bjergets trofaste vil befri Tempelpladsen og bygge 
det tredje tempel. Foto: Vidar Norberg.

Muslimer angreb under sørgedagen for det 1. og 2. tempel. Nogle jøder vil bygge det 3. tempel.

På Tisha b’av er jøder klædt i sæk. Foto: Vidar Norberg.
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Anita Callesen og Tina Kobborg nyder at være sammen med deres 
egne og andres familier på SommerOase. 

Tina Kobborg og Anita Cal-
lesen står og snakker i telt-
åbningen, mens det drypper 
lidt lørdag eftermiddag.

- Hvad forventer I af Som-
merOasen i år?

- Jeg forventer nok lidt bedre 
vejr, begynder Tina, som mener, 
at vejrudsigten lovede mere sol.

- Men udover det forventer jeg 
et rigtigt dejligt og åbent fælles-
skab, og jeg forventer, at mine 
børn får en masse spændende 
oplevelser, for det plejer de at få. 
Og desuden ser jeg frem til mødet 
med venner og mødet med Gud.

- Det er fuldstændig det sam-
me for mig, siger Anita. 

- Jeg har især store forvent-
ninger på mine børns vegne. Jeg 
synes, det plejer at være utrolig 
fantastisk. Det er en super uge, 
hvor de bare er fl yvende.

Anita Callesen bor i Skovby 
ved Galten. Hun er her sammen 
med sin mand Jacob og sine to 
børn, Gustav og Sigurd.

Tina bor normalt i Lystrup ved 
Aarhus, hun er gift med Benja-
min. De har børnene Dagmar 
og Holger.

De bor i Aarhus Valgmenig-
heds landsby, som tæller rigtig 

mange telte og campingvogne. 
Men fordi der er så mange, er 
landsbyen delt op i mindre bydele.

- Vi hænger så lidt ud med 
Skovby-Galten bydelen, fordi 
næsten alle vores venner er fl yttet 
derud, mens vi bor i Lystrup. Så 
hygger vi os sammen med dem i 
denne uge hvert år, fortæller Tina. 

Hun er til daglig læge på in-
tensiv afdeling i Silkeborg. Hun 
er ved at uddanne sig til narko-
selæge.

Anita er tegnsprogstolk.
- Skal du tolke til tegnsprog her 

på lejren?

- Nej. Det tror jeg da ikke. Men 
skulle  der komme en døv forbi, 
så vil jeg da gerne hjælpe til, 
griner Anita.

- Har du døve i familien?
- Nej, det er af ren interesse, 

at jeg har uddannet mig til tegn-
sprogstolk, fortæller Anita.

Familien er kommet på Som-
merOase en del år. 

- Vi har holdt en lille pause, 
men er nu tilbage. Og vi er meget 
glade for at være her. Der er et 
dejligt fællesskab. 

Henri.

Tolken og lægen

Glimt fra kristne sommercamps...
Her er billeder og glimt fra en af de store kristne sommercamps, nemlig SommerOase i Odder ved Århus. 
Hvis du har oplevet noget på denne eller andre sommercamps og bibelcampinger, så fortæl det i en mail til Udfordringen, evt. med billeder.

- Den er bare så sød, min 
hund, siger Olivia om den 
store schäferhund, som sid-
der bag tremmerne.

Olivias hund bor i en speciel 
hundecampingvogn ved siden 
af familiens egen campingvogn.

Familien består - udover hun-
den - af Olivia og hendes tvilling-
bror Noah, samt forældrene Anita 

og Jacob. De bor normalt i Kværs 
i nærheden af Aabenraa, men er 
ligesom mange andre familier 
taget på SommerOase i uge 29. 

Mange andre har også taget 
deres hund med, og så længe de 
er i snor, må de godt være med.

- Så må vi bare håbe, at den 
ikke ”gjæffer” hele natten, be-
mærker Jacob. Familiens hund er 
meget velopdraget, fordi Anita går 

meget op i hundetræning.
Svogeren Karsten hjælper til 

med at skubbe hundecamping-
vognen på plads. Han har også 
hund, men den får lov at bo i 
forteltet. Tidligere år har han sat 
hunden i hundekennel - men det 
er næsten lige så dyrt som at bo 
på hotel. Så i år får hunden lov 
at være sammen med sin familie.

Hund i egen campingvogn

Det store telt var godt fyldt med forventningsfulde deltagere på åbningsdagen og ugen igennem. Her rejser 
deltagerne sig for at hilse på ”et par øjne”, de ikke har hilst på før. Senere talte Morten Hørning om, hvordan 
Helligånden renser ud i os for at kunne fylde os. Det var Keld Dahlman, der skulle have talt, men han afl øser 
i stedet den sygemeldte Simon Ponsonby søndag aften.
Over 3.000 lå fast på pladsen. Hertil kom næsten lige så mange på besøgsdagen.

”Se, hvor godt og lifl igt det er, når brødre bor tilsammen: som kostelig olie, der fl yder fra hovedet ned over 
skægget... Thi der skikker HERREN velsignelse ned, liv til evig tid” (Salme 133)  – Ved søndagens gudstjene-
ste mødtes nogle af de sogne-, valg- og frimenighedspræster, som er tilknyttet Oase-bevægelsen. 
Herunder spiller nogle af de måske kommende ledere fodbold. Der var hundredevis af børn til de meget 
populære samlinger for børn i forskellige aldersgrupper. Nogle fædre sneg sig med, fordi det var så sjovt. 
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Byrådsmedlemmer og butiksejere Byrådsmedlemmer og butiksejere 
fik en rundvisningfik en rundvisning

For at skabe et godt forhold til byen og nedbryde fordomme inviterede generalsekretær Karsten Bach onsdag Odders byråd og 
handelsstand på en rundvisning på SommerOase. Bagefter tog han dem med op i en helikoptertur, så de kunne få overblik.

Vi valgte Sommer
Oase på grund af
Børneværkstedet
Børneværkstedet for børn med særlige behov er et fantastisk tilbud til 
forældre, som ellers ikke ville få meget ud af en uge på bibelcamping.

- Grunden til, at vi kommer på 
SommerOase, det er at vi har 
Rasmus på syv år, og han er 
autist. Og her har man et spor 
for børn med særlige behov. 
Det har vi savnet på de andre 
sommercamps.

Det fortæller Poul Knudsen 
fra Agerskov, som var på Som-
merOase med sin kone Maria 
og to børn.

- Det er tredje gang, vi er med, 
fortæller Poul Knudsen.

- Vi kommer egentlig i frikirken 
PowerHouse i Rødekro, som er 
tilknyttet Apostolsk Netværk. Men 
på deres sommercamp i Kolding 
er der ikke noget for børn med 
særlige behov, og så får vi ikke 
ret meget ud af sådan en uge.

Rasmus har brug for særlig 

opmærksomhed og han kan 
ikke bare være sammen med 40 
andre børn, forklarer Poul.

Da familien opdagede, at Som-
merOase havde indført et spor 
for sådanne børn, begyndte de 
at komme her. Og Poul er ret 
begejstret:

- Vi kan simpelthen afl evere 
Rasmus og så selv være med til 

møderne. Det er fantastisk!
- Hvad forventer du af denne 

uge?
- Jeg forventer at møde Gud 

og opleve mere af hans nærvær. 
Og så forventer jeg også en god 
uge for familien, hvor vi kommer 
tættere på hinanden, svarer Poul.

Han arbejder til daglig med 
entreprenørarbejde og kører 

en del med gravemaskiner. Det 
handler især om vedligeholdelse 
af vandløb.

Hans kone, Maria, læser til 
socialpædagog og er i gang med 
sidste år.

Henri.

Rasmus er autist og kræver en del opmærksomhed, fortæller faren Poul Knudsen.

Merete Heldt fi k idéen til et ”Børneværksted” for børn med særlige 
behov. Merete er til daglig ansat i Silkeborg Oasekirke som leder af 
børneområdet og som netværkskoordinator i det diakonale arbejde. 
Fotograf: Jesper Rais.

Kan du kende forskel?
Mange lejrdeltagere på SommerOase havde åbenbart svært ved at 
kende forskel på de to kendte præster, Peder Poulsen og Ole Skjerbæk. 
De har da også begge langt præsteskæg og en vis lighed med Miracu-
lix i Asterix. Begge underviste i ”Dybere Liv”, som foregik nede i en dal 
ved siden af pladsen. Her foregik mange særegne aktiviteter, bl.a. et 
sansetelt, hvor man kunne svede og meditere på samme tid. Det er Ole 
Skjerbæk i præstedragt og Peder Poulsen i den ternede skjorte.

Trængsel i 
bogteltet
Der var ind imellem trængsel i bogteltet. Mange 
benyttede anledningen til at få indkøbt nogle 
kristne bøger til ferien og ”de lange mørke 
vinteraftner”, som man sagde før fjernsynets 
indtog. Det er Oase selv, der kører bogsalget, 
og der var bøger fra mange forskellige forlag. 
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Af Lisbeth Thomsen

Tema for årets SommerCamp 
for Apostolsk Kirke var ”Sendt 
med kraft og nåde”, og med det 
var kursen sat for uge 28 i de 
vante og smukke omgivelser 
omkring Højskolen i Kolding. 

Blandt dette års talere var 
højskolens nye forstander Peter 
Prothero. Han har tidligere i en 
otteårig periode været ansat 
på Højskolen. I 2006 rejste han 
tilbage til London, hvor han har 
arbejdet som præst i en Equip-
pers-kirke i London, der er vokset 
fra ca. 50 til ca. 500 medlemmer 
under hans lederskab.

Erik Christiansen, der selv er 
en del af lederskabet i Apostolsk 
Kirke i Vejle, deltog sammen med 
sin hustru Ingela og deres tre 
døtre på stævnet i Kolding. Både 
Erik og Ingela blev inspireret af 
Peter Protheros undervisning:

- Peter Prothero brugte et 
eksempel fra et kendt varehus 
i England. Deres udstillingsvin-
due skulle give kunderne lyst 
til at komme ind i varehuset. På 
samme måde bør kirkens ”udstil-
lingsvindue” være gudstjenesten 
søndag formiddag. Vi bør stoppe 
op og tænke ”det vi laver søndag 
formiddag, giver det andre lyst til 
at komme ind i kirken?” siger Erik 
og fortsætter:

- Jeg tror, det er godt, at vi 
tænker denne tanke. Hvis det, vi 
laver søndag formiddag, får folk 
til at løbe skrigende bort, skal 
vi måske gøre det på et andet 
tidspunkt. Om søndagen skal det 
være let fordøjeligt, så kirkefrem-
mede får lyst til at komme, og 
programmet bør give mening for 
den almindelige dansker.

Ingela supplerer:
- Peter talte ved et eftermid-

dagsseminar om ungdoms- og 

teenagearbejdet. Han pointerede 
her, at vi, som er modne kristne, 
må fremelske de yngre, vi må ofre 
og give plads til, at de kan vokse. 
Vi bliver nødt til at have gudstje-
nester på et niveau, som når de 
25-årige og ikke de 50-årige. El-
lers kan vi ende med ikke at have 
nogen næste generation. Det er 
os, der må være i stand til at ofre, 
det er os, der er de modne. Det 
kan godt være, at vi ikke kan lide, 
at musikken er så høj, men så må 
vi sætte ørepropper i. Vi må have 
den holdning, at det vil vi gerne 
ofre for den næste generation.

Prothero talte også om vigtig-
heden af at vise tillid. Fx fi k deres 
ungdomsledere et budget og an-
svaret for det. Og hvis de lavede 
fejl, ja så var holdningen, at det 
lærer man jo af. Men ikke noget 
med at holde fast i, at en eller 
anden lavede en fejl for mange år 
siden - og det glemmer man ikke!

Fedt fællesskab
- Noget af det fedeste på stæv-

net er fællesskabet med vores 
egen menighed, siger Ingela, og 
Erik er helt enig:

- Vi er mange med fra Vejle, 
og søndag eftermiddag havde vi 
ét langt kaffebord, hvor vi var op 
mod en 100 stykker. Om aftenen 
var der rig mulighed for at være 
sammen efter aftenmødet. Den 
sidste aften sad vi fx sammen til 
kl. 2 om natten og hyggede og 
snakkede.

- I kirken opfordres man jo til 
at deltage på sommercamp, og 
vi var mange frivillige, som arbej-
dede sammen, så det var skønt 
med mere tid til hinanden, tilføjer 
Ingela, som sammen med sit 
lovsangsteam fra Vejle var med 
til at lede lovsang under stævnet. 

- Det er også en rigtig god uge 
for nye kristne, for på et sommer-
stævne får de solid undervisning 

over længere tid, set i forhold til 
det, man kan nå under en søn-
dagsgudstjeneste, siger Erik og 
slutter med nogle af de citater, 
han har noteret i løbet af ugen:

”Mission er det, du gør hver 
dag. Vision er det, som trækker 
dig ind i fremtiden.” 

”Fokusér ikke på vækst, men 
fokusér på det, som er sundt 
og godt.”

”Jeg eksisterer for kirken, kir-
ken eksisterer ikke for mig.”

”Vær et vidne der, hvor du er, i 
alt, hvad du gør. ”

Hvad siger en juniorer om 
sommerstævnet?

- Det er hyggeligt at være på 
SommerCamp, siger Amanda 
på 12 og fortæller på opfordring, 
hvad hun oplevede på stævnet:

- Jeg hang ud med mine ven-
ner, og om formiddagen var jeg til 
møde i ”himmelstormerne”.  

”Himmelstormerne” er pro-
grammet for de 10-13-årige, 
og Amanda var særlig glad for 
”Himmelstormeraftenen” med 
bønnevandring, og hvor Rachel 
Turner talte til juniorerne. Rachel 
Turner arbejder som familiepræst 
i St. Paul’s Church i London.

- Det var både sjovt og spæn-
dende at høre hende fortælle om 
sit eget liv, hvordan hun kom til 
tro, og hvordan hun var kommet 
til at forstå det med at bede. Af-
tenmøderne med forældrene var 
også ret gode - især lovsangen. 
Der var lidt mere gang i den end 
derhjemme, men kun lidt, under-
streger Amanda. 

Apostolsk stævne hjalp 
med at rette blikket udad
Apostolsk Kirkes SommerCamp handlede om nåde på tre plan: Nåde fra Gud til os, nåde til hinanden og nåde fra kirken og til mennesker udenfor kirken. 

Erik og Ingela Christiansen fra Apostolsk Kirke i Vejle, sammen med to af deres fi re børn, Amanda på 
12 og Rebecca på 9. Deres ældste datter Emma på 18 var ungdomsleder på stævnet, mens sønnen 
Markus på 16 år pga. sommerferiejob ikke deltog i år. 

Joan Højberg fra Vejle ledte 
lovsang på sommercamp 2015.
Foto: Arne Damkjer

Peter Prothero (th.) talte på stævnet i Kolding. I løbet af de sidste 
10 år er hans kirke i London vokset fra 50 til 500 medlemmer.
Foto: Arne Damkjer

Frivillige børnemedarbejdere på SommerCamp. Stævnet havde tilbud for børn fra 0-13 år inddelt i tre aldersgrupper. Fotos: Arne Damkjer
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Refl eksioner for unge
Er du ung, og står du overfor store forandringer i dit liv, som 
at skulle fl yve fra reden og begive dig ud i noget ukendt, kan 
der være mange spørgsmål, som opstår i forbindelse hermed. 
Hvem er jeg? Hvordan fi nder jeg min identitet som kristen? 
Holder Gud af mig? 

Denne bog består af 24 re-
fl eksioner over livet med Gud. 
Ingvild Sandnes har skrevet 
teksterne til bogen, da hun var 
i begyndelsen af 20’erne, hvor 
hun refl ekterede over sin eksi-
stens og identitet som kristen: 

”Jeg vidste ikke, hvem jeg 
var, eller hvor livet var på vej 
hen, jeg vidste bare, at jeg 
havde en vild længsel i mig”. 

Længslen drager hende til at 
undersøge, hvem Gud er, for at 
blive hel, fordi hun vil have Gud 
med i sit liv. 

Det er en bog for dig, som 
ønsker at få et indblik i, hvilke udfordringer der er forbundet med at 
fl yve fra reden og skabe en identitet som kristen. Ingvild Sandnes 
beskriver sin længsel efter hjerterystelse med et fortællende og 
livligt sprog; ydermere stiller hun refl ekterende spørgsmål: 

”For holder Gud egentlig af os? Er han egentlig til at stole på? 
Hvad nu, hvis han ikke hjælper dig, når du har allermest brug for 
det? Hvad nu, hvis alt ryger i lokummet? Hvorfor beskytter Gud os 
ikke mere? Hvorfor er der så mange mennesker, der har det svært, 
når Gud siger, han vil tage vare på os?”

Det er en bog, der henvender sig til dig, som kan lide at re-
fl ektere over din eksistens.  

Camilla Ipsen

Ingvild Sandnes: Hjerterystelse • 152 sider • 149,95 kr. • Lohse

Karen Jeppe - en dansk heltinde
Karen Jeppe var ligesom fl ere andre missionærer og diploma-
ter vidne til det armenske folkemord i Tyrkiet, som kulminerede 
i 1915. Kate Royster har beskrevet hendes liv og virke smukt 
og letlæst, nærmest i romanform. 

Karen Jeppe (1876-1935) 
var oprindeligt lærerinde og 
havde viet sit liv til at hjælpe 
armenierne, da hun kom til 
Urfa i Tyrkiet 1903-1917.  Det 
er spændende at læse om 
hendes kald til at undervise 
forældreløse armenske børn og 
de grusomme omstændigheder, 
der drev hende til at hjælpe de 
armeniere, der var sendt ud på 
dødsmarcher og på flugt fra 
tyrkerne. Karen Jeppe var også 
kommissær for Folkeforbundet 
1921-1927 i Aleppo, hvor hun - 
bistået af Jenny Jensen - hjalp 
armenske fl ygtninge med mad, husly, undervisning og koordinerede 
indsatsen for at fi nde slægtninge til de fordrevne armeniere, som 
under deportationer fra Tyrkiet endte i Aleppo. 

En rollemodel
På trods af den uhyggelige historiske baggrund er det opbyg-

gelig læsning om en modig, kompetent og indsigtsfuld kvinde, som 
under meget vanskelige, oprivende forhold har været tro over for 
sit kald, været opgaven voksen trods et skrøbeligt helbred og har 
haft en inderlig kærlighed til det armenske folk i en sådan grad, 
at hun har været med til at gennemleve deres trængsler. Hun fi k 
Den Danske Fortjenstmedalje i guld for sin indsats. Det kan måske 
inspirere til, at der opstår nye af samme slags som Karen Jeppe i 
den urolige tid, vi nu lever i!

Tidligere bøger er klassikeren fra 1928 af Ingeborg Maria Sick, 
Pigen fra Danmark, som udkom i fi re oplag senest i 1945. Den 
sidste i rækken før Roysters bog er af Mogens Højmark, Kun et 
lille lys, Karen Jeppe - armeniernes moder udg. 2008, mens Helle 
Schøler Kjærs bog, Danske vidner til det armenske folkemord fra 
2010 handler om både Karen Jeppe og Maria Jacobsen (hendes 
dagbog blev anmeldt uge 44, 2007). De var begge højtelskede 
hjælpere, som fortsat huskes og hædres af det armenske folk.

Edith Theis-Nielsen

Kate Royster: Karen Jeppe og det armenske folk, et liv - et kald
109 sider • 147,50 kr. • Special-pædagogisk Forlag

Anmeldt af Craig Deaton

Joel Rosenbergs femte ro-
man er endelig udkommet på 
dansk. Dødt løb afslutter Ro-
senbergs politiske serie med et 
brag. Som sædvandlig skriver 
Rosenberg romaner, som vil 
fange læseren og gøre indtryk.

Jeg har anmeldt tre af de 
fire tidligere i serien, og jeg 
kan tydeligt se, at udviklingen 
i Rosenbergs evne til at skrive 
romaner er vokset siden Den 
sidste jihad. I alle hans bøger 
befi nder mennesker sig i de mest 
dystre situationer. I denne bog 
er der fl ere af hovedpersonerne, 
som ikke overlever. De har ikke 
rigtigt nogen omkring sig, som 
de kan regne med, når katastro-
ferne indtræffer. Det er spørgs-
målet her, om de vil opleve det, 
det sker, som et stort mareridt.

Som altid bliver hans romaner 
oversat til dansk, når temaerne 
er meget aktuelle. 

Det er spændende at se, hvad 
Rosenberg har at sige om be-
givenheder angående de sidste 
tider, fordi mange af Rosenbergs 
forudsigelser går i opfyldelse. 
Dødt løb har fokus på Irak, Kina, 
Nord Korea og Israel. 

Igen er hans udforskning af hi-
storie og bibelsk profeti upåklage-
lig. Læseren slutter altid bøgerne 
med en dybere forståelse af de 
sidste tider. Han har skrevet non-
fi ction om de sidste tider, som ville 
være meget interessant at læse, 
men den er ikke oversat til dansk. 

Man forventer, at den sidste 
bog i serien er den allerbedste. 
Rosenberg leverer en stor blan-
ding af hæsblæsende action og 
en grundig forståelse af bibelsk 
profeti. Fans af Rosenberg vil ikke 
blive skuffet.

Fremragende slutning 
på endetidsserie
Sidste bind i den politiske thrillerserie om endetiden af Joel C. Rosenberg skuffer ikke.

Joel C. Rosen-
berg: Død løb
408 sider
199 kr.
Scandinavia 

Anmeldt af 
Kristian Kristian-
sen

I en af digteren 
Ole Sarvigs re-

ligiøse tekster: ”Vaagen nat” 
(1943) hører vi om en mand, der 
står på denne klode og ser ud 
i universet med dets nærmest 
uendelige antal andre himmel-
legemer. 

Han forestiller sig, at der et 
sted dérude står en anden og 
funderer over, om der mon er liv 
endnu længere dérude. Og hvis 
der er ... ja, billedet kan forstør-
res op, helt ind i evindeligheden.

Man kan se Sarvigs digt 
som en poetisk illustration af 
det, der er dette lille hæftes 
stikord for astrofysikeren Anja 
C. Andersen og sognepræst og 
forfatter Anna Mejlhede: undren. 
Den undren, der blev Spørge-
Jørgens kendetegn, og som helt 
op i vore dage sparker græn-
serne for erkendelse, viden og 
indsigt stadig længere ud. Man 
kan diskutere tingene sønder og 
sammen, dvs. nedbryde dem 
og deres sammenhænge; det 
at undre sig er det modsatte, 
det har sin egen opbyggelighed, 
er sin egen opbyggelse, gør 
verden større.

Allerførst en principiel ad-

varsel: det er et evolutionært 
verdensbillede, der ligger til 
grund for udgivelsen. Men det 
er samtidig en naturvidenska-
belig indgang, der ikke er uden 
sprækker og/eller glidende 
overgange til poesiens, troens 
og fi losofi ens verdener. 

Mange spørgsmål
Man kommer endog meget 

vidt omkring, og spørgsmålene 
er både mange og gode: Hvad 
var der, før verden blev til? Hvad 
er ’intet’ ... eller fi ndes det i det 
hele taget? Er livet en gave eller 
en tilfældighed? Hvem defi nerer 

og bestemmer, hvad der er godt 
og ondt? Hvem eller hvad afgør 
et menneskes værd(i)?

Klarest ordlyd får Anna Mejl-
hede hen mod slutningen, 
forekommer det mig:

”Også i troens huse - kirkerne 
- leder vi efter gode spørgsmål 
at stille både os selv og Gud. 
Spørgsmål der ofte handler om 
at søge mening i det liv, vi lever. 
Men meningen fi ndes ikke kun 
i én form. Mange spørgsmål og 
bud på, hvad meningen er, kan 
flette sig sammen og danne 
det store billede, hvordan vi 
bedst muligt lever på Jorden. 
Hvordan vi griber livet, troen, 
kærligheden og fællesskabet 
med hinanden an” (s. 37).

En stærkt tankevækkende, 
rigt illustreret, flot lay-out’et 
lille tryksag, der både magter 
at rumme uendeligheden (dvs. 
rummet uden ende) og evighe-
den (tiden uden ende). 

Udover selve brødteksten 
diverterer forfatterne os med en 
lang række pletskuds-citater af 
fx Halfdan Rasmussen, Simon 
Grotrian, Johannes Johansen, 
Kierkegaard og Piet Hein.

Anja C. Andersen og Anna Mejl-
hede: UndreMagasinet
42 sider • 100 kr. • RPF

Undren over underet
En sognepræst og en astrofysiker undrer sig sammen i ”Undremagasinet” over livets store spørgsmål.



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

Her er der plads til din 
annonce

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

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

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

BESTILLING
AF ANNONCER

RING
73 56 15 06

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Eksistentiel

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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



Bestil på www.hosianna.dk eller ring tlf. 7456 2202 . mail: hosianna@hosianna.dk  Du kan også bruge kuponen på side 14 til din bestilling.
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 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. Bøger Bøger med indhold med indhold 
- som st ker din t o- som st ker din t o
Nye bøger  a Udfordringens forlag:Nye bøger  a Udfordringens forlag:

Bogen ”Herren vil give jer byen” er skrevet af Päivi 
Heikkilä, en fi nsk apostel og forbønsleder, som fl ere 
gange har været i Danmark. 

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

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

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

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

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

Ny roman om teenagere
- og den hemmelige kraft

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

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

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

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

En roman, der også kan læses af voksne.

NY ROMAN(SERIE) AF VIBEKE BINDERUP:

Sådan indtager du 
din egen by!

VIND DEN ÅNDELIGE KAMP:

Jøden Jacob 
længtes efter 
Guds kærlighed
”Er det nok at tage kippa på og lade et langt skæg vok-
se ud? For mig så det ud som om, at Gud ønskede mit 
hjerte mere end mit tøj og andre ting. Jeg vidste dog 
stadig ikke, hvordan jeg skulle give ham mit hjerte”.

Allerede som barn længtes Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin fylde. Af frygt ikke blot for 
Israels Gud, men også for at forråde sin jødiske arv og sin 
familie, forkastede han hårdnakket Jesus. En bitter kamp i 
hans hjerte og sind var begyndt.

Da Jacob var 25 år gammel, greb Gud ind: 
Han forvandlede hans hårde hjerte og lod ham fi nde 
Messias - et nyt liv var begyndt...

Päivi Heikkilä

kr. 198,00

kr. 148,00

kr. 148,00

kr. 148,00



Udfordringen torsdag den 30. juli 2015   ANNONCER . 18 

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

Svar på annoncer 
under personlige 

sendes til:

Udfordringen
Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld
”Billet mrk. XX-XX”

Fuld diskretion 

Diverse

Personlige 

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                  

SØGER 
KFUMs SOLDATERHJEM 

3 ledige stillinger på KFUMs Soldaterhjem. 

Vi søger knivskarpe og engagerede medarbej-
dere, der brænder for mission og diakoni. 

Høvelte: Veteranmedarbejder  
Varde: Køkkenassistent/ leder 
Varde: Veteranmedarbejder 

Har du lyst til at vide mere?  
Så kik ind på: stillinger.kfums-soldaterhjem.dk  
 

KFUMs Soldatermission 
Treldevej 97 - 7000 Fredericia  
33 12 40 42 - info@kfums-soldatermission.dk 

Velfærdsmedarbejder 
søges til arbejde blandt 
søfolk i AalborgSeaman Aalborgs formål er at se og  servicere de søfolk, som kommer til Aalborg. Vi besøger dagligt de skibe, der anløber havnen, og vi lægger vægt på at møde den enkelte sømand og imødekomme hans behov. Vi søger en medarbejder, som brænder for at skabe vel-færd og trivsel for søfolkene. Arbejdet tager udgangs-punkt i vores værdier: Omsorg, nærvær, hjertevarme og ligeværdighed, der er forankret i den kristne tro.Se mere om stillingen på www.hotel-aalborg.com/seaman-aalborg/job eller kontakt Bo Kikkenborg på telefon 42441900.Ansøgningsfrist 12. august 2015

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

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

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

gennem ord og leg.
• Events for både helt små og større børn ca. 

3 gange om ugen.
• Arrangere børnekirke.
• Praktisk cafe-arbejde efter behov.

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

Thomasskolen søger 1 lærer
-   fra august 2015
Kan du undervise i matematik, idræt og fysik/kemi? Er du 
sam  dig en autoritet, der med humor og nærvær kan skabe 
entusiasme og læring i dine fag og gode rela  oner  l elever og 
kolleger - så er du præcis den, vi leder e  er.

VI TILBYDER:
• Fuld  dss  lling: Matema  k i 2., 7. og 8. kl., idræt i 7. – 9. 

kl. og fysik/kemi i 7. og 8. kl.
• En skole med en klar profi l og et kristent værdigrundlag
• Gode og dyg  ge kolleger med masser af energi og 

engagement

VI FORVENTER, AT DU:
• er i overensstemmelse med skolens kristne holdning og 

ak  vt vil arbejde for denne
• er læreruddannet med relevante linjefag inden for en 

eller fl ere af fagområderne
• er engageret, ambi  øs og nysgerrig i dit arbejde med 

undervisning og læring
• ønsker at møde mennesker med anerkendelse,  llid og 

respekt
• er robust og fl eksibel – og har humor og godt humør

Thomasskolen er en kristen friskole og ligger tæt ved Sømosen 
i Skovlunde. Skolen fejrede 40 års jubilæum i 2013 og har i dag 
ca. 285 glade elever, 35 dyg  ge og engagerede ansa  e, en super 
SFO og engagerede forældre.

Tiltrædelse: 10. august 2015

LØN- og ANSÆTTELSESVILKÅR
sker e  er overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisa  on.

ANSØGNINGSFRIST:  5. august

Ansøgning med relevante bilag sendes  l Thomasskolen a  . 
Skoleleder Peter Mikkelsen, Dyregårdsvej 9-11, 2740 Skovlunde 
eller på e-mail  l pmi@thomasskolen.dk  
Du er også meget velkommen  l at kontakte skoleleder Peter 
Mikkelsen på mobil: 4070 0166 

Læs mere om skolens hverdag, profi l og værdigrundlag på 
www.thomasskolen.dk

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

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.

Livsledsager til den 3. alder
Gårdejer - 65 år – pensioneret, da jorden er forpagtet ud, søger 
bekendtskab/ægteskab med en god ærlig dame (50 – 65 år). 
Du er fl ytbar, idet jeg forestiller mig, at du vil bo hos mig på 
min naturskønne ejendom.

Billet mrk.: 31 - 01
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 27:
Else Jensen
Skolegade 54
7400 Herning

Kodeord: Høretelefon

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 
4. august kl. 12.00. 

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

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
hvor der er over 1.000 forskellige 
bøger at vælge mellem.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Udfordringen
Udfordringen  • Torsdag den 11. Juni • Uge 24 • 2015 • Årg. 43

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

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

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

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

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

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

Afrikanske missionærer i Danmark

Afrikanske missionærer i Danmark

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

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget

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

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

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

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

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

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

bøn for valget på tværs af par-

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

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

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

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

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

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

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

dag den 18. juni. 

Lisbeth.

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

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

Kronik om grundloven.- Side 7.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Salling 
Kunstcenter 
-   Udstilling af 
 kristen kunst 
-  Café & Galleri 
-   Forbøn og billeder
 der helbreder

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

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Møder & Arrangementer

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.

Diverse

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Ferie

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

Debat

Udfordringen 
som valgavis 
for KD - nej tak!

Udfordringen var under valg-
kampen nærmest omdannet til 
Kristendemokraternes valgavis. 
Men hvordan kan et så lille og 
marginaliseret parti få så meget 
spalteplads? Mange kristne stem-
mer ikke på partiet, og en del 
kristne stiller op for andre partier.

Kristendemokraterne ligger, 
som de selv har redt. Tidligere 
formand Marianne Karlsmose 
proklamerede for en del år siden, 
at navneforandringen fra Kristelig 
Folkeparti til Kristendemokra-
terne ikke betød, at politikken 
blev ændret. Men som tidligere 
ansat i partiet vidste jeg, at en 
del unge ønskede at bevæge par-
tiet i en retning inspireret af kris-
tendemokraterne ude i Europa. 
Samtidig var en del af de unge 
ikke modstandere af fri abort. Og 
en ophævelse af abortmodstan-
den kunne måske give et højere 
stemmetal.

Og ganske rigtigt: Få år senere 
blev abortmodstanden neddros-
let, og man forsøgte at give Tove 
Videbæk mundkurv på.

Dermed blev partiets skæbne 
beseglet. Resultatet er en efter-
hånden permanent plads uden 
for Folketinget og den politiske 
indfl ydelse.

Partiet mangler oplagt et ta-
lerør. Men Udfordringen er ikke 
partiets avis. 

Udfordringen er en kristen uge-
avis, som burde give en alsidig 
og afbalanceret orientering om 
kristne emner og nyheder.

PER BORK JAKOBSEN

HEDAGER 49
2670 GREVE

SVAR:
Dette læserbrev giver mig 

mulighed for at forklare Udfordrin-
gens dækning i forbindelse valget.

Det er vigtigt at skelne mellem  
annoncer og redaktionelt stof. 

1.  Annoncer: I uge 24 bragte 
vi et 4 siders indlæg, som var en 
valgavis for KD. Dette var – som 
nævnt  i avisen – et betalt indlæg 
fra KD. Det fremgik tydeligt, men 
det prægede naturligvis avisen. 
Andre partier kunne have købt an-
nonceplads på samme måde. Et 
par politikere fra de Konservative 
købte således også annoncer, 
ligesom fl ere af KDs kandidater 
selv annoncerede. Vi har ikke 
afvist en eneste annonce. 

2.   Redaktioenlt stof: Vores mål 
var at fortælle om bekendende 
kristne politikere og om politiske 
emner, som havde interesse for 
kristne læsere. Desværre er der 
ikke så mange politikere, som 
tydeligt markerer deres kristne tro. 
Det gør de fl este af KDs politikere, 
derimod, ligesom fx landsformand 
Grenov bragte en lang række 
etisk-kristne emner på bane. Så 
længe der opstiller et parti, som 
decideret har kristne værdier på 
programmet, så er det helt natur-
ligt journalistisk at fokusere mest 
på dette parti. Simpelthen fordi 
nyhedskriterierne taler for det.

3. Læserbreve: Vi har bragt 
alle tilsendte læserbreve i løbet 
af valgkampen. At fl ere af disse 
– næsten alle – handlede om KD 
skyldes altså ikke en udvælgelse 
fra vores side, men så stor en del 
af læserne var tilhængere af KD. 
Hvad de enkelte skrev i brevene 
er deres egen sag. 

4. Min personlige involvering: 
Endelig antyder læserskribenten, 
at min personlige opstilling som 
kandidat for KD har haft indfl y-
delse. Dette kan næppe undgås. 
Vi tog forholdsregler ved, at andre 
medarbejdere behandlede nyhe-
der. Og jeg sørgede selv for, at 
der – for forskellighedens skyld - 
blev bragt indlæg med politikere i 
andre partier – fx med en kandidat 
for Liberal Alliance. 

I øvrigt kan jeg oplyse, at jeg 
efter valget har nedlagt alle mine 
tillidsposter i KD.

HENRI NISSEN

ANSV. REDAKTØR 

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

Bestil på tlf. 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Teknisk arrangør:

 Husk rejsekoden: UDFORDRINGENÅbent hverdage kl. 8-17.

 KØR SELV-FERIE

Pris pr. person i dobbeltværelse

1.349,-
 Pris uden rejsekode 1.499,-

 middag/buffet

 på greenfee

 Outlet Neumünster

Som læser af Udfordringen får du specielle tilbud på rejser. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Hotel Waldblick 
Galerie Leiber´s ★★★

Lige mellem Kiel og Lübeck ligger 
det store bakkelandskab Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mere end 
200 små og store søer. Ved den stør-
ste af søerne, Plön See, finder man 
den lille by Dersau, hvor værtsparret 
Leiber står klar til at byde jer velkom-
men til hotellet, der ligger smukt blot 
500 meter fra søens bred. Herfra er 
det oplagt at tage på opdagelse i den 
dejlige natur og aflægge besøg i nog-
le af de små hyggelige byer. Kør f.eks. 
langs søen til områdets hovedby, Plön 
(12 km), der ligger indrammet af fem 
forskellige søer.

Ankomst: Valgfri frem til 28.9.2015.

Miniferie i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel ved Plön See

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
1 børn 6-13 år ½ pris.

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

Uforglemmelige oplevelser 

Azorerne – en perle i Atlanterhavet 7.9. - 14.9.
Aserbajdsjan og Georgien 11.9. - 20.9.
Jordan og Israel – rundrejse 11.9. - 21.9
Sydvestjylland – natursafari 18.9. - 21.9.
Rom og Assisi – fortiden og nutiden 21.9. - 29.9.
Armenien – spændende og smukt 25.9. - 3.10.
Bornholm – Østersøens perle 28.9. - 3.10.
Israel – under løvhyttefesten 28.9. - 8.10
Tyrkiet – I Paulus’ fodspor 2.10. - 12.10.
Israel – rundrejse i efterårsferien 9.10. - 17.10.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. - 25.10
Israel – rundrejse 19.10. - 29.10.
De Vestindiske Øer – eksotisk skønhed 6.11. - 21.11.
Adventstur – København 4.12. - 7.12.

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

 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

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. 



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Torsdag 30/7
13:25 Livingstone - den moral-
ske opdagelsesrejsende
Dokumentar fra BBC fra 2011(The 
Last Explorers). Gennem 1950’erne 
og 60’ernes frihedskamp, hvor de 
afrikanske befolkninger sloges og 
vandt deres uafhængighed, blev 
næsten ethvert stednavn, der min-
dede om de tidligere koloniherrer 
slettet fra landkortet. Bortset fra 
et navn. Den skotske læge, mis-
sionær og opdagelsesrejsende 
David Livingstones (1818-1873) 
navn bliver stadig holdt i hævd. Ar-
kæologen Neil Oliver fortæller om
Livingstones legendariske Zambe-
si-ekspedition for at frelse sjæle og 
stoppe slavehandlen. 

Fredag 31/7
12:35 Livingstone - den moral-
ske opdagelsesrejsende
Dokumentar fra BBC fra 2011.

Lørdag 1/8
19:45 Før Søndagen.
9. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjerg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om at købe sig ven-
ner. Dagens salmer er ”Den mørke 
nat forgangen er” og ”Dommer over 
levende og døde”.

Søndag 2/8
09:05 Store Tanker og trange 
tider (2:4) En fortælling om guld-
alderDanmark - 1814-1830. Dan-
mark er gået statsbankerot og har 
tabt Norge. Samtidig strammer 
Kong Frederik d. 6 grebet om 
danskerne. Enevælden tolerer ikke
kritik og tyr gerne til tortur og cen-
sur. N.F.S. Grundtvig får mundkurv 
på. Han er en havkat i hyttefadet og
rager uklar med alle. I 20’erne ser
han lyset og begynder for alvor at
indkredse sine idéer om kirken, 
skolen og fædrelandet.
19:15 Liv i renæssancen - Tho-
mas Kingo: En digter af Guds 
nåde (6:6) Kingo har skrevet 
mange af de salmer, vi den dag i 
dag synger ved livets store hæn-
delser. Han var samtidig kongelig 
hofleverandør og skrev hyldest-
digte til den nye enevælde og den 
danske konge! Og så var han en 
af de første danskere, der gennem 
uddannelse og hårdt arbejde tog 
syvmileskridt op ad den sociale 
rangstige.

Tirsdag 3/8
17:15 Jerusalem - den hellige 
stad (2:3) Dokumentarserie fra 
BBC fra 2011.
18:05 Jerusalem - den hellige 
stad (3:3) 

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 satel-
lit, 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 sendes: 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

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

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

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

Torsdag 30/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 31/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 1/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 2/8
07.33 Religionsrapport (P1) 
Religionsrapport undersøger i 
dag, hvordan danskernes tro og 
religion har udformet sig, når vi 
rejser til andre lande.
Medvirkende: Margit Warburg, 
professor i religionssociologi på 
Institut på Tværkulturelle og Re-
gionale Studier ved Københavns 
Universitet; Erik Dybdal Møller, 
forfatter og sognepræst i Sct. 
Pauls Kirke i Aarhus og tidligere 
præst i dansk kirke i Argentina. 
Tilrettelæggelse: Malene Fenger-
Grøndahl.
08.03 Mennesker og tro (P1).  
Sommer, sol og samtale
Fra skurvognen ses tilbage på en 
samtale med forfatter Erik Rostbøll,
alderdom i lys af livet. 
www.dr.dk/tro

09:54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Tikøb Kirke. 
Prædikant: Julie Annemette Nissen
9. søndag efter trinitatis.
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 3/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 4/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport: Læger 
kan også tro på Gud (P1)
Tro og religion er ikke længere så 
meget tabu i sundhedsvæsnet, 
som det har været før. Flere læger 
og sygeplejersker tænker tro og 
religion ind, når de møder patien-
terne, og en del læger har også 
troen med sig som en ressource. 
Medvirkende: Niels Christian 
Hvidt, teolog og lektor ved Institut 
for Sundhedstjenesteforskning på 
Syddansk Universitet; Mogens 
Hørder, professor ved Institut for 
Sundhedstjenesteforskning på 
Syddansk Universitet.
Tilrettelæggelse: Malene Fenger-
Grøndahl.
 21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 5/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Professor Steen Hildebrandt besø-
ger skurvognen for at tale om ånd 
og arbejdsliv. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

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. 

(31/2015)

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

Adresse: _________________________________________________________

Postnr._________ By:_______________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________________

Fødselsdato (Hvis du bestiller UNGT abon.): _______________________

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

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

Navn:  ____________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

Postnr. ___________ By: _____________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  _____________________________________________

Skriv evt. dit eget abonnementsnummer her:  __________________________ Tak!

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

Udfordringen

Vind en rejse til Israel

Niels Christian Hvidt er gæst i Religionsrapport på P1 tirsdag den 4. august. Det handler om 
tro i det danske sundhedssystem. 

Sognepræst Erik Dybdal 
Møller fra Sct. Pauls Kirke i 
Aarhus er gæst i Religions-
rapport.
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K
unstner: Lifehouse Titel: ’O

ut of the W
asteland G

enre: pop/rock Forhandler: itunes - P
ris: 7 9 kr

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Kønskvoterings-rapporten er lige kommet ind - og det 
ser ikke for godt ud...

Der var engang, hvor Lifehouse var rigtig store, og hvor 
både kristne og ikke-kristne sang med på hittet ’Hanging 
By A Moment’ . Det er efterhånden længe siden (2001), 
og der er sket meget i gruppen, som sidst var aktuel med 
det udmærkede album ’Almeria’. 

Når jeg lytter til det nye album ’Out of the Wasteland’, så er 
alt alligevel på en måde, som det plejer. Jason Wades hæse, 
lettere melankolske stemme og et band, der både mestrer 
energisk og eftertænksom rock. 

Wade mener selv, at de har genfundet noget af den ånd, 
de havde, da de startede med at spille i garagen som teen-
agere. Det synes jeg især man kan høre på det energiske 
åbningsnummer ’Hurricane’ og frihedssangen ’Flight’. Så 
selv om bandets medlemmer er blevet voksne, så er de på 
en eller anden måde ikke så langt fra den lyd, de startede 
med. Det kan jo både være godt og dårligt. Jeg synes, dette 
album holder en god, høj kvalitet.

Noget af det jeg godt kan lide ved albummet, er Lifehouse’s 
evne til at spænde over fl ere genrer. De blander det hele, men 
det bliver aldrig usammenhængende. Wades stemmer binder 
alting sammen, og jeg sidder med følelsen af, at albummet 
refl ekterer livets forskellige ”sange” på en god måde. Der er en 
underspillet, eftertænksom og afslappet lyd, som gennemsyrer 
albummet. Det fungerer godt. 

Generelt er det et stærkt album, men måske også lidt trivielt 
i længden. Hvis det skulle være bedre, så skulle der generelt 
være lidt mere kant og karakter. Lyden og teksterne kan godt 
drukne lidt i sig selv. Det er behageligt, men måske også lidt 
for behageligt.

Henrik Engedal

Tilbage til 
begyndelsen

Af Bodil Lanting

Endnu engang har Balle Mu-
sik- og Idrætsefterskole dannet 
ramme for den årlige som-
merlejr arrangeret af Familier 
på Vej.

130 ferieglade og forventnings-
fulde deltagere og frivillige nød 6 
dages undervisning og samvær 
under et tema om vækst: ”Blom-
strer familielivet?”. 

Underviserne tog udgangs-
punkt i emner som ”Du er unik”, 
”Du er ikke alene” og ”Forældre-
roller”. De kom med deres bud 
på, hvordan vi, med Bibelen som 
udgangspunkt, kan udvikle os 
på en positiv og sund måde. Det 
gælder om, at vi skaber de bedste 
vækstbetingelser for familiens 
børn, relationer etc.

Det var alt sammen en blan-
ding af praktiske redskaber, 
erfaringer og åndelig vejledning. 
Undervisningen blev understøttet 
af små sketches og fællesopga-
ver samt lovsang for hele familien. 

Årets undervisere var: Gitte 
Lykke, Ruben Knudsen, Tina og 
Max Jalk samt Anne Mie Skak og 
Leif Johanson.

Hvorfor familielejr?
Sideløbende med undervisnin-

gen om familieliv var der igen i år  
et ’livsstilskursus’ ved psykolog 
Helge Børven. Her lærte delta-
gerne noget om hverdagslivet og 
fi k redskaber til at prioritere rigtigt 
i dagligdagen.

- Man kan måske spørge sig 
selv, om en så lille lejr har sin 
berettigelse i det store udvalg 
af forskellige sommerlejre og 
–camps. Til det kan vi endnu en-
gang kun svare et rungende ”JA”, 
understreger Bente og Jens Skov 
fra Familier på Vej. 

Små grupper 
- Der er absolut ingen risiko 

for, at nogen drukner i mængden. 
Deltagerne er nemlig inddelt i 

mindre grupper, så alle har mulig-
hed for at lære de andre at kende. 
Det skaber tryghed hos både 
børn og voksne, og vi oplever det 
som et positivt tilvalg hos mange 
lejrdeltagere. 

I grupperne kan man dele liv og 
erfaringer med hinanden - og na-
turligvis tale om undervisningen. 
Disse grupper er for mange et 
vigtigt omdrejningspunkt på lej-
ren, forklarer Bente og Jens Skov. 

Parret understreger, at rum-
melighed er en af værdierne for 
lejren. Der er plads til familier fra 
alle samfundslag og en blanding 
af par i forskellige aldre. Der er 
også enlige deltagere både med 
og uden børn, og alle tjener hin-
anden på lige fod. 

50 procent under 20 år
Dette års lejr var der en meget 

stor teenage- og børnegruppe 

på lejren. Næsten 50 procent af 
deltagerne var under 20 år. 

- Gruppen af teenagere var 
meget aktiv, og vi oplevede en 
stor lyst blandt de unge til at lære 
mere om Gud og hans ønske om 
fremtid og håb for hver enkelt af 
dem, fortæller Bente Skov. 

Hun tilføjer, at lejren er for alle 
uanset kirkeligt tilhørsforhold. 
Dette års lejr var nr. 21 i Familier 
på Vejs regi. 

- Hvis du går med et ønske om 
at ændre på uhensigtsmæssige 
vaner i dit forhold, hvis ’fortidens 
spøgelser’ kaster en skygge over 
dit liv, eller hvis du bare godt 
kunne tænke dig at være med på 
en hyggelig og sjov lejr, hvor vi 
deler liv med hinanden – så sæt 
kryds ud for uge 30 til næste år. 

Du kan også tjekke vores 
hjemmeside på: www.fampv.dk, 
opfordrer Bente og Jens Skov.

Familielejr er da også 
for unge og singler

De unge på Familier på Vejs lejr i Balle forstod at hygge sig - og 
tale om Guds planer for fremtiden.

Der blev lavet et rigtigt håndmalet familietræ.

Sognepræst Anne Mie Skak Johanson og hendes mand, Leif, deltog med undervisning foran 
familietræet. Årets tema var: Blomstrer familielivet?

Festkagen var en hyldest til Kirsten og Hans Werner Morell, som 
stopper efter at have været i landsledelsen af FPV fra starten.

Halvdelen af deltagerne på lejren med ’Familier på Vej’ var under 20 år.
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Klummen
Ung Udfordringt

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

I gen i år har en fl ok tidligere 
elever fra IMB i samarbejde 
med Israelsmissionen væ-
ret en tur i Betlehem. Turen 
byggede på erfaringer fra en 
lignende tur sidste år. 

Konceptet går ud på at tage 
en gruppe unge danskere, sætte 
dem sammen med en tilsvarende 
gruppe unge palæstinensere, 
give dem undervisning og lade 
dem stå for at arrangere en 
sommer-camp.

Anders Erbs, som er leder af 
adventurelinjen på højskolen, 
samt projektleder for turen for-
tæller:

- Vi havde en fantastisk tur til 
Betlehem sidste år, vi var inviteret 
af Det palæstinensiske Bibelsel-
skab (PBS), til at lave en sommer-
camp for børn. I evalueringen 
efterfølgende gav lederne i PBS 
udtryk for et ønske om at starte et 
arbejde blandt kristne teenagere 
i området. Denne snak udviklede 
sig til en aftale om, at vi i år ville 
lave en sommer-camp for teen-
agere, dette skulle være starten 
på et nyt teenager-arbejde hos 
PBS. Et arbejde, der er hårdt 
brug for i området, hvor kirkerne 
typisk har børne- og voksen-
arbejde, men hvor teenagerne 
er en overset gruppe, hvilket 
medfører, at mange mister troen 
i denne periode.

- Sommer-campen i år har 
været en kæmpe succes, med så 
stor en opbakning, at PBS genta-
ger successen i august. Arbejdet 
med de unge vil fortsætte hen 

over året, hvor PBS vil mødes 
med teenagerne en gang om 
måneden. Næste sommer håber 
vi igen at kunne lave en sommer-
camp i samarbejde med PBS, 
denne gang vil vi også invitere 
muslimske teenagere med.

Udfordringer med kulturen
Annika som både har været 

med sidste år og i år fortæller: 
- Personligt syntes jeg, det lød 

som et rigtig spændende projekt, 
og jeg var fuld af forventning til 
turen, til at møde de lokale kristne 
og til at samarbejde med dem om-
kring planlægningen af aktiviteter 
og lege. Da vi kom derned, ople-
vede vi nogle udfordringer bl.a. 
omkring sproget og kulturen. Det 
var spændende og udfordrende 

at skulle forholde sig til hinandens 
forskelligheder og lære at forstå 
hinandens intentioner.

- Det er rigtig fedt, man kan 
se, man gør en forskel, og at vi 
allerede nu har sat nogle ting i 

gang, som vil få indfl ydelse på 
nogle af de aktiviteter, som Det 
palæstinensiske Bibelselskab 
laver for børn og unge i området.  

Henrik

Børkop Højskole 
+ Israels Missionens unge 
= Sommercamp Betlehem 2.0
Tag en gruppe unge danskere, sæt dem samme med en tilsvarende gruppe unge palæstinensere, 
giv dem undervisning og lad dem stå for at arrangere en sommer-camp. Hvad sker der så?

Deltagerne følte, at sommercampen i år var en stor succes.

Hvad håber du på?
Når vi håber, er det fordi, vi ønsker, at noget skal ske - 
oftest noget, der er bedre, og som vi kan se et glimt af 
allerede nu.

I Honduras håber folk på, at der efter et udfordrende liv på 
jorden er et vidunderligt liv i himlen hos Gud. Men i Honduras 
er der også brug for håb om en bedre tilværelse her på jorden. 
Et håb om at de kommende generationer vil kunne stole på 
deres regering, og at kriminalitet og fattigdom vil blive mindsket.

Sammen med nogle andre volontører besøgte jeg en kaf-
fefabrik. Efter vi havde smagt den gode kaffe og hørt om kaf-
feproduktionen, hørte vi om børn, der i stedet for at lege hjælper 
deres fattige forældre med kaffehøstningen for at tjene til livets 
ophold. Det fi k lige kaffen til at slå et par knuder i maven...!

Ejeren af kaffefabrikken endte sit foredrag med at fortælle om 
sit liv. Som barn fi k han sit første par sko som 6-årig. Han havde 
knoklet hele sin barndom. Da han var ung, troede han sammen 
med sine venner på en bedre fremtid for Honduras. I dag står 
han tilbage som en gråhåret mand med mindet om sine venner, 
der døde pga. den modstand, de ydede i 80’erne imod statens 
uretfærdighed. En korrupt stat, der ikke tog sig af den fattige 
befolkning. Sådan er det også i dag i Honduras – fattigdommen 
og kriminaliteten er tilmed vokset.

På børnehjemmet, hvor jeg arbejder, ser jeg dagligt et håb 
hos børnene. Her hører vi Guds ord, og børnene sætter deres 
lid til Gud. Uden for børnehjemmet er der også håb til Gud – ja 
meget mere end jeg nogensinde har oplevet i Danmark. På 
gaderne, i busserne, i butikkerne kan man læse Jesu navn eller 
en påmindelse om, at Gud elsker én.

Dette er noget, der fortæller mig, at der er håb i Honduras. Det 
banale er, at der netop fi ndes så meget af den inderlige hen-
givenhed og tillid til Jesus i et land, som er usikkert, præget af 
bandekriminalitet og fattigdom. I Danmark møder jeg ikke på 
samme måde et stort håb til Gud – måske fordi vi har, hvad vi 
har behov for ?

Håbet om Jesu genkomst kunne vi godt se mere af i Dan-
mark. Håbet om en bedre tilværelse kunne vi godt se mere af i 
Honduras. Honduras og Danmark er to vidt forskellige lande, der 
godt kunne lære noget af hinanden!

Af Anna Marie Mach Lauritzen
Udsendt som volontør at Impact

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk
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Parentesen

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

BAGSMÆKKEN

Af redaktør Henri Nissen

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.

For fl ere år siden - dengang 
politiet havde god tid - fi k vores 
hønsegård en dag besøg af en 
stor, hvid gås. Jeg regnede med, 
at den måtte tilhøre en eller anden 
i nabolaget og ringede derfor 
til den lokale politistation for at 
spørge, hvad jeg skulle stille op 
med den.

Betjenten bad mig vente, mens 
han undersøgte sagen. Lidt efter 
kom han til telefonen igen med 

følgende besked:
-Indstil først ovnen på 200 

grader...

Et ægtepar på vej ind i en 
restaurant lagde mærke til en 
kvinde, som også var på vej mod 
indgangen. Manden åbnede dø-
ren for hende, og hans kone gik 
forrest, mens han selv ventede 
udenfor og holdt døren for den an-
den kvinde. Men hun satte åben-

bart ikke pris på venligheden.
- De skal ikke holde den dør 

for mig, bare fordi jeg er kvinde, 
hvæsede hun.

Manden lod sig dog ikke gå på :
- Jeg holdt ikke døren for Dem 

på grund af Deres køn, sagde 
han venligt. Det var på grund af 
Deres alder!

En meget ung og nyansat 
hjælpepræst stammede sig 

igennem den ene pinlige prædi-
ken efter den anden. Menigheden 
klagede, og sognepræsten bad 
ham derfor læse højt for sig selv 
af gode prædikener, indtil han fi k 
udviklet sine talegaver. 

Næste søndag hørte den for-
bløffede menighed den unge 
præst indlede sin prædiken:

- For mange år siden, da jeg 
var biskop i...

De gode gamle dage

Vi har i vores kirke to drenge, som har slået sig sammen på 
et hold i rock solid sponsorløb, fortæller Lone Lee Jørgensen 
på Oaselejren i Odder.

- Jacob er alvorligt syg, må sidde i sin kørestol og kan ikke løbe, 
men Silas er rask og har stærke ben og løber derfor for dem begge.

Sammen har de været ude for at fi nde sponsorer og mødt stor 
(gav)mildhed. De har haft stor kampgejst og ønskede at bidrage 
til løbet - sammen.

Vi er berørte over, hvordan følelsen af fællesskab og  det, at der 
kan være plads til alle i Guds store mangfoldige rige, hvor alle kan 
være med til at give med, hvad de kan og har, er noget som der 
vidnes om i alle aldre, siger Lone.

Og stjerneholdet klarede 34 omgange!
Jacob er 9 og Silas er 10 år. De kommer i 

Baunekirken i Tjørring ved Herning.

Hjalp kammerat
i kørestol med
34 omgange

Silas (10) kørte Jacob (9) hele 34 omgange i sponsorløbet.
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