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Med en dreng 
som ikke tror på 

Gud.
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En stor undersøgelse af 44.000 
patienter viser bl.a., at troende 
har nemmere ved at takle en 
kræftsygdom.

Forskerne ville klarlægge, hvil-
ken påvirkning religiøs tro har på 
kræftpatienters helbred. 

Resultatene viser, at patienter 
med en stærkere tro var i bedre 
fysisk form og havde lettere ved 
at gennemføre dagliglivets gøre-
mål som kræftpatienter, skriver 
den britiske avis The Guardian.

- Det var især tydeligt hos 
patienter, der lagde vægt på det 
følelsesmæssige aspekt af troen. 

Det drejer sig fx om at have et 
formål i livet eller være en del af 
noget større end sig selv, forklarer 
en af   de ledende forfattere, Dr. 
Heather Jim ved Moffi tt Cancer 

Center i Tampa, USA.

Forsker: Ikke overrasket
Torgeir Sørensen, post.doc 

ved Menighetsfakultetet i Norge 
og religionspsykologisk center på 
Inland Hospital, har gennemført 
omfattende forskning om forhol-
det mellem religion og helbred. 
Han er ikke overrasket over re-
sultaterne af forskningsprojektet.

- Der er grundlag for at sige, 
at mange troende kræftpatienter 
oplever forbedret livskvalitet. De 
er mere tilfredse med livet og kan 
også opleve, at behandlingen 
er lettere, siger han til Kristeligt 
Presse Kontor.

Ifølge forskerne viser tidli-
gere forskning også, at de fl este 
kræftpatienter har en religiøs tro, 
eller har fundet trøst i åndelige 

oplevelser.
Det nye projekt samler al forsk-

ning, som før er blevet offentlig-
gjort om emnet. Det består af tre 
forskellige dele, som hver især 
belyser forholdet mellem pa-
tienternes tro og deres mentale, 
sociale og fysiske sundhed.

Gudsbilledet er afgørende
Også patienternes sociale 

sundhed kan påvirkes af tro. 
Forskningsresultater viser, at 

meget afhænger af, hvilket Guds-
billede patienterne har.

Læge Allen Sherman, som 
også står bag den nyeste forsk-
ning, siger, at patienter, der 
troede på en personlig Gud, de 
kunne henvende sig til, og der 
hørte deres bønner - kunne rap-
portere om bedre helbred.

- Det hjalp dem til at holde 
modet oppe. De, der kæmpede 
med deres tro, havde det langt 
værre, siger Sherman.

Undersøgelserne viser også, 
at nogle patienter så på kræft 
som en naturlig del af livet, mens 
andre så det som Guds straf. 

Sørensen mener, at der er en 
direkte sammenhæng mellem 
religiøsitet og mental sundhed.

- Hvis du har en sundt billede 
af Gud og et sundt forhold til reli-
gion, så tackler du sygdom bedre, 
end hvis du oplever sygdom som 
et tegn på, at blive straffet eller 
forladt af Gud, siger Sørensen.

Vigtigt med netværk
I den sidste del af projektet 

har forskerne kigget nærmere på 
patienternes mentale sundhed.

- Åndeligt velvære er forbundet 
med mindre angst, depression og 
stress, siger Dr. John Salsman, 
der havde hovedansvaret for 
denne del af projektet.

Desuden skriver Salsman, 
at følelsen af   ikke at kunne få 
kontakt med Gud, førte til mere 
psykisk stress. Også oplevelsen 
af   ikke at have en tilknytning til et 
religiøst samfund havde en nega-
tiv effekt på patienternes mentale 
sundhed, viser undersøgelsen. 

Det overrasker heller ikke Tor-
geir Sørensen.

- Det er almindeligt kendt, at 
det er vigtigt, også mentalt, at 
have et fungerende socialt net-
værk, når man er ramt af sygdom.

Troende mennesker har ofte et 
stort socialt netværk i kirken, hvor 
de kan komme til både at give og 

modtage hjælp under sygdom, 
siger han.

Omfattende materiale
Forskningsprojektet bygger på 

data fra 44.000 patienter. Ikke 
desto mindre ønsker forskerne 
yderligere undersøgelse over en 
længere periode.

Mens denne samling af under-
søgelser fokuserer på, hvordan 
patienter kan have gavn af troen 
under en sygdom, har en lang 
række andre undersøgelser tidli-
gere påvist, at bøn endda synes 
at have en helbredende virkning. 

Dette bringer Udfordringen 
jævnligt konkrete eksempler på, 
senest i uge 33, side 3.

Bjarte Østebø & Markus Ple-
mentas, KPK, og Henri Nissen.

Troende 
kræftpatienter 
er mindre 
bekymrede

Troende kræftpatienter føler sig mere raske og bedre rustet til at takle hverdagen som kræftpatient, viser et nyt forskningsprojekt i USA.

 

 

Min sjæl,, oophøj HHerren!  
Stævne med De Evangeliske Mariasøstre 
på kursuscenteret Emmaus, Haslev 
den 25.-27. september 2015. 

Dage med stilhed og fordybelse i Guds ord. 
En kraftkilde til tidens  
udfordringer.  

Oplysninger og tilmelding,  
senest 1. september: 
Erna Pilemann 
tlf. 5929 1128 / 4083 1128 
Mail: eppilemann@gmail.com 
www.evangeliskemariasostre.org 
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net    Kodeord august: huset 

Ugens profi l: Torben Søndergaard

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

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dk 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” 

Tillykke

Læs avisen på Udfordringen dk

Undervisningsserie om 
Israel i de sidste tider
Onsdag den 19.8. begyndte en undervis-
ningsserie på 10 aftener om Israel og dets 
rolle i det, Bibelen kalder de sidste tider. 

Det sker den 3. onsdag i måneden kl. 19.30 
i Højskolesalen på Kolding Internationale Høj-
skole, oplyser Rakel Kristiansen..

Underviseren er Willem Glashouwer (kendt fra bogen ”Hvorfor 
Israel”.) Han underviser via DVD i ca. 25 minutter hver gang med si-
multan-tolkning til dansk. Herefter er der samtale og kaffe. Møderne 
afsluttes kl. 21. Willem Glashouwer er leder af Christians for Israel, 

Henri.

Gudstjenesten i Geværfabrik-
ken den 23. om eftermiddagen 
vil være målrettet personer, der 
ikke er vant til at gå i kirke.

Det fortæller Ruben Tychsen 
fra Jacobskirken i Odense. 

Han lover, at gudstjenesten i 
Otterup vil foregå i en afslappet 
caféstil med nutidige, rytmiske 
sange og rig mulighed for samtale 
omkring bordene både før og 
efter selve gudstjenesten. Emnet 
for prædikenen er ”Ske din vilje”. 
Den vil være let tilgængelig samt 
krydret med humoristiske indslag 
og dagligdags eksempler.

Efter gudstjenesten serverer 
Jacobskirken grillpølser med 

brød, sodavand og kaffe.
- Formålet med gudstjenesten 

er at præsentere den kristne tro 
på Jesus på en nærværende 
og nutidig måde, og vi håber, at 
gudstjenesterne i Geværfabrik-
ken på sigt kan blive en månedlig 
tilbagevendende begivenhed, 
oplyser Ruben Tychsen, som er 
ansvarlig for arrangementet.

Jacobskirken, der ligger i cen-
trum af Odense, er en del af 
Apostolsk Kirke. Den er også 
medlem af FrikirkeNet, der er en 
paraplyorganisation for omkring 
90 frikirker fra forskellige kirke-
samfund.

Bodil
 

Cafégudstjeneste 
på Geværfabrikken
Kulturhuset i Otterup danner rammen om en 
gudstjeneste i afslappet stil den 23. august.

Under cafégudstjenesten vil der være rytmiske sange og mulig-
hed for samtale omkring bordene både før og efter en letforstå-
elig prædiken.

Kristne fra 40 forskellige lande 
rejser til Aalborg for at blive 
trænet i at leve som discipel.

Hver 3. weekend kommer der 
normalt mellem 20-30 til Aalborg 
fra fx Australien, USA og Rusland. 
De bor på JesusHotellet og blive 
trænet en weekend af bl.a. Torben 
Søndergaard. Hotellet er lånt ud 
af den tidligere professionelle 
fodboldspiller Peter Rasmussen, 
som selv er blevet helbredt og 
troende gennem kontakten til 
Torben Søndergaard, som leder 
arbejdet.

Han fortæller, at små hold på 
3-10 personer, der er trænet på 
skolen i Aalborg, rejser i Tyskland, 
Schweiz, Holland, Canada og 
Japan. 

- Derude får vi trænet tusinder 

af kristne til at bære frugt i dag-
ligdagen, fortæller han. 

1.5 mio. YouTube
- Desuden ser vi tusindvis af liv 

forvandlet verden over. Meget af 
dette sker igennem undervisning 
og helbredelser lagt på Youtube, 
fortæller Torben. 

- Vi har lige nu over 9.184 
abonnenter og 1.516.274 afspil-
ninger på vores YouTube-kanal 
- og det vokser dagligt. 

Forleden lagde vi et vidnesbyrd 
på Facebook, og på mindre end 
to dage nåede det ud til 9.000.

Film på vej
- Til efteråret kommer en fi lm 

med navn "Den sidste reformati-
on - begyndelsen", hvor vi sætter 
de bedste af vores klip fra turene 

sammen til en film i Blueray-
kvalitet, dvs. "biografklar" og med 
et vidnesbyrd om virkeligheden af 
Guds riges kraft, som det aldrig 
er set før i en dokumentar. 

Vi udgiver fi lmen i hele verden, 
og den vil nå mange hundrede 
tusinde, fortæller Torben. 

Bog på 9 sprog
Titlen er den samme som på 

hans bog ”Den Sidste Reforma-
tion”, der lægger op til, at den 
lukkede kirkelighed erstattes af 
aktive kristne, som vidner om 
deres tro på gaden og arbejds-
pladsen osv. Bogen er nu blevet 
oversat til 9 sprog, og næsten 
hver måned kommer der nye 
oversættelser til.

Torben Søndergaard har selv 
grundlagt sin kristne organisation 

OplevJesus.dk, som handler om 
at forkynde evangeliet udenfor 
kirkerne. I forbindelse med arbej-
det er der oprettet en bibelskole 
på nettet, Pionérskolen, som 
følges af fl ere tusinde.

- Med andre ord, så er Dan-
mark ved at blive kendt for andet 
end porno. Danmark bliver kendt 
for noget positivt, hvilket er blevet 
profeteret igen og igen, siger  en 
begejstret Torben Søndergaard.

Henri.

Danmark bliver også 
kendt for noget positivt

Livet var en kamp 
for Dianne Kampp
Hvordan er det at vokse op i DR’s 
Radiounderholdnings-orkester?

Det er emnet for Dianne Kampps 
foredrag ved Seniorsamlingen ”50 
Plus/minus” i Pinsekirken, Tilstedvej 
20, Thisted, den 27. august.

Diannes far var koncertmester 
Sigvald Michelsen, og moren koncer-
vatorieuddannet cellist og musikterapeut Margit Kampp. 

Dianne Kampps liv har været præget af meget andet end skøn 
musik, og hendes efternavn ”Kampp” karakteriserer hendes liv. 
Humoren, musikken - og Bibelen - har været vigtige elementer i 
at føre hende igennem, så hun i dag har fundet glæden. Dianne 
kalder det selv ” at turde smerten for at kunne rumme glæden”.

Dianne er sygeplejerske, diakon, sjælesørger, digter, sanger og 
foredragsholder. Hun synger, spiller og fortæller så forskellige steder 
som i forsamlingshuse, fængsler, kirker, i foreninger, på hospitaler 
og i skoler. Hun har gennem årene kendt de skæve eksistenser 
så vel som spændende højtuddannede musikere, og hun har lært 
at fi nde en vej, hvor der ingen vej er.

Henri.

John Ørum Jørgensen  75 år
Indre Missions tidligere formand 
John Ørum Jørgensen fyldte 75 år 
den 14. august.

John Ørum Jørgensen, der er født 
på Læsø, blev uddannet cand.theol. fra 
Københavns Universitet i 1969. Han 
var sognepræst i Durup, Tøndering og 
Nautrup 1970-79 og herefter præst i 
Gjellerup ved Herning. Samtidig blev 
han formand for Indre Mission.

I 1985 fratrådte John Ørum Jørgensen 
som Indre Missions formand. I modsæt-
ning til ledelsen gik han ind for kvindelige præster, og som provst i 
Herning skulle han indsætte en kvindelig præst i 1985. Han valgte 
at trække sig som formand for ikke at splitte bevægelsen. Som 
formand var John Ørum med til at oprette Indre Missions Ungdom 
og bibelskolen i Børkop. Han er stadig aktiv som forkynder både i 
kirker og i Indre Mission.

John Ørum Jørgensen er gift med Gudrun, og de har fi re sønner 
og 10 børnebørn. En af sønnerne er tidligere formand for Kristen-
demokraterne, Per Ørum Jørgensen.

Bodil

- Man vil gerne tilbyde noget 
mere ungt. Og de sætter selv 
dagsordenen i langt højere 
grad, end hvis de går ind i en 
struktur, der allerede er etab-
leret, så på den måde er det 
sådan en form for stille ung-
domsoprør inden for en kristen 
ramme.

Det siger Marie Vejrup Nielsen, 
som er religionsforsker ved Aar-
hus Universitet, til Nordjyllands 
Radio. Hun har undersøgt fæno-
menet valgmenigheder.

I artiklen fortælles om Aalborg 
Valgmenighed, som har fordoblet 
medlemstallet over de sidste fem 
år - fra cirka 75 til de nuværende 

150 medlemmer.
Artiklen citerer en af de mange 

nye indmeldte, den 26-årige Ma-
rianne Langdahl. For hende er 

det særligt musikken og sangen 
i menighedens gudstjeneste, som 
trækker.

- Det er musik, som jeg kan 
relatere mig til og udtrykke mig 
igennem, siger Marianne Lang-
dahl.

- Vi er én stor familie, og man 
kan komme her, som man er. 
Også når jeg har en dårlig dag, 
så kan jeg være her, fortæller 
Marianne Langdahl.

Populære blandt unge
I artiklen nævnes, at de moder-

ne valgmenigheder er stigende i 
popularitet blandt unge kristne.

Og at Oase Danmark, ”som 
er en paraplyorganisation for de 

her mere løsslupne menigheder” 
de sidste fem år haft en med-
lemstilgang på 20 procent og nu 
tæller næsten 4000 medlemmer 
(altså hele Dansk Oase, ikke kun 
valgmenighederne).

En valgmenighed hører stadig 
under folkekirken, men med-
lemmerne betaler i stedet for 
kirkeskat direkte til deres kirke 
og vælger selv præsten.

Prædikenerne er mere ufor-
melle end i de fl este folkekirker, 
og lovsangsbands spiller kristne 
sange, der er inspireret af pop- og 
rockmusik, forklarer artiklen.

Henri.

Valgmenigheder - et stille ungdomsoprør

Lørdag d. 22. kl. 11.00 vies i Zions Kirke i Esbjerg Else Aaen 
Madsen, datter af Gunhild og Mads Madsen, Bramming til Casper 
Grønkjær, søn af Birte og Preben Grønkjær Jensen, Ikast.
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Besættelse
og Befrielse
Dette er en usædvanlig, 
men sand beretning om 
en side ved tilværelsen, 
som mange lukker øjnene for. 

Jan Brus Pedersen giver en ry-
stende, men helt igennem sober 
beskrivelse af hans, ikke alene 
åndelige, men også korporlige 
kamp mod okkulte kræfter. En 
kamp, der begyndte med en leg 
med Ånden i glasset...
 

150,-

Pinsekirken i Svendborg 
åbner en ny forening med 
navnet Hjerterum, som både 
fysisk og åndeligt skal være 
for alle – uanset tro og til-
hørsforhold.

Der ligger store visioner til 
grund, når Pinsekirkens nye 
forening Hjerterum slår dørene 
op for sine første gæster lørdag 
den 22. august. 

Adressen er Vestergade 32, og 
stedet er en kombination af café, 
second-hand, gaveideer, kreativt 
værksted, samtaler og kurser. 

Hjerterums åbningsdag den 
22. august bliver kl. 13 indledt 
med en tale ved Svendborgs 
viceborgmester Henrik Nielsen. 
Der vil blive serveret lidt lækkert, 
og der vil være tombola og musik 
ved afroamerikaneren Gregory 
Boyd på pladsen udenfor, inden 
viceborgmesteren offi cielt klipper 
snoren, og der inviteres til rund-
visning i de nyrenoverede lokaler.

Hjerterum for alle
- Selve navnet Hjerterum indi-

kerer, at her mødes alle ligevær-
digt som gaver til hinanden - og 
der er altid plads til alle, fortæller 
initiativtageren Poul Henning 
Krog.  

Poul Henning Krog arbejder 
som læge på Slusen i Oksbøl 
hver tirsdag og er præst i Pin-
sekirken i Svendborg ugens 
resterende dage. Pinsekirken 
har i nogle år ejet bygningen i 
Vestergade, hvor Aldi lå i sin tid. 

Syn fra Gud
En del af bygningen er om-

dannet til boliger og kontor, men 

store lokaler har længe stået 
ubrugte hen. 

- Uden liv, fortæller præsten, 
der i foråret 2014 en morgen fi k 
et syn fra Gud, hvor et gammelt 
TV ligesom blev rullet ind foran 
ham, skærmen sort, fornem-
melsen håbløs – et billede, som 
han forbandt med Vestergade 32. 

- Men så skete miraklet, billede 
på billede rullede hen over skær-
men, fortæller han om det syn - 
eller den vision - der gennem de 
følgende måneder gradvis blev 
endnu klarere. 

- Nye samarbejdspartnere 
lukkede overraskende op for 
samarbejde, så det er med stor 
taknemmelighed, Hjerterum nu 
er blevet en realitet.

Til ånd, sjæl og legeme 
Åbningstiderne er mandag, 

onsdag og torsdag fra 11-17 
og om lørdagen fra 10-14. Der 
er indtil videre 20 frivillige med-
arbejdere, tilsammen lægger 
de 100 ugentlige arbejdstimer i 
foreningen.

- Vi har indrettet os som en 
slags globolokal livsstilsmesse, 
smiler Poul Henning Krog, mens 
han viser rundt i det største af de 
endnu ikke helt færdigindrettede 
lokaler.  

- Det handler jo både om noget 
globalt og noget lokalt. Både det 
enkelte menneske, fællesskabet 
her - og det vi kan bidrage med 
ude iverden. 

I bedste Søren Kierkegaards 
stil vil vi gerne møde mennesket, 
hvor det er, og give noget til både 
ånd, sjæl og legeme. Mødet mel-
lem mennesker handler om, at vi 
bytter gaver - vi får, og vi giver. 

Alle mennesker har godt af både 
at give og at modtage, og denne 
livsstil vil vi helt konkret og prak-
tisk gerne selv leve og opmuntre 
til, forklarer Poul Henning Krog. 

Legemet kan man i hvert fald 
få næret i cafeen med en kop 
kaffe og et stykke kage – sor-
timentet udvides senere med 

sandwich mm. Man zigzagger 
sig gennem lokalet til forskellige 
temaer - præsentationer af se-
riøse nødhjælpsorganisationer, 
kristne bøger, en 55 tommer 
skærm, der viser KKR-TV – den 
kristne TV-kanal. Man kan købe 
genbrugstøj, hvoraf udvalgte 
stykker er specialmærket, så 

man ved, når man køber det, at 
hele købsprisen går ubeskåret 
til et land og en sag. Enten til 
Nepal, Burma, Afghanistan, Irak 
eller Syrien. 

I Hjerterums kreative værksted 
er det kun fantasien, der sæt-
ter grænser for, hvad man kan 
udfolde sig med, og resultaterne 
sælges også i butikken til gavn 
for nødhjælp. Alle indtægter fra 
salget går videre til gode formål i 
ind- og udland.

Lyttekorps og kurser
Poul Henning Krog har sam-

mensat et lyttekorps af frivillige 
fra Pinsekirken - deriblandt ham 
selv - der gratis stiller sig til rå-
dighed, hvis nogen skulle have 
brug for en snak eller et par lyt-
tende øren.

Medlemmerne af lyttekorpset 

er klædt på til opgaven gennem 
egen profession og gennem fæl-
lestræning. Hvis man ønsker at 
blive bedt for eller sammen med, 
er der også mulighed for det. Men 
det er den, der søger samtalen, 
der sætter overskriften for den. 

Løbende vil der blive afholdt 
kurser, blandt andet kurser for 
par med fokus på at gøre gode 
parforhold bedre.

- Det er klart, at Hjerterums 
grundlag er den kristne tro, men 
alle uanset tro er velkomne. Vi 
håber, folk kan mærke hjertet 
bag foreningen, siger Poul Hen-
ning Krog.  

Udfordringen er med som en af 
udstillerne i Svendborg, hvor man 
håber at gøre avisen kendt for nye 
læsere - ikke mindst udenfor det 
kirkelige landskab.

ACH+Henri.

Kristne skaber hjerterum i Svendborg

Poul Henning Krog fi k visionen om Hjerterum i Svendborg. Han er til 
daglig læge og deltidspræst.

  - Der er mange frivillige hænder bag foreningen. Her arbejdes der på at gøre alt klar til åbningsdagen d. 22 august. 

Ny udstillingsbygning åbner på lørdag med mange udstillere og tid til at snakke med nogen.
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Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution i disse 
år. Men også en kristen! For 
40 år siden var der 5 mil-
lioner kristne i Kina. I dag 
er der mindst 80 millioner. 
Fortsætter udviklingen, vil 
hver tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de fleste 
kristne i skjul, fordi religions-
friheden er begrænset. Hvordan 
organiserer de sig? Og hvad 
kommer den kristne revolu-
tion til at betyde for resten 
af verden? Det giver journal-
ist KIM SCHOU svar på i sin 
spændende bog “Kinas kristne 
revolution”

Læs også bogen om “Den Himmelske 
Mand” - en af de kristne pionérer i 
Kina, som har siddet i fængsel og 
været udsat for tortur på grund af sin 
tro. Men troen sejrede! Han besøgte 
for nylig Aalborg og talte til 800. 
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Her bliver der nu 
jævnligt bedt for de 
danske kommuner

I mange danske kommuner og 
byer er der nu oprettet bede-
grupper på tværs af kirkeskel. 

Bedehus Danmark har i nogen 
tid sammen med Udfordringen 
opfordret til Bøn for Danmark i 
alle danske kommuner. 

Det sker efter fi nsk forbillede. 
Den fi nske forbønsleder Paivi 

Heikkila, som flere gange har 
medvirket på konferencer i Dan-
mark, opfordrede for 15 år siden 
de fi nske kristne til at fi nde sam-

men i alle de 450 kommuner på 
tværs af alle kirkeskel og bede for 
deres lokale samfund. 

Det gjorde hun efter selv at 
have oplevet en ændring i sin 
egen kommune Savonlina. 

Opfordringen førte til, at der 
blev oprettet bedegrupper i ALLE 
finske kommuner. Og ved en 
fælles samling på det olympiske 
stadion i Helsinki mødte 10.000 
kristne forbedere op. Efter de 
kristnes forbøn for Finland er der 
sket ændringer, ikke blot lokalt 
i kommunerne, men også på 
landsplan. Finland har således 
fået både en præsident og en 
statsminister, som tydeligt be-
kender deres personlige kristne 
tro. Forbederne ser dette som 
resultat af deres bønner.

Til højre på siden ses en liste 
over kontaktmails til de bedegrup-
per, Udfordringen har kendskab 
til. Der kan sagtens være fl ere. 
I en del kirker og missionshuse 
foretrækker man kun at være sig 
selv - men derved går man også 
glip af den styrke, der ligger i 
de kristnes enhed, siger Paivi 
Heikkila.

Henri

Päivi Heikkilä

Kristne tager 
ansvar for det 
lokale samfund
Mange kristne er allerede engageret i ’Bøn for 
Danmark’ - men en del kommuner er ’sorte’.

Paivi Heikkilas bog ”Herren vil give jer byen. Forbederens 
håndbog.” er nu også udkommet på dansk, foruden fi nsk og 
engelsk. Den beskriver, hvordan kristne kan gå i forbøn for 
deres lokale samfund - nedbede velsignelse og forhindre det 
onde i at ødelægge samfundet.

Rakel Kristiansen tager imod 
nye tilmeldinger på hjem-
mesiden bedehus.dk eller 
forbedere@udfordringen.dk

Enhed i praksis: Pinse-højskole 
og apostolsk højskole mødtes
- Det er jo ikke nok at snakke om enhed, sagde 
tidl. forstander Frede Rasmussen, Aarhus, da 
han i tirsdags besøgte den apostolske Kolding 
Internationale Højskole.

Med sig havde han et større hold af seniorer, 
som deltog i et sommerkursus på pinsevækkel-
sens højskole i Mariager. 

Sidste år besøgte seniorerne fra sommerkurset 
i Kolding ”kollegerne” i Mariager, fortæller Bent 
Christiansen, som sammen med Birte står for to meget populære 
sommerkurser i Kolding hvert år. 

I 1924 brød Apostolsk Kirke ud af Pinsevækkelsen, som var 
opstået i Danmark omkring 1908. I dag samarbejder de to retninger 
igen i bl.a. Frikirkenet og har fx fælles kirke i Aarhus, hvor Frede 
Rasmussen er tilknyttet ældrearbejdet. 

Henri.

Fælles inspirationsdag om bøn 
for byerne holdes i Aarhus
Bedehus Danmark inviterer til inspirations-dag om bøn for by-
erne i Citykirken, Aarhus, lørdag den 5. september fra kl. 10-17.

- Formålet med samlingerne er at styrke forbøns-indsatsen i 
Danmark, gennem at opmuntre, inspirere og udruste de troende til 
bøn for deres by og område, for regering og folketing, ja alle vigtige 
samfunds-områder, siger Rakel Kristiansen fra Bedehus Danmark. 

- Vi tror, at vi dermed er med til at berede vej for et åndeligt 
gennembrud i Danmark og at se Guds rige bryde igennem til alle 
områder af vores samfund.

Dagen begynder med rundstykker 9.30. Der er intet deltagerge-
byr, men der indsamles en gave til arbejdet i Bedehus.dk. En kendt 
udenlandsk taler offentliggøres næste uge. 

Henri.

Citykirken i Aarhus lægger lokaler til en samling for 
kristne, som vil bede for deres byer. Her et bybillede fra 
Aarhus. Foto: Citykirken.



Udfordringen torsdag den 20. august 2015 NYHEDER .  5

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme
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Dronningen besøger
Christiansfelds verdensarv
Dronning Margrethe kommer 
lørdag den 29. august kl. 13-15 
til Christiansfeld.

Det sker i anledning af, at den 
lille brødremenighedsby er blevet 
optaget på UNESCOs verdens-
arvs-liste over bevaringsværdige 
byer. Byen blev grundlagt som en 
kristen fristad i 1773. 

Dronningen er 13.30 med til en 
gustjeneste og markering i Brød-
remenighedens Kirke. Her er kun 
adgang for lokale folk, som ugen 
før har sikret sig en billet. 

Kl. 14.40 deltager Dronningen 
ved en udendørs afsløring på Kir-
kepladsen midt i byen. Herefter 
skal Dronningen bl.a. besøge 
præsten og se det nyrestaure-
rede Søstrehuset, mens lokale 
guider fra 15-17 viser rundt i 
byen, fx Præsteboligen, Søstre-
huset, hotellet, hos ovnsætteren, 
den gamle brandstation og kirke-
gården Gudsageren. 

For børn er der en konkur-
rence med historien om musen 
Christian, som leder dem rundt i 
byen. Og Brødremenigehedens 
basunkor spiller i gaderne. 

På Prætoriustorvet (bag hotel-
let) og i Søstrehusets gårdhave 
kan man købe mad og drikke, 
kaffe og honningkager. 

Borgmester:
Stolt af Christiansfeld

”Christiansfeld er nu blevet et 
verdensnavn. Kvalitetsstemplet 
er sat på vores unikke Brødre-
menighedsby. Men når det kan 
ske, så er det jo reelt, fordi vores 

daværende konge Christian d. 7. 
gav lov til, at Brødremenigheden 
måtte opføre den unikke bymidte. 
Det blev starten på det, som nu 
er verdenskulturarv. 

Jeg ser frem til, at både turister 
og resten af Danmark vil få øjne-
ne op for det helt særlige, der er i 
Christiansfeld,” siger borgmester 
Jørn Pedersen, Kolding.

Præst: Kirken er for alle
Præst i Brødremenigheden i 

Christiansfeld, Jørgen Bøytler 
glæder sig naturligvis over, at 
Christiansfeld er kommet med 
på verdensarvslisten.

”Det sætter også Brødreme-
nigheden på landkortet, folk vil 
få øjnene op for, at Christiansfeld 
er mere end honningkager. Hvis 
der kommer fl ere medlemmer, 
vil det kun være glædeligt, men 
det er ikke et mål i sig selv. Det er 
vigtigt for os, at kirken er for alle, 
også dem, der ikke er medlem,” 
siger han.

Udfordringen er også 
i Christiansfeld

Udfordringen fl yttede i 1989 
”tilfældigt” fra København til 
Christiansfeld. Det skete i forbin-
delse med, at avisen og forlaget 
Scandinavia blev opdelt i to 
selvejende fonde. Da redaktøren 
boede i byen, fl yttede bestyrel-
sen avisen hertil. (Forlaget ligger 
fortsat i København.) 

Udfordringen har netop ud-
givet en bog om ”Hjerternes 
By - Christiansfeld”, som også 
fortæller om byens kristne rød-
der i en dynamisk missionsbe-
vægelse, som kom til at påvirke 
hele verden. 

Samtidig med dronningebe-
søget åbner Mette Østergaard 
en café og helsebutik - kaldet 
Morgenstjernen - i Udfordringen 

hus i Jernbanegade 1. 
Her kan man også købe kaffe 

og honningkager, helsevarer og 
kristne bøger. 

Efter det kongelige besøg er 
der gratis udendørs koncert med 
Stig Rossen og Bamses venner 
fra kl. 17-19.30 på Genforenings-
pladsen. 

Henri.

Lørdag den 29. august markeres det offi cielt, at Brødremenighedens fristad Christiansfeld den 4. juli 
blev optaget på UNESCOs verdensarvs-liste over enestående og bevaringsværdige byer.

Dronning Margrethe kaster den kommende lørdag glans over den kristne fristad, hvor Udfordringen 
har redaktion og samtidig åbner en café og helsebutik.

Tidl. Tanzania-missionær Jør-
gen Bøytler er præst i Brødre-
menigheden.

Mette Østergaard, som her ses på forsiden af Udfordringens nye 
bog om byen, åbner sin nye helsebutik og café Morgenstjernen i 
Udfordringens hus i Jernbanegade 1 i Christiansfeld.

Borgmester Jørn Pedersen er 
stolt af den lille by i Kolding 
kommune.

Svigter Folkekirken 
de homoseksuelle?
I den forgangne weekend var hovedstaden igen vært for 
Copenhagen Pride, den store årlige festival for homosek-
sualitet. 

Der blev svinget gevaldigt med regnbuefl aget, som er tegn 
på mangfoldighed. Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen 
besøgte Copenhagen Pride for at støtte den medmenneskelige 
tanke om, at der skal være plads til alle: 

”Det er fantastisk, at vi bor i et samfund, hvor mindretal kan træ-
de frem og blive accepteret som dem, de er”, udtalte biskoppen.

Gid han ville sige det samme til forsvar for det mindretal af 
troende, som mener, at homoseksualitet er unaturligt, og at 
ægteskab mellem to af samme køn er forkert. De lægges for had 
af regnbuefolket og deres tilhængere, hvis tolerance har vist sig 
at være yderst selektiv. Troende, som ikke følger mainstream, får 
ikke samme bevågenhed som andre mindretal i Danmark. Deres 
eneste mulighed for beskyttelse er at tie stille. Det er skandaløst, 
at den offi cielle kirke i Danmark er bannerfører for en humanisme 
af anti-kristen tilsnit og dermed svigter mindretallet i sin egen fl ok.

Men spørgsmålet er, om ikke kirken svigter de homoseksuelle 
allermest? 

Selvom det er forbudt at sige højt, så er der stadigt en del af 
den psykologisk videnskabelige forskning, der ikke kan fi nde 
bevis for, at homoseksualitet er medfødt, men i stedet hælder til 
den teori, at det er et følelsesmæssigt traume, som manifesterer 
sig i seksualiteten. 

En helt ny undersøgelse peger også i den retning. Den viser, at 
der er langt større mistrivsel blandt homoseksuelle end resten af 
befolkningen. Der er tre gange så mange selvmordsforsøg blandt 
homoseksuelle som i den øvrige befolkning. 

Bag ideologien om, at homoseksualitet er naturlig, tegner disse 
tal en helt anden virkelighed. Indtil videre har det været samfun-
det, som har måttet bære skylden for, at homoseksuelle har det 
svært. Men kan det være, at problemet ligger begravet i dem 
selv, og at nok så mange frihedsrettigheder ikke kan løse det? 

Kirken burde hjælpe disse mennesker til en dybere forståelse 
af sig selv, så de er frie til at tage et ægte valg, i stedet for at 
presse dem ind i en falsk humanisme, der tydeligvis ikke gavner 
menneskers trivsel.
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Søndagens tekst: Mark. 7:31-37

Jesus helbreder en døvstum mand
31Fra Tyrus gik Jesus via Sidon til Dekapolis’ egne øst 

for Genesaret Sø. 32En døv mand, der tillige havde svært 
ved at tale, blev ført hen til ham, og man bad Jesus om at 
lægge hænderne på ham og helbrede ham. 33Jesus tog 
ham lidt afsides og stak fi ngrene i ørerne på ham. Dernæst 
spyttede han på fi ngrene og rørte ved mandens tunge, 34så 
op mod himlen, sukkede dybt og sagde: »Luk dig op!«

35Straks kunne manden høre alt, hvad der blev sagt, 
og det, der havde hæmmet hans tale, forsvandt, så han 
kunne tale tydeligt. 36Jesus forbød de tilstedeværende 
at sige det til nogen. Men jo mere han forbød det, desto 
ivrigere fortalte de om det, 37for de var ude af sig selv af 
forundring. »Han kan ordne alt!« sagde folk til hinanden. 
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Jesus er ude på de støvede 
veje. Han har tilbragt tid ude i 
kystområdet. Vi ved ikke meget 
om, hvad han ville der, men vi 
kan være sikre på, at Jesus kun 
har gang i noget, som er 100 
procent meningsfuldt mht. at 
opfylde det, han er kommet for.

Vi tager sandalerne på og går 
med Jesus på arbejde en helt 
bestemt, livsforvandlende dag.

De fi re evangelister gør rede 
for 57 tilfælde, hvor Jesus hel-
breder en eller fl ere syge men-
nesker. Når vi følger med Jesus 
på vandring, er det klart, at 
helbredelser af syge virkelig 
kendetegner hans tjeneste. Vi 
møder mennesker med vidt 
forskellige lidelser og problemer 
– og de får alle hjælp. 

Nogle er fysisk tæt på ham 
– andre meget langt fra. Af-
stand spiller ingen rolle: Jesus 
helbreder. 

Hele Jesu tjeneste igennem 
ser vi, at uanset karakteren 
af sygdomme eller plager, så 
rækker Jesus ud og giver den 
pågældende dreng eller pige 
– mand eller kvinde – sundhed 
og samtidig nye livsbetingelser. 

Han nøjes aldrig med blot at 
forbedre en tilstand, sådan som 
et medikament kan gøre. Hver 
gang Jesus rækker ud, er det 
til en gennemgribende og total 
frigørelse fra sygdom – endog 
død, og indgang til livet på ny. 

Flere gange ser vi, at den, 
der bliver rask, er ivrig efter at 
slå følge med Jesus. Det kan vi 
godt forstå, for det er en ultima-
tiv fantastisk erfaring – noget, 
der er uden sammenligning: at 
opleve guddommelig berøring 
og indgriben.

Jesus kan og vil
Netop denne dag, hvor vi 

er med på turen, kommer en 
gruppe mennesker hen imod os. 
Jesus er som altid opmærksom. 
Det handler om en mand, som 
ikke kan høre – og følgelig har 
svært ved at gøre sig forståelig 
mht. at tale. Gruppen beder 
Jesus om at helbrede manden: 
gøre ham hørende og talende. 
Kan Jesus det? Vil han det? 
Jesus altid både kan og vil! 
Manden selv har ikke hørt om 
Jesus; andre handler på hans 
vegne – til gode for ham! 

Jesus tager manden med sig 
væk fra gruppen, så de to kan 
være alene (- bortset fra os, 
der følger med. Vi skal jo ikke 
gå glip af noget!!). Og manden 
får særbehandling. Jesus har 
altid fokus på den enkelte af 
os. For ham er vi aldrig bare 

en del af en gruppe. Det er 
altid ham og dig – ham og mig! 
Den døve mand og Jesus står 
tæt på hinanden. Mandens 
øjne slipper ikke Jesus, og han 
fastholder blikket, da Jesus 
putter sine fi ngre i hans ører. 
Jesus tager fi ngrene ud igen 
og spytter på en af sine fi ngre. 
Så får han manden til at stikke 
tungen frem, og Jesus kommer 
spyttet på mandens tunge. Hvor 
spyttet er som et kys (!), er or-
det ”Effata” det guddommelige 
”login”! I dette øjeblik ændres et 
menneskes liv radikalt: Manden 
kan høre! Af alle dage, er denne 
dag mulighedens dag. Det, der 
havde bundet dette menneske 
og fastholdt ham i isolation, 
var brudt. Sammen med Jesus 
fi k han nye livsbetingelser og 
–muligheder. 

Jesu jobbeskrivelse
Hvis vi zoomer ud fra hel-

bredelsen af den døve mand, 
fi nder vi afsættet til den og alle 
andre goder fra Jesus - i hans 
jobbeskrivelse: 

”Jeg er kommet for at bringe 
godt budskab til fattige og læ-
gedom til dem, hvis hjerter er 
knust, for at udråbe frigivelse 
for fanger og løsladelse for læn-
kede, for at udråbe et nådeår fra 
Herren – for at trøste alle, der 
sørger, for at give (....) glædens 
olie i stedet for sørgedragt og 
lovsang i stedet for svigtende 
mod.” 

Der er endnu et vers hos Esa-
jas, som hører til helheden, og 
det taler om dem, der modtager 

velsignelserne fra dette nådeår: 
”De skal kaldes retfærdighe-
dens ege, plantet af Herren til 
hans herlighed!”  (Es. 61:1-3)

Det taler om at modtage – og 
give videre!

Esajas profeterer her, hvad 
Jesus vil gøre, og Jesus selv 
siger: ”Jeg er kommet, for at I 
skal have liv og overfl od”. Jesus 
står parat til at åbne sin skatki-
ste af uanede dimensioner for 
hvert eneste menneske. Den 
rummer muligheder, ingen af 
os er i stand til selv at udtænke. 
Den døve mand vidste ikke, at 
der var en person, der kunne 
ændre hans liv så radikalt.

Gå afsides med Jesus
Den døve mand gik afsides 

med Jesus. Der modtog han sit 
”nådeår”: Lægedom, frihed fra 
det, som have bundet ham og 
isoleret ham fra fællesskabet 
i hans familie, vennekreds og 
kirkesamfund. Der fi k han, hvad 
han aldrig før havde haft – og 
blev, hvad han aldrig før havde 
været. Han fi k liv og overfl od!

Jesu jobbeskrivelse er højak-
tuel til alle tider – rettet på en-
hver af os! Enhver af os invite-
res til at gå afsides med Jesus, 
hvor vi lader ham genoprette og 
forandre os, hvor vi får nyt håb, 
hvor livet multipliceres. Det er 
også her, at vi træder frem til 
gode for andre. Den døve mand 
havde venner, som ledte ham til 
Jesus. På samme måde kalder 
Gud os til at forløse hans nådeår 
– hans velsignelser - over andre 
mennesker.

Gå en tur med Jesus
”Jeg er kommet, for at I skal have liv og overfl od”, siger Jesus og inviterer os til at følge ham.

Enhver af os inviteres til at gå afsides med Jesus, hvor vi lader ham genoprette og forandre os, 
hvor vi får nyt håb, hvor livet multipliceres.

Dukseland
Regeringen har som bekendt besluttet at nedlægge en del 
af de 75 fotofælder, som ellers skulle stilles op i trafi kken.

Det får de en masse kritik for, men jeg har nu ikke noget 
imod, at vi som land kommer væk fra den slags fælder... 

Hvis det handlede om at afsløre vanvittig hurtig kørsel, var 
det noget andet. Men om man kører 50 eller 60 gennem en 
lille landsby, burde ikke betragtes som kriminelt. 

Jeg indrømmer gerne, at jeg selv har fået tre bøder ved at 
køre gennem en lille landevejsby med nogle få kilometer for 
meget. Jeg havde ingen intentioner om at bryde loven, men 
kørte ganske enkelt efter forholdene og sad i mine egne (i 
øvrigt meget fromme) tanker. 

Lad mig straks fastslå, at vi som borgere naturligvis skal 
holde landets love, så længe de ikke strider imod Guds love.  
Myndighederne er indsat af Gud, siger Paulus. Ja. Men...

Der er forskel på de moralske love, som fx siger, at du ikke 
må stjæle eller slå ihjel, og så love, der har med hastighed at 
gøre. I Tyskland er reglerne anderledes, og hvis du i Norge 
overtræder det mindste færdsels-bud, bliver du nærmest lagt 
i håndjern. Men der ligger som regel ikke den store moral 
bagved - og da slet ikke, når man stiller fart-fælder(!) op for 
at lokke bilisterne til uvidende at gå i dem. Det handler efter 
min mening først og fremmest om skatteindrivelse, og langt 
mindre om færdselssikkerhed. 

I fi re år arbejdede jeg på Christiansborg. Dengang diskute-
rede politikerne, hvor meget de kunne stramme afgifterne på 
cigaretter og øl - uden at folk holdt op med at ryge og drikke. 

Man talte udadtil smukt om folkesundhed, men ville ikke 
undvære de mange milliarder i afgifter. Hvor er moralen?

Ja, jeg ved godt, at jeg bevæger mig ud på gyngende grund, 
og alle duksene og færdsels-farisæerne ligger parat til at falde 
over mig for mine politisk ukorrekte tanker. 

Min pointe er blot, at vi i dette dukseland går vældig op i 
den slags ”synder”, mens vores politiske og endda kirkelige 
ledere blæser højt og fl ot på det, der virkelig er moralske 
synder. Man afkriminaliserer, ja promoverer gerne det, der 
strider imod Guds love, og går i stedet op i ligegyldige regler.

Det minder mig om, at Jesus i Mattæus 23,23-24 siger: 
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af 
mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der 
vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det 
ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde 
vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.

 Kristendommen handler ikke om at være en duks, 
men om at indse, at man er en synder og har brug 
for Guds nåde og andre menneskers overbærenhed.

Håber, du bærer over med mit lille udbrud.

Dan. Giversen
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 Skal man stå fast, 
eller følge med udviklingen?
Hvordan bliver troens liv til hverdagsliv? spørger skribenten i første del af en dobbelt-kronik om selvudvikling i kritisk lys.
Igennem de sidste 20 år har 
positiv psykologi, anerken-
dende tænkning og coaching 
på det nærmeste blæst en-
hver anden indfaldsvinkel til 
tilværelsen af bordet. I dag 
anser vi det for en selvfølge 
at tale om ”udfordringer” 
og ikke ”problemer”, lige så 
selvfølgeligt, som at alting 
forandrer og udvikler sig, 
og at man derfor, som men-
neske, hele tiden skal følge 
med udviklingen i samfundet.

Men kan det blive for meget? 
Kan man være for positiv – fordi 
det forventes af en? Kan udvik-
lingen gå ud over det grundlæg-
gende behov for forankring, 
integritet og sindsro?

Og hvad har min kristne tro 
så at sige om udviklingshang 
kontra udviklingstvang, eller 
positiv tænkning, autenticitet, 
anerkendelse og selvet som 
ledestjerne? 

Der fi ndes et væld af moder-
ne selvhjælpsbøger, coaching-
koncepter og pædagogiske 
metoder, som bygger på aner-
kendelse og positiv psykologi. 

På den anden side står kriti-
kere som fx professor i psyko-
logi Svend Brinkmann. Bibelens 
ord må altid være overdom-
mer, mens udfordringen i mit 
foretagende er at udlægge 
teksten, så at den giver svar 
på tidsåndens altdominerende 
”sandheder”.     

Udviklingshang 
og udviklingstvang 

 Gud Herren tog mennesket 
og satte ham i Edens have, for 
at han skulle dyrke og vogte 
den.  (1.Mos. 2:15)

I skabelsens begyndelse 
læser vi om Guds oprindelige 
design for menneskelivets ud-
foldelse. Mennesket placeres 
på den ene side ét sted, hvor 
betingelserne for sindsro og 
stilstand (i den mest positive 
betydning) er til stede. Men 
samtidig får Adam en opgave: 
han skal dyrke haven, hvilket vel 
lægger op til udvikling.

I nutiden møder vi begreber 
som ’Medarbejder Udviklings 
Samtale’, hvor fokus er fl yttet 
indad. Fra udvikling af haven 
eller arbejdspladsen til udvikling 
af medarbejderen som virksom-
hedens vigtigste ressource. 

Og det er i øvrigt ikke bare 
et HR-påfund, men noget som 

efterspørges af den moderne 
medarbejder med udviklings-
hang, for vi vil jo gerne være 
dynamiske, udviklingsoriente-
rede og omstillingsparate. 

Men på et mere grundlæg-
gende plan handler det også 
om, at vi bliver genstand for 
vores eget udviklingsprojekt. 
Og hvorfor så det? Jo, fordi det 
at præstere, eller performe, 
nyder større anseelse end 
det at kunne stå fast, at være 
rodfæstet, tilfreds og på plads. 

Det er bare et problem, når 
man ender i en udviklingstvang, 
hvor intet nogensinde er godt 
nok, og hvor tempoet hele 
tiden skal have et nyk opad. 
Man skal ikke kigge længe i 
statistikkerne for at se, at stress 
og depressioner fylder mere og 
mere - og mon ikke det også 
hænger sammen med udvik-
lingstvangen. 

Når blikket vender så meget 
indad, risikerer du at finde 
tomhed, siger psykologiprofes-

soren. Og for at få selvrealise-
ringsprojektet til at give mening 
fyldes livet med værdige pro-
jekter, hvor kost, sundhed og 
motion får status af religion. 

”Vi mangler en orientering, 
og vi løber derfor rundt efter 
den seneste opskrift på lykke, 
udvikling og succes”, lyder den 
skræmmende præcise analyse 
fra Brinkmann. 

Men det er vel ikke kristenhe-
dens problem, for vi har da en 
orientering? 

”Vi ser hen til Jesus, troens 
banebryder og fuldender.” (Heb 
12.2).

Vi har det største forbillede 
og det højeste mål, så burde 
vi vel ikke ha’ problemer med 
prioriteterne? Det er jeg des-
værre alvorlig bange for. Måske 
skyldes det den afstand, der let 
kan opstå, mellem den ånde-
lige sfære, hvor vi taler om det 
evige, og hvor principperne og 
teologien står knivskarpt, og 
så den hverdagssfære, hvor 
selvsamme principper virker 
tågede og teologien ikke synes 
at tilbyde svar på spørgsmål om 
karriere, livsstil og personlig-
hedsudvikling. 

Kan det være, at vi er nødt til 
at oversætte fra det høje til det 
lave, sådan at troens liv også er 
et hverdagsliv?   

          
Stå fast 

Ja, jeg regner så vist alt 
for tab på grund af det langt 
større at kende Kristus Jesus, 

min Herre. På grund af ham 
har jeg tabt det alt sammen, 
og jeg regner det for skarn, 
for at jeg kan vinde Kristus 
 og fi ndes i ham, …  Ikke at jeg 
allerede har grebet det eller 
allerede er blevet fuldkom-
men; men jeg jager efter det, 
om jeg virkelig kunne gribe 
det, fordi jeg selv er grebet 
af Kristus Jesus. Brødre, jeg 
mener ikke om mig selv, at jeg 
allerede har grebet det. Men 
dette ene gør jeg: Jeg glem-
mer, hvad der ligger bagude, 
og strækker mig frem mod 
det, der ligger forude;  jeg jager 
mod målet, efter sejrsprisen, 
som Gud fra himlen kalder os 
til i Kristus Jesus. (Fil 3:9-14)

Hvordan fi nder man sig selv 
eller ’skaber sig selv’? Bibelens 
svar er overraskende skarpt! 
Man fi nder ikke sig selv ved at 
kigge indad, men ved at gribe 
ud efter ham, som har grebet 
én. Hvordan prioriterer vi bedst? 
Ved at sætte alt ind på at vinde 
Kristus. 

Men for nu at få det helt ned 
på jorden, hvad betyder det 
så? ”Stå fast  - et opgør med ti-
dens udviklingstvang”, er Brink-
manns anti-selvhjælpsguide 
med 7 trin. 

Første trin er ”Stå fast”. Be-
hovet for at stå fast opstår pga. 
hastighedsforøgelse, tidsun-
derskud og et stigende behov 
for at proppe så meget som 
muligt ind i vore korte liv, mener 
professoren. 

1. Hold op med at mærke 
efter i dig selv.

2. Fokusér på det nega-
tive i dit liv.

3. Tag nej-hatten på.
4. Undertryk dine følelser.
5. Fyr din coach.
6. Læs en roman – ikke 

en selvhjælpsbog eller 
en biografi .

7. Dvæl ved fortiden.

Når man ser indad, risikerer man at fi nde tomhed. Troens liv kan lettere blive til hverdagsliv, hvis vi  bl.a. 
fyrer coachen og bruger Bibelen som vores guide. 

Forfatter og konsulent 
- Kommunikation og politik

Tidens ideal er fødder og ikke 
rødder, fordi mobilitet og foran-
dringsparathed er dyder, mens 
skrækscenariet er at ”gro fast”.  
Men det går ud over forplig-
tende relationer til andre. Når 
vi hele tiden søger at optimere 
det personlige udbytte – bliver 
relationer reduceret efter tan-
kegangen: ”what’s in it for me”. 

Professoren og Bibelen er 
enige i det første råd: Hold op 
med at mærke efter i dig selv! 
Med Bibelen i baghovedet og 
Jesus som eksempel kan man 
sige, at ansvaret for andre med-
fører en forpligtelse til at ofre 
umiddelbar tilfredsstillelse af 
nydelse og selvrealisering for at 
sætte relationen til vennen, kæ-
resten eller ægtefællen i fokus. 

Jesus tager den faktisk skrid-
tet videre, når han pålægger os 
at tage os af samfundets svage-
ste og elske vore fjender. (Matt. 
5.38-48 og Jak. 1.27)

Det sætter den individua-
liserede tankegang til vægs, 
for mennesket er Skaberens 
mesterværk. Vi skaber ikke os 
selv, hverken ved at kigge indad 
eller vha. præstationer. 

Individet er menings-svagt og 
kan reduceres til en hedonistisk 
nydelsesoptimering, mens det 

er i fællesskaberne og relatio-
nerne, vi fi nder mening, siger 
professoren. 

Når Filipperbrevets forfatter 
kaster sig fremad, er der styr på 
retningen. Udviklingsprojektet 
er personligt, men som med Jo-
hannes Døberens bekendelse 
drejer det sig, om at Kristus skal 
vokse, og jeg blive mindre. 

Og det er et af problemerne 
i en rodløs generation, den 
bliver let et offer for tidsåndens 
omskiftelige vinde, hvor man 
gribes af snart det ene lyk-
kegivende projekt og snart det 
andet. Vi har brug for fodfæste; 
lære at sætte hælene i over-
for udviklingstvangen og den 
iboende udviklingshang. Vi må 
holde fokus på ham, der er ve-
jen, sandheden og livet. Vi kan 
leve for noget, der er større end 
selv den fi neste glansbillede-
fremstilling af lykke. 

Men det starter med, at du 
stopper. Stop med mindfulness 
og start Christ-fullness.     

Læs 2. del af kronikken i 
næste uge.  
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Kære Suh
Forleden var jeg sammen med 

nogle gamle veninder helt tilbage 
fra skoletiden. 

Blandt de mange gode og sjove 
minder dukkede der også knap så 
gode minder om. Bl.a. stod det 
mig pludselig helt klart, at min 
tidligere klasselærer simpelthen 
mobbede mig igennem mange 
år. Han gjorde mig bl.a. ofte til grin 
foran hele klassen. 

Jeg har siden tænkt meget over 
det og spekuleret over, om det 
mon stadig kan have indfl ydelse 
på den måde, jeg er på i dag? 

Jeg oplever nemlig at have 
problemer med autoriteter, og at 
jeg meget hurtigt bliver usikker i 
mødet med dem. 

Påvirker så gamle hændelser 
virkelig stadigvæk?

Den Usikre

Kære Usikre
Ja, det gør de. Vores opvækst 

har stor indfl ydelse på, hvordan vi 
senere hen kommer til at fungere, 
for det er her, vores selvforståelse 
grundlægges samt den måde, vi 
forstår og er i relationer på. 

Bliver et barn mødt med kærlig-
hed, venlighed og respekt, så vil 
barnet vokse op og blive en vok-
sen, som opfatter sig selv som et 
værdifuldt menneske, der netop 
fortjener at blive behandlet med 
kærlighed, venlighed og respekt. 
Det vil forvente, at andre men-
nesker møder det sådan – fordi 
det er vant til det! 

Omvendt vil et barn, der pri-
mært bliver mødt med vrede, 
ligegyldighed og disrespekt vokse 
op og blive en voksen, som opfat-
ter sig selv som mindre værdifuld 
– én, der ikke er værd at vise 
venlighed og respekt. 

Det forventer ikke at blive 

mødt med dette af 
andre og er derfor 
med til at skabe 
en selvopfyldende 
profeti. Den måde, 
vi selv møder ver-
den på, har nemlig 
indfl ydelse på den 
respons, vi får. 

Når du er blevet 
mobbet af din lærer 
i skolen, har det sat 
nogle spor i dig. Du 
har igennem din 
lærers ydmygelse 
af dig fået det sig-
nal, at du var særlig 
dum, og at man 
ikke behøvede at tage hensyn til 
dine følelser. 

Ligesom så meget andet, man 
lærer i skolen, bliver det til en 
sandhed, hvis det får lov til at stå 
uimodsagt – hvilket det ofte gør, 
hvis det er en lærer, der står for 

mobningen. Han/hun er jo netop 
ansat til at lære eleverne, hvad 
der er rigtigt og forkert. Et misbrug 
af denne autoritet er derfor helt 
katastrofalt. 

Jeg ville ønske for dig, at der 
havde været andre lærere, der 

havde korrigeret den pågældende 
lærer, eller at dine forældre havde 
grebet ind. Men nogle gange går 
det pågældende barn desværre 
med disse oplevelser for sig selv, 
eller bliver tragisk nok ikke taget 
alvorligt, hvis det fortæller om 
det. Det er et alvorligt svigt, som 
vi hele tiden som forældre og 
som samfund må være opmærk-
somme på at forhindre.

Du kan som voksen ikke ændre 
på din fortid, men du kan hjælpe 
dig selv ved at få bearbejdet de 
tidlige følelsesmæssige sår. Når 
du derfor møder en autoritet i dit 
liv, så vær opmærksom på, at der 
vil gå nogle gamle automatiske 
mønstre i gang i dig. Læg mærke 
til, hvordan din krop reagerer 
(med angst), og prøv at identifi -
cere de tanker, der følger med. 

Det er typisk tanker som: ”bare 
han/hun ikke bliver vred”, eller 
”bare jeg ikke siger/gør noget 

dumt”. Gå i dialog med disse 
tanker og vejled venligt, men 
bestemt, dig selv: ”Han/hun er 
ikke min lærer, og jeg skal derfor 
ikke forvente den samme reaktion 
af vedkommende!”,  ”jeg gør mit 
bedste, og det er godt nok!” og 
”jeg er vigtig og værdifuld, uan-
set, hvad han/hun tænker eller 
siger”. Prøv evt. at forestille dig, 
at du beroliger og vejleder det 
unge barn indeni dig, som lige i 
den situation så tydeligt husker, 
hvordan det var at sidde i klassen 
og blive ydmyget. Sig gerne højt 
noget i retning af: ”Det slutter nu 
– jeg passer på dig!”. 

Hvis du har lyst til at arbejde 
mere grundigt med denne pro-
blematik, vil jeg anbefale dig et 
par samtaler ved en professionel. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har for nylig fået en kære-

ste. Han er sød og dejlig – natur-
ligvis - og han er meget opmærk-
som på mine behov. Jeg har fra 
tidligere forhold dog lidt dårlige 
erfaringer med en alt for plea-
sende kæreste, hvilket gjorde, at 
det ikke holdt i sidste ende. 

Jeg kan mærke, at jeg allerede 
nu bakker, når han overøser mig 
med gaver og hopper og springer 
for mig, for ligesom at allerede nu 
at få lavet en mere sund balance. 
Men det er på en måde også synd 
for ham, for jeg kan mærke, at han 
ofte bliver skuffet over, at jeg ikke 
tager imod!

Er der en måde, hvor jeg kan 
fi nde en ordentlig balance mellem 
at tage imod, men ikke ende i den 
samme grøft igen?

Venlig hilsen B.
Kære B.
Den sunde balance mellem at 

give og at modtage i et forhold 
skabes ud fra langt mere end blot, 

at den ene part ”holder lidt igen”!
For det første kan det jo være, 

at din nye kæreste slet ikke egent-
lig er den pleasende type, men 
blot er meget ny-forelsket i dig? 

Og så kan jeg egentlig godt for-
stå, at han bliver skuffet og ked af 
det, når du ikke vil tage imod hans 
kærlighedserklæringer. Måske 
tænker han, at det er et tegn på, 
at du ikke er lige så glad for ham, 
som han er for dig? 

Derfor, og for det andet, er 
det rigtig vigtigt, at du fortæller 
din kæreste, hvorfor du reagerer 
som du gør. På den måde undgår 
du, at han drager nogle forkerte 
konklusioner, men du får også 
mulighed for at snakke med ham 
om netop denne problematik, 
høre, hvad han tænker, og hvilke 
erfaringer, han har med sig i 
forhold til det. Herudfra kan du 
sikkert få en fornemmelse af, om 
der er det samme på spil som i dit 
tidligere forhold.

For det tredje er du nødt til 

at give dit nye forhold en reel 
chance. Det nytter ikke at være i 
et forhold med den indstilling, at 
det sikkert kan blive rigtig godt, 
hvis man altså lige får ændret lidt 
på den anden! 

Naturligvis ændrer vi os hen ad 
vejen, og naturligvis påvirker man 

hinanden gensidigt i et forhold. 
Men lad være med at tro, at den 
anden ændrer sig helt grund-
læggende. Vær ærlig overfor dig 
selv, og vurder om du faktisk er 
forelsket i din kæreste som han 
er nu – også med hans trang til 
at forkæle dig. 

Skulle det vise sig, at det i 
virkeligheden er mere end blot 
nyforelskelse, men i stedet et 
udtryk for usund selvudslettelse 
og tøffelhelt-personlighed, så må 
du være klar til at slutte forholdet 
effektivt og ordentligt. Og er det 
ikke netop, hvad kærestetiden 

skal bruges på: at blive helt sikre 
på, om man her har fat i noget, 
der danner grundlag for så stor 
og alvorlig en forpligtelse, som 
ægteskabet netop er?

Skulle det ulykkelige ske, at 
du igen må erkende, at du ikke 
får det modspil, som du har brug 
for, fordi du igen er endt op med 
en alt for pleasende kæreste, ja, 
så vil jeg opfordre dig til grundigt 
at overveje, hvorfor du mon netop 
tiltrækkes af den slags typer? 

Hvad er det, som umiddelbart 
er så dragende, og som gør dig 
glad og tryg, men som i sidste 
ende ikke er det, du har brug for? 
Du kan så sætte dig det mål at 
søge helt bevidst efter en anden 
type næste gang.

Men vent nu og se, om du 
måske ikke i første omgang har 
fundet den rigtige – du synes jo 
heldigvis umiddelbart, at han er 
sød og dejlig! Lad ham få lov til 
at vise dig for alvor, hvem han er, 
og lad ham tage ansvar for sin 
egen galanthed. 

Måske tager al hans opmærk-
somhed en smule af, når hver-
dagen melder sig, og så er det 
problem jo løst af sig selv – og 
måske et nyt dukket op?

Hilsen Suh

Barndommen har stor indfl ydelse på voksenlivet

Er min kæreste for sød eller bare meget forelsket?

Det er vigtigt,at du fortæller din kæreste, hvorfor du er skeptisk overfor hans kærlighedser-
klæringer. Måske tænker han, at det er tegn på, at du ikke er glad for ham.
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Af Knut-Einar Norberg i USA og 
Vidar Norberg i Israel

Jøder i Canada har lanceret en 
pengeindsamlings-kampagne 
for den siddende kristne stats-
minister, Stephen Harper. Han 
genopstiller til valget i oktober. 

– Som canadiere mener vi, at 
Harper er god for Canada, han er 
god for det jødiske lokalsamfund, 
og han er god for Israel og verden. 
Vi vil hjælpe ham til at blive sid-
dende som statsminister, sagde 
Dan Illouz i Di Consulting, som 
leder kampagnen. 

Forsvarer Israel
Statsminister Harper har de 

seneste par år åbent forsvaret 
Israel i kampen mod terror, selv 
når USA har forholdt sig tavs. Har-
per er leder for De konservative 
i Canada.

Stephen Harper fi k en storstilet 
velkomst, da han besøgte Ben-
jamin Netanyahu i Israel i 2014.

– Jeg må sige, Stephen, at du 
er en stor ven af Israel og det 

jødiske folk. Når det gælder anti-
semitisme, har du stået op uden 
tøven på samme side som Israel 
og hele det jødiske folk, sagde 
Netanyahu.

– Dette er et dybt venskab, 
svarede Stephen Harper, som 
takkede for den gode modtagelse, 
canadierne fi k i Israel.

Afviser bosættelseskritik
Harper fortalte, at der bor om-

kring 25.000 canadiere i Israel, 
mens der er næsten 350.000 jøder 
i Canada. Det er den fjerdestørste 
jødiske befolkning i verden. Men 
det er langt fra det eneste, som 
forbinder de to lande.

– Vort forhold hviler også på 
faste fundamenter som fælles 

kærlighed til frihed, demokrati og 
retsstaten, sagde Harper sidste år.

Pressen var hurtigt ude for at 
få Harper til at kritisere de jødiske 
bosættelser. Men den canadiske 
statsminister valgte at køre sin 
egen Israels-venlige linje.

– Støtter du bygning af bosæt-
telser? spurgte en journalist.

– Til dit spørgsmål har jeg sagt 
gentagne gange, at jeg ikke er her 
for kritisere Israel. Vi har mere end 
nok folk i verden, som står klar til at 

gøre det. Der er ikke brug for mig. 
Jeg er her for at snakke om fælles 
værdier og interesser. 

- Der er visse spørsmål, som 
vi er uenige om. Når det gælder 
sager angående ’fredsprosessen’, 
så kan du fi nde den canadiske 
regerings syn, som er offentligt 
tilgængeligt (på internettet), sagde 
Harper.

Et meget lille land
På spørgsmålet om, hvad der 

gjorde stærkest indtryk under 
turen, svarede Harper, at Israel 
virkelig er et lille land. Han forstod, 
at Israel må tage nøje hensyn 
til både trusler og krav om sik-
kerhed.

Stephen Harper og hans hu-
stru Laureen besøgte både Olie-
bjerget, hvor Jesus skal komme 
tilbage, og fødselsgrotten i Betle-
hem, hvor Jesus ifølge traditionen 
blev født.

Jøder støtter 
Canadas kristne 

statsminister

Statsminister Stephen Harper fra Canada omtaler Israels stats-
minister Benjamin Netanyahu som en nær ven.
Foto: Den canadiske statsministers kontor.

Stephen Harper er meget åben om sin støtte til Israel. 
Det påskønner Canadas store jødiske befolkning.

I 2014 var Canadas statsminister Stephen Harper og hustruen Laureen i Israel. Her ses de på 
Oliebjerget, hvor de blev vist rundt af Haim Cohen. Foto: Den canadiske statsministers kontor.

Af Jakob Rerup

Statistikportalen ”Statista” 
har lavet et indeks for 2015, 
der viser omfanget af forføl-
gelse af kristne i forskellige 
lande. Indekset rangerer fra 0 
(komplet frihed) til 100 (total 
undertrykkelse).

Undersøgelsen foretaget af 
The World Watch List inkluderede 
forskellige aspekter af religiøs 
frihed: Den legale og officielle 
status af kristne, den aktuelle si-
tuation for kristne, der bor i landet, 
reguleringer fra staten såvel som 
faktorer, der kan underminere 
religionsfriheden i et land.

Undertrykkernes top ti
Listen tegner sig således for 

de 10 mest undertrykkende 
lande:

1. Nordkorea: 91.95
2. Somalia: 89.52

3. Irak:  86.45
4. Syrien: 82.74
5. Afghanistan: 81.5
6. Sudan: 80.4
7. Iran:  79.59
8. Pakistan: 78.76
9. Eritrea: 78.64
10. Nigeria:  77.91

Undersøgelsen er især foreta-
get for udviklingslande. Ser man 
bort fra det lukkede kommunisti-
ske Nord-Korea, hvor religion er 
forbudt, er samtlige lande i top 10 
muslimske lande, eller i Nigerias 
tilfælde et land, hvor over halvde-
len af befolkningen er muslimsk, 
mens den resterende befolkning 
hovedsagelig er kristen. Det illu-
strerer noget af den konfl ikt, der 
hersker mellem kristendommen 
og islam, især i Mellemøsten, 
Nordafrika og i Europa.

Nordkoreas kv-lejre
Nordkorea har systematiseret 

forfølgelsen af kristne. Mere end 
50.000 kristne er spærret inde i 
koncentrationslejre på grund af 
deres tro. Her bliver de systema-
tisk udsat for tortur, masse- ud-
sultning og endda slået ihjel ved 

kvælning i gaskamre. 
Det anslås, at hele 20 % af de 

kristne i Nordkorea lever i koncen-
trationslejre. Og antallet af kristne, 
der henrettes, ser ligefrem ud til 
at vokse, som tiden går. 

Kristne henrettes
I 2013 var dødstallet på 1200, 

og i 2014 var dette tal fordoblet til 
omkring 2400 henrettede marty-

rer. Tingene ser altså ikke ud til at 
blive forbedret, efter at Kim Jong-
un har overtaget magten efter sin 
far Kim Jong-Il, der døde i 2011.

Nordkorea: Verdens største forfølger af kristne
Kristne bliver undertrykt eller forfulgt i mange lande. Men i Nordkorea er forfølgelsen total, vurderer The World Watch List.

Graden af vold og undertrykkelse af kristne mindretal er størst i 
Nord-Korea. Her en henrettelse af kristne i det lukkede regime.

Allerede som barn længtes 
jøden 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, forka-
stede han hårdnakket Jesus. En 
bitter kamp i hans hjerte og sind 
var begyndt. Da Jacob var 25 år 
gammel, greb Gud ind.

265 sider - Udkommet 2015

199,-

AlAllelelererredede ssomom bbbbarararnn lælæ

Hvorfor
lige mig?
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Af Svend Løbner

Mission Øst sender nødhjælp 
til den hårdt ramte Chin-pro-
vins gennem 70 menigheder. 
Over 1 million burmesere er 
nu ramt af oversvømmelser og 
jordskred forårsaget af vold-
som monsunregn. 

1,1 million mennesker er nu 
direkte påvirket af voldsomme 
oversvømmelser og jordskred 
i Burma. Over 100 personer er 
dræbt, og omkring 40.000 fami-
lier – 240.000 personer – har 
måttet flygte fra hus og hjem. 
12 ud af Burmas 14 provinser er 
direkte påvirket af katastrofen, 
der begyndte med voldsom mon-
sunregn den 30. juli. 

Monsunen ventes at vare til 
oktober. Antallet af døde og hjem-
løse frygtes at stige voldsomt.

Brug for akut fødevarehjælp
Mission Øst sætter ind med 

nødhjælp gennem Mara Evan-
geliske Kirke i den hårdt ramte 
Chin-provins. Kirken er til stede i 
70 landsbyer, hvor medarbejdere 
løfter befolkningen ud af fattigdom 
gennem uddannelse, bæredygtigt 
landbrug og katastrofeforebyg-
gelse. Deres erfaring kommer nu 

nødhjælpsuddelingen til gode.
- På grund af uafbrudt regn 

og storm er veje spærret, broer 
ødelagt og rismarker oversvøm-
met. Mange er uden hjem og 
uden mad, fortæller projektleder 
Mai Ki fra Mara Evangeliske Kirke. 

Ligesom ved Mission Østs ka-
tastrofehjælp i Nepal kan det blive 
nødvendigt at bære nødhjælpen 
ud til landsbyerne, fordi veje og 

broer er ødelagte af monsunen. 
Mission Øst har samarbejdet 

med Mara Evangeliske Kirke si-
den 2013 og støttet en kostskole 
for børn fra fattige familier. Her 
får børnene en grunduddan-
nelse, der kan hjælpe dem videre 
i uddannelsessystemet, så de 
udrustes til at hjælpe deres egen 
befolkning.

Samtidig lærer familierne bæ-

redygtige dyrkningsmetoder og 
sikker opbevaring af fødevarer. 
De får bl.a. undervisning i husdyr-
hold, sundhed, vævning, syning 
og katastrofeforebyggelse. 

Udvikler lokalsamfundet 
Sammen med Mai Ki besøgte 

biskop Sa E Hmo fra Mara Evan-
geliske Kirke Danmark i sommer 
– kort før monsunregnens vand-
masser oversvømmede landet. 

- Vi vil være helhjertede kristne, 
som udvikler vores lokalsamfund. 
Vi beder hver dag om, at Gud 
må ”give os vort daglige brød”. 
Det er vores mål, at vi sammen 
med vores tro på Jesus må tage 
os af vores næste, både unge og 
ældre, siger han.

Biskoppen er bekymret for, 
at stadig fl ere burmesiske unge 
forlader landet for at søge lykken 
i Malaysia, Thailand eller Europa.

- Vi opmuntrer de unge til at 
blive, dyrke jorden og tage sig 
af deres forældre. Vi viser dem, 
hvordan de kan tage sig af deres 
familier ved at bygge husene 
bedre og dyrke jorden mere ef-
fektivt i et bæredygtigt landbrug, 
der passer til vores klima og jord-
bund. På den måde vil vi skabe en 
fremtid for de næste generationer, 
siger biskop Sa E Hmo.

Kenya: Præster bekæmper
farlig hjemmebrændt sprut
Flere præster i Kenya støtter nu præsidentens forbud mod 
giftig hjemmebrændt sprit. Over 50 har for nylig mistet livet, 
skriver Religion News Service.

Den hjemmebrændte sprut, der er kendt som chang’aa (“slå 
mig hurtigt ihjel”) eller Kumi Kumi (ti-ti shillings), er særlig populær 
blandt de fattige. De har nemlig ikke råd til den kommercielle fl aske-
øl, som er ekstra dyr på grund af store afgifter. 

Tidligere har Kenyas hjemmebrændte alkohol, som ofte blev 
fremstillet til fester, ikke været direkte sundhedsskadelig. Men de 
senere år har skruppelløse forretningsfolk tilsat kemikalier som fx 
metanol. Det gør sprutten stærkere, forkorter produktionstiden - og 
gør drikken til den rene gift.

 Pastor James Kyalo fra Kyumbi, nær Nairobi-Mombasa motorve-
jen ved Machakos, har ofte set fulde folk fra de illegale salgssteder 
nær kirken. Sammen med andre kirkeledere advarer han nu mod 
alkoholens skadevirkninger. Den ødelægger familier og unge og 
fører til fattigdom. Drikkeri holder også de unge væk fra kirkerne, 
siger James Kyalo.

 I 2014 skrev verdenssundhedsorganisationen WHO i en rapport, 
at alkohol dræber omkring 3,3 millioner årligt.

I juli forbød præsident Uhuru Kenyatta det illegale hjemmebræn-
deri, som han kalder ’dødens business’. 

Men præsidenten burde også gøre noget ved problemets rod, 
som er den stigende fattigdom, mener pastor Kyalo.

Bodil 

Protest mod abortklinikker i USA
Abortmodstandere i USA vil nu protestere mod Planned Pa-
renthood og abortklinikkernes salg af fostre. Det sker i 180 
byer fordelt på 43 stater lørdag den 22. august.

Organisationerne Citizens for a Pro-Life Society, Created Equal, 
The Pro-Life Action League og 40 Days for Life har sponsoreret 
aktionen sammen med 60 andre pro-life grupper. Masseprotesten 
sker efter afsløringer i fem videoer optaget med skjult kamera, som 
viser, hvordan Planned Parenthood tilsyneladende tjener stort på 
illegalt salg af aborterede fostre og deres organer.

- Nu er tiden inde til, at vi alle skal på gaden for at afsløre, hvilken 
’pro-death’ organisation det virkelig er. Jeg kan ikke overvurdere 
vigtigheden af, at abortindustrien og især Planned Parenthood har 
fået et voldsomt slag. Vi må fortsætte med at understrege, at abort 
er en oprørende grusomhed. Og den utrolige hjerteløshed viser sig 
ved, at man ikke bare slår ufødte babyer ihjel, men også yderligere 
træder på mordofrene ved at sælge dele af deres kroppe, siger 
Monica Miller fra Citizens for a Pro-Life Society.

Bodil

Ny fi lm: Troen hjalp de 33 levende 
begravede minearbejdere i Chile
En ny fi lm af Warner Bros. og Alcon Entertainment bygger på 
de virkelige hændelser for 5 år siden, da 33 chilenske mine-
arbejdere var levende begravet i 69 dage.

Den 5. august var det præcis fem år siden, at San José minen 
kollapsede og begravede 33 mænd levende godt 700 meter under 
jorden. De havde meget begrænsede forsyninger af mad og vand, 
men de havde en tro på, at Gud ville hjælpe dem.

Ifølge CNN bad minearbejderne sammen om, at verden ’oppe 
på jorden’ ikke ville svigte dem.

Redningsmandskabet borede i fl ere uger for at komme ned til 
minearbejderne. I mellemtiden fi k de mad og vand gennem et lille 
rør. Ind imellem måtte de 33 mænd nøjes med at dele en dåse tun. 

En af hustruerne fødte en datter, mens mændene var fanget 
under jorden. Pigen kom til at hedde Esperanza, som betyder håb 
på spansk.

Filmen om de 33, som blev reddet op gennem et smalt rør, kan 
ses i USAs biografer fra den 13. november.

Bodil

Tom Hanks har hovedrollen i en fi lm om de 33 minearbejdere 
i Chile, der var fanget 700 meter under jorden i 2010.

Kirker hjælper ofre for 
oversvømmelser i Burma

Mission Øst støtter bæredygtigt landbrug i det afsidesliggende 
Maraland i Burmas Chin-provins. Kirkens medarbejdere fordeler 
nu nødhjælp efter oversvømmelsen. Foto: Mission Øst

240.000 mennesker er fl ygtet på grund af voldsom monsunregn, oplyser Mission Øst.

Af Bodil Lanting

En appeldomstol med tre dom-
mere i Colorado Court stadfæ-
stede sidste torsdag, at den 
kristne bager Jack Phillips er 
skyldig i diskrimination, fordi 
han ikke ville bage en bryllups-
kage til et homofi l par.

Retten fastslog, at bagerens 
religiøse overbevisning ikke giver 
ham ret til at afslå at bage denne 
type kager, skriver Christian Post.

Nogle er mere lige end andre
- Det viser, at nogle mennesker 

har mere lige rettigheder end 
andre. Hvis man ikke er enig i 
homo-agendaen, har man ikke 
de samme rettigheder som andre, 
siger Jack Phillips. Han bakkes 
op af sin advokat, Nicolle Martin.

- Jeg tror, afgørelsen betyder, 
at nogle borgere i Colorado har 
ret til at tro og handle efter deres 
overbevisning ifølge First Amend-
ment. Men forudsætningen for at 
du kan følge din overbevisning er, 
at du har det rigtige syn på ægte-
skab mellem folk af samme køn. 
Folk som Jack Phillips har ikke 
ret til at tro, som de gør, sagde 
Nicolle Martin.

Sagen startede i 2012, hvor 

det homofi le par Charlie Craig 
og David Mullins bad Phillips 
fra Masterpiece Cakeshop bage 
deres bryllupskage. 

Den kristne bager tilbød at 
bage andre ting for dem. Men han 
gjorde det klart, at han af hensyn 
til sin tro og sit syn på ægteskabet 
ikke ville bage en bryllupskage for 
dem. Herefter anlagde Craig og  
Mullins sag mod bageren.

Hvem diskriminerer?
Advokat Ria Mar fra the Ame-

rican Civil Liberties Union of Co-
lorado, som repæsenterer Mullins 
og Craig, fi nder det urimeligt, at 
nogen i USA skulle blive afvist i 

en forretning på grund af ’hvem 
de er, eller hvem de elsker’. 

- Først når enhver person, 
af hvilken som helst farve eller 
tro, kan gå ind i en forretning, 
en bank, eller et hospital og få 
samme service som alle andre, 
vil vi have vundet. Indtil da må vi 
kæmpe for at blive behandlet ens, 
som vi alle fortjener, siger hun.

Advokat Jeremy Tedesco fra 
Alliance Defending Freedom 
hævder derimod, at en amerika-
ner har frihed til at afvise at bruge 
sine kunstneriske evner til at 
fremme budskaber, han er uenig i.

Regeringen har pligt til at 
beskytte folks frihed til at følge 

deres tro både privat og profes-
sionelt frem for at påtvinge dem 
regeringens holdninger, under-
streger Jeremy Tedesco overfor 
Fox News.

Skal opdrage ansatte
Ifølge rettens afgørelse skal  

Phillips fremover tvinges til at 
bage bryllupskager til homofi le 
par, hvis han fortsætter i bran-
chen. Samtidig skal han oplære 
sine ansatte i at følge statens 
antidiskriminations-politik. Men 
det er ikke fair, mener bageren.

Han er nu holdt op med at bage 
bryllupskager, selv om det var en 
af hans favoritopgaver. Men han 
vil ikke begynde igen, før rege-
ringen holder op med at fortælle 
ham ’hvilke kager jeg må bage, og 
hvilke jeg ikke må bage’

Homofi le har vundet lignende 
sager i andre stater. I Oregon 
blev de kristne ejere af "Sweet-
cakes by Melissa" beordret til at 
betale135,000 dollars til et lesbisk 
par for ’ følelsesmæssig og mental 
overlast’, efter at de havde afvist 
at lave parrets bryllupskage.

Også ejerne af Albuquerque 
bryllupsfotos i New Mexico fi k i 
2013 besked om, at deres tro ikke 
giver dem ret til at afvise brudepar 
af samme køn.

Bager tvinges til at bage ’homo-kage’

- Jeg vil hellere lukke forretningen end gå på kompromis med 
min tro, siger Jack Phillips. Foto: Skærmprint fra CBS Denver.
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Syriens fl ygtningebørn har 
desperat brug for skolegang nu

Skolegang giver håb til børn og forældre. Skolegang sikrer også, at kristne kan blive i Syrien og genopbygge landet, når borgerkrigen er slut. Foto: Dansk Europamission.

Mange kristne i Syrien er veluddannede, og de vil forlade landet, hvis deres børn ikke kan komme i skole, siger Dansk Europamission.
Af Samuel Nymann 
Eriksen, kommunika-
tions- og projektchef

Forældre i Syrien ser 
med stigende håbløshed på, 
at deres børn ikke kan få sko-
legang. De ønsker – som alle 
andre forældre – at deres børn 
skal have gode fremtidsmulig-
heder. Derfor har Dansk Euro-
pamission i Aleppo i Syrien 
igangsat et projekt, som skal 
sikre børns skolegang.

Siden borgerkrigens begyn-
delse i 2011 er skolesystemet i 
landet begyndt at bryde sammen.
De kristne i Syrien er traditionelt 
veluddannede og sætter pris på 
uddannelse. Manglende skole-
gang er en hovedårsag til, at de 
netop nu forlader Syrien og fl ygter 
til Vesten. Ved at sikre skolegang 
til deres børn kan vi bremse den 
udvandring af kristne, der netop 
nu fi nder sted – og sikre, at de 
kristne kan være med til at gen-
opbygge Syrien, når borgerkrigen 
engang er slut. 

Skolesystemet 
er brudt sammen

Skolelærerne i de kurdiske 
områder, hvor mange kristne er 
fl ygtet til, har måske ikke fået løn 
i et år, og de underviser derfor 
ikke. De bruger i stedet deres tid 
på at tjene penge til deres familier 
på anden vis. 

Uddannelse er særlig vigtig 

for det kristne mindretal, som før 
borgerkrigens udbrud var en del 
af intelligens-eliten i Syrien og 
prægede det syriske samfund.

 Før borgerkrigen var fl ertallet af 
de kristne ikke fattige, men hørte 
til den øvre middelklasse i Syrien. 
På grund af borgerkrigen er de 
kristne nu blevet fattige, og deres 
opsparing er ved at være brugt. 

Årsag til fl ugt
I september begynder det nye 

skoleår 2015/2016. Hvis foræl-
drene ved, at deres børn kan få 
skolegang til næste skoleår, er 
sandsynligheden for, at de bliver i 
landet langt større, end hvis deres 
børn ikke får skolegang. 

Hvis børnene derimod ikke får 
skolegang, vil mange forældre 
forlade Syrien, for manges ved-
kommende måske for altid. 

Sekulære muslimer 
ønsker, at kristne skal 
blive

De sekulære og fornuftigt tæn-
kende muslimer siger, at der er 
brug for de veluddannede kristne i 
Syrien. Der er brug for, at de bliver 
og hjælper med at genopbygge 
landet efter borgerkrigen. Ellers 
vil landet, inspireret af sharia, 
forfalde til at være et åndeligt 
mørkt og primitivt sted. 

IS gør Syrien primitivt
Fordi de kristne traditionelt er 

veluddannede, er der brug for 
dem i Syrien, så de kan præge 

samfundet i positiv retning. 
Med de islamistiske oprørs-

grupper Al Nusras og Islamisk 
Stats indførelse af sharia er store 
dele af Syrien ved at udvikle sig til 
et primitivt samfund. I de områder 
som Al Nusra og Islamisk Stat 
kontrollerer, undertrykkes kvinder 
på det groveste. 

I Islamisk Stat bliver alle ikke-
sunnimuslimer dræbt, hvis de 
ikke konverterer til sunni-islam. 
Eneste alternativ hertil er at 
betale en høj skat i guld. Enkelte 
ældre og handicappede kristne 
lever i Islamisk Stat, fordi de ikke 
kan fl ygte, og de må bruge deres 
opsparing på at betale en høj skat 
i guld – så de ikke bliver dræbt. 

De veluddannede, uanset 
om de er kristne eller muslimer, 
flygter fra disse områder. Det 
er afgørende, at vi sikrer, at de 
kristne kan blive og få skolegang. 
De veluddannede forældre sætter 
nemlig stor pris på, at deres børn 
får skolegang og uddannelse. 

Brug for skolegang nu
I vort projekt får børn skole-

gang i de områder i Syrien, der 
ikke er kontrolleret af Islamisk 
Stat – det vil sige byer, hvor der 
bor ikke-sunnimuslimske min-
dretal, såsom kristne og kurdere.

Byerne Afrin, Rajo, Malkia, 
Hasakah og Qamishle er enten 
helt eller delvist kurdisk kontrol-
leret. Her får ikke kun kristne 
fl ygtningebørn, men også børn 
med kurdisk baggrund skolegang. 

Det gælder også de sekulære 
sunni-muslimer, som er fl ygtet fra 
IS. I Aleppo, som stadig er under 
Assads styre, kan børn endnu 
få skolegang. I vort projekt vil 
unge kristne i Aleppo få hjælp til 
at gennemføre en videregående 
uddannelse. 

Lige nu er timingen helt rigtig 
for dette projekt. Håbløsheden ta-
ger til og forældrene skal beslutte 
sig, før det nye skoleår starter, om 
de vil blive i Syrien endnu et år. 

Vidnesbyrd
Akeem* er 10 år, og hans sø-

ster Akila* er 8 år. Deres forældre 
er blevet i Syrien, så de kan være 
et lys i den mørke tid, Syrien 
gennemgår. De tjener i kirken 
og hjælper i nødhjælpsprojektet, 
hvor kristne såvel som menne-
sker med ikke-kristen baggrund 
får nødhjælp. 

Deres far, Rafi q*, siger, at Gud 
har en fremtid for landet. Han 
oplever, at mange mennesker er 
åbne for evangeliet. 

Det, at deres børn kan få sko-
legang, betyder, at de kan blive 
i landet. Hvis deres børn ikke fi k 
skolegang, ville de overveje at 
fl ygte – ikke fordi de har mistet 
deres håb for Syrien, men fordi 
de ikke ville kunne se en fremtid 
for deres børn.

Pigen Samara* er 17 år gam-
mel. Hun er kurder, og hun og 
hendes familie er konverteret 
til den kristne tro. Hun er en 
klog pige og ønsker at læse til 

IS løslader 22 kristne gidsler
Ifølge The Christian Post har ISIS løsladt 22 kristne. De var en 
del af en større gruppe på 200, som blev kidnappet af Islamisk 
Stat i februar i Khabur.  

En assyrisk menneskeretsorganisation oplyser, at de kristne blev 
løsladt efter utrættelig indsats og forhandlinger af den assyriske 
kirke Assyrian Church of the East i byen Hasakeh.

De 22 kristne kommer fra landsbyerne Tal Shamiram og Tal Jazira. 
Der er stadig forhandlinger i gang for at få de øvrige gidsler befriet. 

Islamisk Stat  har efter sigende krævet 100.000 dollars for løs-
ladelsen af hver enkelt gidsel. Det er dog uvist, om der blev betalt 
løsepenge for frigivelsen af de 22. 

I sidste uge bortførte IS 100 assyriske familier fra al-Qaryatain 
in Syrien.

 Biskop Yatron Kolina fra den assyriske kirke i Libanon anslår, at 
der stadig bor 15.000 kristne familier i Syrien. Han udtrykker håb 
om, at lande som Rusland og USA vil gribe ind for at hjælpe deres 
medkristne i Mellemøsten.

Bodil 

læge, men hun mangler et år i 
gymnasiet. 

Hendes familie er fattig, men 
de er stolte af Samara. Men hvis 
hun ikke får hjælp til at afslutte 
gymnasiet, er der risiko for, at 
hun må opgive drømmen om at 
blive læge. 

I yderste konsekvens må hun 
måske fl ygte til udlandet for at 
tjene penge, som hun kan sende 
hjem til familien. 

Får Samara mulighed for at 
fuldføre gymnasiet, vil det give 
fremtidshåb til familien. Og sko-
legang og uddannelse til børn i 
familier, der er konverteret til den 
kristne tro, vil på en meget prak-

tisk måde styrke disse nye kristne 
– så de har bedre muligheder for 
at bidrage til det syriske samfund.

Vi i Danmark kan sikre sko-
legang til de syriske børn – og 
dermed bremse den udvandring 
af kristne der netop nu fi nder sted.

Det koster kun 438 kr. at sikre 
at et barn i Syrien får skolegang 
eller at et ungt menneske får ud-
dannelse. 

Ved at børnene får skolegang, 
kan vi sikre at de kristne fortsat 
kan blive i Syrien og præge sam-
fundet i en positiv retning. 

* Af sikkerhedshensyn er der 
brugt dæknavne.
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De har ofte meget tunge rygsække med sig, men også et hav af evner og muligheder. Det er vigtigt at 
man som plejeforældre ikke har for høje forventninger til et muligt plejebarn. Modelfoto.

Af Marita Wohlgemuth

Når jeg tænker på vores 
familie, spørger jeg ofte mig 
selv: ”Hvad var det nu, der 
fi k os til det? Mod eller over-
mod? Kan vi klare det?” Al-
lerede da vi tog vores første 
plejebarn til os, var der nogle, 
der forbavset udbrød: ”At I 
dog tør!” Og nu har vi efter-
hånden fået tre …

Efter min uddannelse til fami-
liepædagog arbejdede jeg som 
socialpædagog i dagsgruppen 
på et børnehjem. Jeg var tit træt 
af de begrænsede muligheder, 
vi havde for at hjælpe børnene. 
Efter aftener og weekender 
hjemme hos forældrene kom de 
mange gange næsten apatiske 
tilbage. Jeg ville gerne nå helt 
ind til dem, men som team var 
der kun sparsom tid til at lytte til 
deres følelsesmæssige behov.

Mit inderste ønske
Da jeg blev gravid, var jeg 

glad for at kunne gå på barsel. 
Silas kom sund og rask til ver-
den efter en vanskelig graviditet 
– en sand gave. Som kolikbarn 
havde han brug for meget op-
mærksomhed. 

Efter nogen tid afl øste jeg min 
mand som den i familien, der 
havde den største indtægt, og 
begyndte at arbejde på et mor-/
barnhjem for unge mødre fra 
14 år og op. Jeg støttede mød-
rene, men så sjældent nogen 
forbedring. Mange af de unge 
mødre interesserede sig ikke 
for muligheden for at beholde 
deres barn og samtidig tage 
en uddannelse. De var stadig 
teenagere og havde mere lyst 
til at gå i byen om aftenen og 
sove længe om morgenen. For 
de nyfødte og de lidt større børn 

var situationen i mine øjne ofte 
næsten ikke til at holde ud. 

 Den ene gang efter den 
anden skete det, at en mor gav 
op, og at jeg måtte finde en 
plejefamilie til det barn, der var 
blevet ladt i stikken. Betingel-
serne var trøstesløse, for jeg 
havde ikke tid til at formidle en 
god overgang for børnene. Efter 
længe at have levet med den 
følelse af magtesløshed, indså 
jeg, at noget måtte gøres for 
mit vedkommende. Jeg havde i 
stedet lyst til at passe børnene 
derhjemme – med god tid og 
frem for alt individuel pleje. Min 
mand støttede mig, og vi beslut-
tede således for fem år siden at 
tage et barn i pleje i vores fami-
lie, Alina, 18 måneder gammel.

Alina
For at klare det økonomisk 

fortsatte jeg mit arbejde på 
mor-/barnhjemmet, mens min 
mand blev hjemme og passede 
Silas og Alina. 

Ved siden af arbejdede han 
freelance som klovn og web-
designer. Men vi mærkede 
hurtigt, at den nye situation var 
en udfordring: Alinas biologiske 
mor var psykisk syg, og kontak-
ten til hende meget vanskelig. 
Hun kæmpede for sit barn. 
Den lille havde ikke blot fl ere 
tilfælde af omsorgssvigt bag 
sig, men også skader fremkaldt 
under graviditeten. På grund 
af morens alkoholmisbrug var 
hun kommet til verden med en 
alkoholfosterskade (FASD). 

Det varede således et stykke 
tid, før vi som familie så no-
genlunde fi k styr på hverdagen 
igen. Alina udviklede sig kun 
langsomt og kunne skrige uaf-

brudt i timevis, især om natten. 
I længden var det umuligt med 
et fælles børneværelse til Silas 
og Alina.

På den rigtige vej
Vi fl yttede til et større hus. Min 

mand udbyggede sin profes-
sion som selvstændig, og jeg 
begyndte gradvist at skære ned 
på mit arbejde. Målet var at tage 
endnu et barn i pleje og derpå 
arbejde hjemme. 

Fra bekendte hørte vi ofte 
bemærkningen: ”At I dog tør!” 
Men vi følte os godt klædt på til 
opgaven og på den rigtige vej.

Huset fyldes
I mellemtiden havde vi hen-

vendt os til en privat institution, 
som nogle af vore venner havde 
gode erfaringer med. Der kom 
mange forespørgsler herfra om 

at modtage børn. Flere gange 
gik det i vasken i sidste øjeblik. 
Engang skulle vi næste dag 
hente en dreng, men da vi kom, 
var hans mor pludselig gået 
under jorden med ham. Det var 
følelsesmæssigt anstrengende.

Men så tog det hele pludselig 
fart. En mandag morgen kom 
opringningen: ”I kan få Micha (3) 
og hans søster Laura (5) i akut 
pleje. Vi beder jer hente dem i 
løbet af et par timer.”

Til at begynde med skulle de 
to kun blive et par uger. Men 
forældrene kunne ikke få styr på 
deres liv, og derfor blev Micha 
hos os. Laura havde overtaget 
rollen som mor for sin lillebror, 
og vi mente, hun ville have det 
bedre, hvis hun kom i en anden 
familie. Derfor måtte Laura 
endnu engang fl ytte – denne 
gang til en kærlig og omsorgs-
fuld familie, hvor hun fi k lov at 
være den yngste. 

Kort efter havde Michas lil-
lesøster Ida brug for et nyt 
hjem. Hun var midlertidigt blevet 
anbragt hos en anden familie, 
men kunne ikke blive der. Vi 
besluttede os derfor for også at 
give Ida et nyt hjem.

Midt i stormen
Nu stod min mand og jeg 

foran den opgave at integrere 
yderligere to børn med en svær 
start i livet i vores familie. I mel-
lemtiden havde jeg sagt mit 
arbejde på mor-/barnhjemmet 
op, men havde stadig enkelte 

nattevagter på hjemmet, og 
derfor var overgangstiden hård. 

Micha havde svært ved at 
klare forandringen og udviklede 
en spiseforstyrrelse. Da syg-
dommen var allerværst, kunne 
blot det at rasle med køkkengrej 
få ham til at kaste op. Han ville 
ikke lade os give sig mad og 
savnede sin mor. Silas, vores 
store dreng, kæmpede for at 
fi nde sin plads i familien. Han 
havde brug for opmærksomhed 
og prøvede at få den ved hyp-
pige raseriudbrud.

Alinas mor forsøgte med en 
retssag at få sin yngste datter 
tilbage. Vi var bange for, at vi ef-
ter to år igen ville blive nødt til at 
give den lille pige fra os – til en 
usikker fremtid. Hun udviklede 
sig samtidig meget langsomt og 
havde svært ved at lære at tale. 
Der stod vi så – midt i stormen. 

Jeg kan huske to sange, som 
fulgte mig dengang og gav mig 
mod: ”Praise You In This Storm” 
af Casting Crowns og ”Du lebst” 
af Sara Lorenz.

 Da vi mærkede, at børnene 
havde brug for steder at trække 
sig tilbage til, så vi os igen om 
efter et større hus. Det var ikke 
let, for kun få udlejere vil leje ud 
til en familie med fi re børn. Sam-
tidig kæmpede vi i månedsvis 
for at få en støttepædagog til 
Alina i børnehaven. Vi ville gøre 
alt, hvad vi kunne, for at hun 
kunne gøre fremskridt.

At give slip og have tillid
I denne periode fandt vi en 

plejeforældrekreds i en kristen 
menighed i en naboby. Det var 
godt for os at blive forstået der 
uden at skulle forklare os, at 
bede sammen og lægge vore 
problemer frem for Gud. Gud 
gav mig efter en lang bryd-
ningsperiode den indre ro, der 

Plejebørn er som lykkeposer - med 
Marita og hendes mand har én biologisk søn og tre plejebørn. Opgaven som plejefamilie kan være særdeles udfordrende, men det er en mulighed for at gøre en

Det var godt for os 
at blive forstået der 

uden at skulle forklare 
os, at bede sammen 

og lægge vore proble-
mer frem for Gud.
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Af Majbrit Andersen 
Vojens

Som plejeforældre er det en stor styrke at kunne lægge problemer og udfordringer frem for Gud. Modelfoto.

I Bibelen kan vi læse om, hvem Gud er, men det er ikke 
alle, som har lyst til at læse om Gud. 

Jeg har ofte mødt mennesker, som siger, at de tror på Gud og 
beder både morgen og aften, men senere viser det sig, at de har 
dannet deres egen gud og sat deres lid til døde sten eller andre 
helt almindelige hverdagsting. 

Gud er den eneste, som har formået at genopstå fra de døde, 
og derfor har han eneret på at kaldes Gud. Han har bevist ved 
sin genopstandelse, at han har al magt i himlen og på jorden. 
Selvom vi ofte sætter vores lid til andre mennesker, egoismen 
eller tidsånden, så vil Gud stadig være den samme. 

Engang var der én, som spurgte mig om, hvordan man kan 
fi nde ud af, hvilken trosretning, som bygger på sandheden. Det 
er også et svært spørgsmål at svare på, hvis man ikke lige 
har Bibelen ved hånden. Min overbevisning er, at så længe en 
trosretning bygger på, at Jesus er Gud, så bygger den også 
på sandheden. 

Ofte passer Jesus ikke ind i vores hverdag, for han går aldrig 
på kompromis med vores egoisme. Jeg har engang hørt en 
præst sige følgende: ”Gud ønsker, at vi skal bygge vort liv på 
at leve for andre mennesker. Han ønsker, at vi dropper tanker 
om: mig, mit, min sag, min familie, min forretning, min fremtid, 
og ændrer det, så vi begynder at tænke på: Guds fremtid, 
Guds penge, Guds kald, Guds nåde og Guds barmhjertighed 
og Guds tilgivelse, da jeg ikke fortjente det”.  

Når vi får øjnene op for, hvem Gud er, kan vi af hjertet sige 
tak til ham og synge med på verset fra Lena Løbners sang 
”Tak for alle roser” :

Tak for at du altid er parat for mig.
Tak for at du ved min side står.
Tak for at du støtter mig på kampens dag.
Tak for at du altid er parat for mig.

Hvem er Gud?

vidt forskelligt indhold 
forskel. Læs Maritas fortælling om deres erfaring som plejefamilie - med Guds hjælp. 

skulle til for at kunne lægge pro-
blemerne med Alina fra mig. Vi 
fandt et stort hus, hvor vi kunne 
indrette loftet og således få fi re 
børneværelser.

Efter en udmattende ombyg-
ning ankom vi med vores fi re 
særlige børn til det nye sted. 
Alle tog imod os med åbne 
arme. Den nye børnehave hav-
de en stærk, kristen holdning 
og stor erfaring med plejebørn. 
Silas’ nye klasselærer var alle 
tiders! Vi så Guds førelse i det 
og var uendeligt taknemmelige. 
Vi fandt oven i købet en menig-
hed, hvor vi følte os velkomne 
og godt tilpas. 

Styrke til hver dag
Naturligvis er der stadig 

dage, hvor jeg beder Gud om 
styrke til netop denne dag, og 
der er uger, hvor jeg aflyser 
aftaler for at være sammen med 
børnene.

De gør med hver deres sær-
lige behov ubevidst opmærk-
som på mine mangler og svage 
sider. Tit må jeg spørge en 
kollega fra den lokale pædago-
giske rådgivningsklinik til råds, 
eller jeg drøfter mine indtryk 
med en fagperson fra vores 
institution. 

Det går fremad
Det glæder mig især, at bør-

nene gør fremskridt: Silas er 
blevet følelsesmæssigt mere 
stabil. Micha har lært at spise 
normalt. Alina har udviklet sig 
så positivt, at hun kan starte i 
en normalklasse i skolen. Også 
Ida begynder at forstå, hvordan 
et liv med dobbelt forældreskab 
fungerer. 

De tre små ser deres forældre 
med regelmæssige mellemrum: 
Alina hver anden uge, Micha 
hver fjerde og Ida hver ottende 

uge. Vi forhandler halvårligt 
med socialmyndighederne og 
de biologiske forældre om af-
taler, der tilgodeser børnenes 
behov.

”Lykkeposer”
Børneværnet har hårdt brug 

for plejeforældre. Alligevel er jeg 
ofte tilbageholdende, når jeg 
lærer entusiastiske ansøgere 
at kende. Det er en beslutning, 
som kræver mod og udholden-
hed og den ene gang efter den 
anden sætter din tålmodighed 
på prøve. Personligt vil jeg 
sige, at det at være plejemor 
er et kald. Jeg må acceptere 
ikke at have meget tid til overs 
til fritidsinteresser eller kunne 
holde fyraften klokken 17. Det 
går ikke i dette job. 

Ofte hører jeg andre pleje-
forældres overdrevne forvent-
ninger til ’nye’ børn, såsom at 
plejebarnet skal være sundt og 

rask, godt begavet og i tre års 
alderen parat til at blive passet 
fuldtids i en institution, så arbej-
det ikke fylder for meget … eller 
det skal erstatte et biologisk 
barn. Så må jeg tænke, at det 
bliver virkelig svært. 

Plejebørn er ”lykkeposer”: De 
har ofte meget tunge rygsække 
med sig, men også et hav af 
evner og muligheder. Det er 
børn, som vi får lov at følge et 
stykke hen ad vejen – præcis 
som biologiske børn. Samtidig 
er jeg ikke sikker på, om de 

virkelig vil spørge os om vej. 
Den har de egentlig allerede i 
sig. Jeg ser dem snarere som 
et spejl, ofte et, som er slået 
i tusinde stykker. Hos Gud vil 
vi se det hele samlet, og det 
glæder jeg mig til.

Når jeg tænker på fremtiden, 
ser jeg følgende citat for mine 
øjne: ”Jeg ved ikke, hvor Gud 
fører mig hen, men jeg ved, at 
han fører mig.” 

Det stoler jeg på af hele mit 
hjerte – også selvom om jeg 
ved af erfaring, at vejen ofte går 
gennem dybe dale.

Marita Wohlgemuth er fami-
liepædagog. Hun og hendes 
mand har en biologisk søn og tre 
plejebørn.

 

Når jeg tænker på 
fremtiden, ser jeg føl-

gende citat for mine 
øjne: ”Jeg ved ikke, 
hvor Gud fører mig 
hen, men jeg ved, at 

han fører mig.” 

kr. 148,00

Ny roman om teenagere
- og den hemmelige kraft

Evnen
Af  Vibeke Binderup

Fantasy-genren er ble-
vet et hit blandt børn og 
teenagere. Den kristne 
forfatter Vibeke Binderup 
har skrevet denne roman 
om 4 vidt forskellige teen-
agere som knyttes sammen 
i kampen mod det ’mørke’ 
som forsøger at overtage 
deres skole. 

183 sider
Kr. 148,00
Udfordringens Forlag
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 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr.Kun 29 kr. Bøger med indhold 
- som går i dybden 
     Fra Udfordringens bogsalg:

Denne bog er en lækkerbisken for alle, der interes-
serer sig for historie og arkæologi. Og Bibelens 
troværdighed.

På 448 sider, rigt illustreret i farver, afslører den svenske dr. 
Lennart Möller en masse nye oplysninger, som bekræfter 
Bibelens beretning om Josef, der reddede Egypten fra hun-

gersnød; om Farao og de 
ti plager; om hvordan den 
jødisk-egyptiske prins 
Moses førte slavefolket 
hebræerne ud af Egyp-
ten, gennem ørkenen - og 
over til det nuværende 
Saudi Arabien. 

TRO PÅ EVOLUTION?
Evolutioen - Er det videnskab eller myte? ’Evolutionens 
Ikoner’ forklarer, hvorfor meget af vores undervisning i 
evolution er forkert.

I denne forbavsende bog kan biologen Jonathan Wells, 
ph.d. fra Berkeley, fortælle læseren om videnskabelige op-
dagelser, man ikke kan læse om i lærebøger for gymnasiet 
eller universitetet - og han afslører dermed en bemærkel-
sesværdig historie, som man ellers ikke hører om.

de historiske facts om 
arken og det store fund
Den hidtil eneste bog om det spændende fund på top-
pen af Mt. Ararat af en mægtig trækonstruktion - som 
”tilfældigvis” har samme alder som Noahs Ark...

Efter det kinesiske fund på Mt. Ararat skrev journalist 
Henri Nissen i 2010 en ny udgave af sin Noahs Ark-bog fra 
2005. Den nye bog indeholder bl.a. righoldigt billedmateriale 
af fundet samt interviews med de kinesere, som fandt stedet 
sammen med en kurdisk guide.

Desuden indeholder bogen en revideret udgave af det 
historiske og videnskabelige materiale i den første bog, sup-
pleret med nye oplysninger, som viser, at Bibelens beretning 
ikke blot var et eventyr, men en historisk begivenhed. Bogen 
leveres med et ekstra kapitel med seneste nyt.

Henri Nissen: 
Noahs Ark. Historien og 
Det Store Fund. Indbundet. 
320 sider illustreret i farver. 
298 kr. + update-hæfte med et 
ekstra kapitel om seneste nyt.

HAR KINESERNE FUNDET NOAHS ARK?:

Sådan kom moses 
over det røde hav!

DR. LENNART MÖLLER I MOSES’ FODSPOR:

KOM MED 
ind i DØDENS 
ÅNDELIGE UNIVERS
Hvordan er det at dø?
Hvad oplever en døende?
Er der et liv efter døden?
Findes der himle, helvede, engle...?
Ser jeg mine afdøde pårørende igen?

Denne seriøse bog  af sognepræst Rolf Slot-Henriksen 
bygger på udsagn fra nærdøde, døende og pårørende 
samt en undersøgelse blandt sygehuspersonale og præ-
ster. Undersøgelsen om døendes åndelige univers er den 
første af sin art i Danmark - og Europa.

kr. 148

kr. 299

kr. 298

kr. 199

Lennart Möller: 
Exodus. 448 sider. 
Illustreret. Indbundet. 
Kun 299 kr. 



Udfordringen torsdag den 20. august 2015    FILM . 15

Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Baseret på virkelige begiven-
heder fortæller Maries histo-
rie om den uselviske nonne 
Marguerite og det liv, hun med 
sin tro og kærlighed kom til at 
ændre for evigt.  

10-årige Marie Heurtin, der er 
født blind og døvstum, ankommer 
til Larnay, et lille, fransk kloster i 
året 1895. Marie er, som Søster 
Marguerite beskriver det ”låst 
inde i en verden af mørke og 
stilhed” og kan kun kommunikere 
med ordløse, vilde hyl. Hendes 
fortvivlede forældre har desperat 
forsøgt at hjælpe hende, men op-

gaven synes umulig. Abbedissen 
er først uvillig til at tage hende, 
men Søster Marguerite ser noget 
i det vilde barn, og på trods af 
abbedissens skepsis påtager 
hun sig at bringe den lille pige 
ud af det mørke, hun blev født i. 
Marie lærer i sidste ende tegn-
sprog, men glæden bliver taget 
fra hende kort efter, for Søster 
Marguerite har en lungesygdom 
og vil ikke leve længe.

Maries historie er mere følsom 
og mindre melodramatisk, end 
den ville have været i hænderne 
på en mindre dygtig instruktør. 
Jean-Pierre Ameris’ fi lm, medfor-
fattet af Philippe Blasband, er så 
fi nt balanceret mellem patos og 

Ud af mørket
”Maries historie” er en smuk fi lm om en nonnes
kamp for en blind og døvstum pige.

hverdagsliv, at det gør de store 
øjeblikke endnu større.

Den bærende stolpe i Maries 
historie er forholdet mellem Sø-
ster Marguerite (Isabelle Carré)
og Marie (Arianna Rivoire): Mar-
guerite, der med en helgenindes 
tålmodighed i uger og måneder 
forsøger at få Marie til at forstå 
blot et enkelt ord på tegnsprog; 
Marie, som sparker og hyler, fordi 
det er den eneste måde, hun kan 
kommunikere på. Da Marie ende-
lig gentager tegnet, er det, som 
når uvejret endelig brydes, og 
solen skinner frem: Et lille mirakel 
gjort stort af kærlighed. Filmens 
måske smukkeste scene sker, 
da Marguerite forsøger at lære 

Marie livets hårdeste lektie: ac-
cept af døden. Med blide hænder 
fører Marguerite Maries hænder 
hen over en død kvindes krop, et 
øjeblik, der spejles smukt af Ma-
ries senere pleje af den døende 

Søster Marguerite (Isabelle Carré) i en af fi lmens mange ”føle-scener” med den blinde og døve 
Marie Heurtin (spillet af den døve Arianna Rivoire) (still fra fi lmen: Filmbazar).

Marguerite.
Maries historie er et smukt 

fi lmet bevis på troens kraft, ud-
holdenhed og kærlighed i sin 
skildring af Søster Marguerites 
utrættelige bestræbelser på at 

vække Marie til live igen, og det 
er en af årets mest betagende og 
tænksomme fi lm.

Maries historie • 95 min.
Premiere: 6. august

Mennesker bliver spist lader 
dig ikke glemme det, der er 
vigtigst.

Herluf passer sit liv og passer 
det egentlig ganske godt. Hans 
arbejde på et bilværksted fylder 
hverken mere eller mindre, end 
det skal, og han holder både 
af sin noget flyvske kone og 
deres giftelystne datter, selvom 
hverdagen er blevet en rutine og 
ligeledes kærligheden. Men han 
er begyndt at glemme ting. Små 
ting som nøglerne først, derefter 
de store ting. Da han en dag 
glemmer at tjekke bremserne på 
den bil, han er ved at reparere, 
sker ulykken: Bilen smadres i en 
trafi kulykke, og mesteren sender 
ham hjem på ubestemt tid. Hu-
kommelsen bliver stadigt værre, 
og en dag kommer Herluf ikke 
hjem, som han plejer.

Erik Clausen har altid været en 
dygtig fortæller, når det kommer til 
at fusionere socialrealisme og hu-
mor, og det gælder også i denne 
fi lm. Med Bodil Jørgensen og Erik 
Clausen selv i fortrop ser vi et 
hjerteskærende, men også hu-
moristisk billede af hverdagen i en 
familie, der pludselig rammes af 
den frygtede sygdom. Vi vil gerne 
tro, at vi er mere end summen af 
vores erfaringer, vores tilhørsfor-

hold og vores erindringer. Ideelt 
set må der fi ndes noget ekstra 
og uigenkaldeligt, noget der gør 
os til os, selv når en sygdom som 
demens har taget alt andet fra os. 
Mennesker bliver spist er en blid 
undersøgelse af dette: Når vores 
sind begynder at forråde os, vores 
erindringer udviskes, når vi be-
gynder at miste vores erfaringer 
og endda vores uafhængighed, 
er vi så ikke stadig den person, vi 
plejede at være? Mennesker bli-
ver spist er en fremragende fi lm, 
der med følsomhed behandler 
dette spørgsmål uden at gå den 
letteste vej til melodramaet.

Det er let at se, hvorfor Men-
nesker bliver spist vandt årets 
Gabrielpris. Filmen er helt igen-
nem drevet af forståelse for dens 
emne, og med elegant håndelag 
og tilstrækkelig tilpas humor 
forhindrer den os i at drukne i 
sødsuppen. På intet tidspunkt på-
tvinger fi lmen følelsen af empati; 
for alt synes ægte, ægte følt. Og 
glæden ved livet skinner alligevel 
igennem. Det er fi lmens største 
styrke og gør det til en fi lm for 
alle, ikke blot for dem af os, der 
har levet med et elsket menneske 
med demens. 

Anne-Katrine Buch
Mennesker bliver spist (DVD)
104 min.

Clausens demens-
fi lm Gabriel-vinder

Anmeldt af Anne-
Katrine Buch

Tv-serien Home-
land er en frem-
ragende historie 
om, hvad der sker, når man 
lader frygt styre ens liv, me-
sterligt fortalt gennem både 
skuespil og manuskript.

Historien begynder i Bagdad, 
hvor CIA-agenten Carrie Mathi-
son desperat forsøger at redde 
en informant fra at blive henret-
tet. Hun fejler, men ikke før han 
når at hviske i hendes øre: ”En 
amerikansk krigsfange er blevet 
omvendt.” Ti måneder senere 
vender disse ord frygteligt tilbage 
til hende, netop som hele landet 
fejrer, at en amerikansk soldat, 
Sgt. Nicholas Brody, en marine- 
snigskytte, som forsvandt i Irak 
8 år forinden, endelig er blevet 
befriet. Carrie er ikke dum. Hun 
har en psykisk sygdom, hun hol-
der skjult for sine overordnede, 
og mange år med tvivlsomme ar-
bejdsrelaterede beslutninger har 
efterladt hende med kun én reel 
allieret, hendes tidligere mentor 
Saul. Så da hun beslutter sig for 
at beskylde en berømt krigshelt 
for at være en terrorist-agent for 
al-Qaeda, ved hun, at hun vil få 
mange fjender.

Mens jagten går ind på terror-
celler, der strækker sig tværs over 
landet, indleder Carrie en kat-og-
mus-leg med sandheden, hvor 
ingen er til at stole på - mindst af 
alle hende selv. 

Homelands første sæson vandt 
en lang række priser, og det er 
der god grund til: Homeland er på 
én gang en undersøgelse af den 
grusomme paranoia, der greb 
verden efter terrorangrebet d. 11. 
september, og et kammerspil mel-
lem tre mennesker, der hver især 
bærer på tunge hemmeligheder. 

Et af de unikke aspekter ved se-
rien ligger i den måde, den udfor-
sker den skrøbelige psyke på hos 
de mennesker, der har til opgave 
at forebygge terrorhandlinger, 
såvel som hos dem, der begår 
dem. Hele sæsonen spiller på 
mistanken om forræderi mellem 
Homelands tre hovedpersoner, 
og den formår at gøre deres sær-
skilte historier lige så medrivende, 
som den overordnede trussel om 
terror er. I stedet for at falde for 
en klassisk god/ond modsætning 
vælger serien at udforske sine 
karakterer og det, der driver dem. 
Den dykker ned i de faldefærdige 
forestillinger, disse tre mennesker 
har om sig selv, og udforsker den 
trang til at handle - om det er for 
det gode eller for det onde - der 
i sidste ende ansporer dem og 
derved serien.

Karakterspil
Damien Lewis’ Nicholas Brody 

er lige fængslende, uanset om 
vi tror, at han blot er en knækket 
psyke, destrueret efter år med 
tortur, eller om vi tror, at der i 
denne ødelagte mand er spiret en 
hengivenhed til det, der ødelagde 
ham, frem. Ligeledes er Claire 
Danes’ rolle som Carrie Mathison 
også drevet af indre konfl ikter, lige 
dele hendes manglende evne 
til at acceptere fortidens fi asko 
og en kamp for at modstå en 
ødelæggende psykisk sygdom. 
Ligesom Brody kunne Carrie 
have været en fl ad karakter med 
en enkel, ligetil mission og lige så 
ligetil karaktertræk, men serien 
lader hende udleve alle strenge i 
hendes paranoia som følge af den 
forvirring, tvivl og skyld hun føler 
efter 9/11. Carrie kunne i mindre 
kløgtige hænder være endt som 
dydens og moralens håndhæver, 
hævet over alle de modstridende 
følelser, mennesket har, men i 
stedet fi nder vi en sårbar, kon-

fl iktfyldt karakter, der dækker over 
lige dele ubarmhjertig hævnlyst 
og trangen til at gøre godt. Den 
tredje tand i Homelands dra-
matiske trekant, Saul Berenson 
(Mandy Patinkin), balancerer 
Brodys og Carries karakterer i 
sin rolle som den stille lidende, 
men pligtopfyldende CIA-agent, 
der er så drevet af sit arbejde, at 
han ikke er i stand til at eksistere 
udenfor det. Som Carrie og Brody 
er Saul tilbøjelig til at gå til eks-
tremer, men det, der driver ham, 
er ikke så let at defi nere. Det er 
noget uidentifi cerbart, noget der 
er større end skyldfølelse, frygt 
eller hævn: En fasttømret tro på, 
at hans arbejde transcenderer 
selv personlige følelser. Saul er 
den bedste af de tre, fordi han er 
drevet af noget rent; det eneste 
problem er, at i modsætning til 
Carrie eller Brody er der ingen 
ende i sigte for ham.

Et mysterium med dybde
Det, der gør Homelands første 

sæson til en sådan succes, er den 
måde, seriens mysterier forbliver 
mysterier på: Publikum efterlades 
i mørket, lige præcis længe nok 
til at opbygge spænding, uden 
at give køb på den overordnede 
historie om, hvad ære, mod og tro 
på både sig selv og andre men-
nesker er. Det gør Homeland til et 
af de særlige mysterier, man kun 
sjældent støder på: En historie 
der både er åndeløst-sidde-på-
kanten-af-dit-sæde-spændende, 
men også har noget på hjerte. Det 
er aldrig simpelt, og spørgsmåle-
ne besvares med fl ere spørgsmål, 
men det er, åh, så elegant.  

Homeland er ikke for børn eller 
sarte sjæle. Både moral og vold 
udforskes, og der skal derfor ud-
vises betænksomhed angående 
publikum.

Hvis man stirrer for længe i 
afgrunden, stirrer afgrunden tilbage

Bodil Jørgensen og Erik Clausen i ”Mennesker bliver spist” (still 
fra fi lmen: © Susanne Mertz (Nordisk Film))

Alle fore-
løbigt fi re 
sæsoner 
af succes-
serien 
Homeland 
fås på 
både dvd 
og blu-
ray med 
danske 
undertek-
ster
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Af Elizabeth Alves

En soldat star-
ter sit liv i hæren 
med flere ugers 
fysisk træning. 
Dermed bliver hans krop en 
slags forlængelse af hans 
våbenarsenal. Også kristne 
kan forberede sig til sejr i den 
åndelige kamp.

Kristne disciplinerer sig selv 
gennem bøn, faste og bibel-
læsning. Dermed bliver man en 
del af Guds åndelige arsenal på 
jorden – det arsenal, som hans 
legeme (kirken) kan bruge til at 
ødelægge åndelige barrierer og 
sætte fanger fri.

Faste - den vigtigste øvelse
En af de vigtigste øvelser for 

Guds soldater er fasten. Når du 
faster under bøn, vil dine bønner 
overgå al jordisk forståelse og 
give overnaturlige gennembrud. 

Faste er mere end bare at 
afholde sig fra mad; det er en 
selvfornægtelse til fordel for et hø-
jere mål. Derfor må du tjekke dine 
motiver og dit hjertes indstilling 
overfor Herren, før du beslutter 
dig for at faste. (Se Mat. 6:16-18)

Læg mærke til, at Jesus ikke 
siger 'hvis', men 'når' I faster. Han 
forventer, at kristne bruger dette 

hjælpemiddel i deres bønsliv. 
Faste er en frivillig og bevidst 

afholdenhed fra mad med det for-
mål at bede koncentreret. Jesus 
understregede, at vi ikke skal 
gøre det for at imponere andre.

At være fyldt med Helligånden 
betyder ikke nødvendigvis, at man 
vandrer i Åndens kraft. Men faste 
og bøn vil gøre dig mere åndeligt 
sensitiv ovefor Guds Ord og hans 
tale til dig (Luk. 4:1,2,14). Denne 
sensitivitet overfor Helligånden 
skaber mere kraft i dit liv til at 
bekæmpe Satans tropper.

Fordele ved at faste
Hvad opnår man ved at faste? 

Sandsynligvis meget mere end 
du nogensinde vil blive klar over, 
før du kommer i himlen (Se Es. 
58:6; Joel 1:14). 

Jeg har oplevet helt utrolige 
gennembrud ved faste og hørt 
vidunderlige vidnesbyrd fra an-
dre, som har fastet. 

I 1979 skulle jeg tale til en 
gruppe mennesker i det vestlige 
Kansas. Jeg rejste dertil i en sne-
storm og var både træt og udmat-
tet, da jeg ankom. Jeg blev ført til 
festsalen i en restaurant, hvor ni 
mennesker bød mig velkommen 
til middagen. Pludselig hørte jeg 
Helligåndens stemme i mit sind: 
'Jeg ønsker, at du giver et ord til 
hver enkelt person her i aften'. 

Jeg var træt efter rejsen, men 
jeg vidste, at Gud kunne og ville 
hjælpe mig – der var jo trods alt 
kun ni personer.

Pludselig blev foldedørene til 
rummet bag os åbnet, og der sad 
yderligere 79 mænd og kvinder. 
Nu blev jeg klar over, at det ville 
blive en meget lang aften. Da jeg 
begyndte at tale, blev jeg hele 
tiden distraheret af ansigtet på en 
af kvinderne. Jeg blev ved med at 
se ordene fra en kofanger-sticker 
skrevet tværs over hendes pande: 
’Keep on truckin'! (bliv ved med at 
køre lastbil). Jeg tænkte: Herre, 
læser jeg det rigtigt? Jeg ville sige 
tre-fi re ord mere og se tilbage på 
kvinden. Ordene ’Keep on truckin' 
blev ved med at lyse op som et 
neonskilt på hendes pande. 

Jeg havde talt til hver eneste 
af de tilstedeværende undtagen 
kvinden, da jeg til sidst så på 
hende og sagde: Gud vil, at jeg 
skal sige til dig: ’Keep on truckin'. 
Da genlød salen af et tordenbrøl 
af råben, og alle klappede.

Jeg blev nu klar over, at de 
ni personer var kommet til mid-
dagen, fordi de havde fastet for 
denne kære kvinde, hvis ægte-
fælle lige var død. Før sin død 
havde han og hustruen brugt 
noget af overskuddet fra deres 
lastbilfi rma til at betale for to stu-
derendes medicinstudier hvert år. 

Nu var kvinden og hendes ven-
ner begyndt at faste og bede for at 
fi nde ud af, om hun skulle sælge 
fi rmaet eller ej. Ordene til hende 
denne aften bekræftede, at hun 
skulle beholde det.

Ti år senere mødte jeg igen 
denne enke og fandt ud af, at 
hun havde støttet mange fl ere 
studerende og til sidst havde solgt 
fi rmaet for et større beløb, end 
hvad det var værd, da hendes 
mand døde. Fasten gav ikke bare 
en livsforvandlende åbenbaring 
til denne kære enke, men for-
løste også midlerne, så Guds vilje 
kunne blive fi nansieret i andres liv.

Hvorfor skal vi faste?
Bibelen nævner disse grunde 

til, at vi skal faste:
• Jesus viste os et eksempel ved 

at faste 40 dage i ørkenen (Mat. 
4:2 og Luk. 4:2)

• Det ærer Gud, når vi faster som 
et frivilligt offer (1. Sam. 7:5,6; 
Ap.G. 14:23)

• Det skaber åndelig og fysisk 
disciplin (Luk. 2:36-37; 1 Kor. 
9:26-27)

• Det bevarer dig fra Guds dom  
(Joel 2:12-14; Joh. 3:5-10)

• Det viser omsorg for familien, 
kirken, samfundet og landet 

(2 Sam. 1:12; 12:16; Ezra 
8:21; Esther 4:3,16; Dan. 9:3; 
Mat. 9:15; Mar. 2:18-20; Luk. 
5:33-35)

Fordele ved at faste:
* Faste forstærker bøn og sæt-

ter noget i værk (Ap.G. 10:30-31)
* Faste bringer lydighedens 

velsignelse (Mat. 6:6,16)
* Faste skaber ydmyghed gen-

nem anger (Neh. 9:1-3)
* Faste åbenbarer Guds vej og 

vilje for din fremtid (Dan. 9)
* Faste giver autoritet og kraft 

i bøn og åndskamp (Mat. 4:1-11)
* Faste tilvejebringer store 

sejre. Kong Joshafat udråbte en 
national faste mod den invade-
rende fjendehær. Derfor begyndte 
fjendens soldater at slå hinanden 
ihjel. (2 Krøn. 20:1-30).

* Faste giver dig den rigtige 
indstilling: Se ikke på faste som 
en slags straf, selv om din krop 
vil være imod det i starten. Se 
det i stedet som en kærkommen 
mulighed for at komme nærmere 
Gud. Når du faster, bliver du ikke 
distraheret af det daglige fokus på 
at spise. Og den tid, du normalt 
ville tilbringe i køkkenet, kan bru-
ges til at feste ved Guds åndelige 
bord sammen med ham. Gud 
velsigner dig for din helhjertethed, 
når du ydmyger dig.

Sådan kan du faste:
24-timers faste: Fra solned-

gang til solnedgang. Undgå al 
fast føde.

Delvis faste: Undgå mad, som 
giver nydelse. Spis kun klar suppe 
og gryn og drik juice, eller drop et 
måltid om dagen for at få tid til bøn 
(Dan. 1:8-16; 10:2,3)

Tre dages faste: Total afhol-
denhed fra mad i tre dage (Ester 
4:16)

Udvidet faste: Der er to må-
der, som begge kræver forbe-
redelse. Før en udvidet faste 
anbefales det, at du holder dig 
fra koffein og fed mad.

Total faste: Undgå al slags 
mad, men ikke vand. Denne faste 
skal afbrydes langsomt. Drik kun 
fortyndet juice en dag eller to. Gå 
derefter lidt efter lidt over til frugt, 
grønsager og gryn. Til sidst kan 
du begynde at spise kød igen.

Ikke-total faste: Her spiser 

man ikke noget, men drikker 
saftevand, vand og varm frugt-te.

NB: Hvis du tager medicin, skal 
du rådføre dig med din læge, før 
du kaster dig ud i en udvidet faste. 
Du kan dog overveje at prøve en 
delvis faste. Gør det under Hellig-
åndens vejledning og i forbindelse 
med dit regelmæssige bønsliv. 
(Es. 58:6; 1 Kor. 9:26,27).

Brug fasten som en anledning 
til at bede mere. I løbet af fasten 
vil din ånd være mere sensitiv 
overfor Helligånden, og man 
vil ofte få en ny åbenbaring af 
Guds Ord. Faste er ikke en ud-
holdenhedstest eller et religiøst 
ritual. Det er et privilegium og en 
velsignelse, som hjælper en til 
at nærme sig Herren i ydmyg og 
helhjertet tro.

Faste giver fokus
Se på faste som noget, der 

giver bøn fokus. Jeg sammen-
ligner tit effekten af faste med 
en laser-operation. Laserstrålen 
koncentrerer lyset, så det skærer 
og korrigerer fysiske problemer. 

På samme måde er faste en 
koncentrering af åndeligt lys på 
et problem – noget som skærer 

de kødelige tanker bort, så Guds 
svar kan helbrede i en situation. 

Faste kan bryde Satans bånd 
og hans angreb. Faste som herlig-
gør Gud er født af ydmyghed. Det 
er mere end bare det at afholde 
sig fra mad. Det er en holdning, 
som siger: Jeg kan ikke gøre det, 
men Jesus kan.

Bemærk: før du forsøger dig 
med en længere faste, bør du 
øve dig med de kortere typer, fx 
en en-dags eller en delvis faste.

Lovprisning: Vores banner
Lovprisning er en anden vigtig 

disciplin, som er en nøgle til suc-
ces i den åndelige kamp. Det er 
et af de vigtigste våben for en kri-
sten. Jesus viste os vejen ved at 
lære sine disciple at begynde og 
slutte deres bøn med lovprisning. 

Forvent ikke, at du kan vinde 
sejr, før du begynder at lovprise. 
Brug lovprisning som grundlaget 
for de sejre, Helligånden ønsker, 
du skal vinde. Du kan kæmpe fra 
en sejrs-position (Ef. 1:20-22). 
Tænk på Paulus og Silas:

”Efter at de var gennemban-
ket, blev de kastet i fængsel, og 
fangevogteren fi k strenge ordrer 

Kend dine åndelige våben II
Faste, lovprisning og brug af Guds ord er nogle af de vigtigste våben i den åndelige kamp. (Første del blev bragt i uge 15 / 2015.)

Elizabeth Alves bog Becoming a Prayer Warrior vil blive udgivet i efter-
året på Hosianna Forlag med titlen ’Kæmp og vind i bøn’.

Hvad siger Bibelen om faste?
2 Mos. 34:28  Moses
3 Mos 16:29-31   Forsoningsdagen 
3 Mos 23:27-32  Forsoningsdagen
1 Sam 1:7,8  Hannah
2 Sam 12:16-23  Davids bøn 
1 Kong 13:8-24  Elias
1 Kong 19:8  Elias rejser til Horeb
1 Kong 21: 27  Ahab
2 Krøn 20:3  Joshafat
Ezra 8:21-23  Ezra
Neh 1:4  Nehemias
Neh 9:1  Jerusalems borgere 
   bekender deres synd
Est 4:16  Ester
Job 33:19-20  På grund af sygdom
Es 58   Faste som behager Gud
Jer 14:12  Det som er uakceptabelt
Joel 2:12  Vend tilbage til Gud 
Mat 6:16-18  I skal ikke faste som hyklerne
Mat 17:21  Kun vedbøn og faste
Luk 2:37  Anna
Luk 4:2   Jesus faster i 40 dage
Luk 18:12  En selvretfærdig farisæer
Ap. G. 9:9  Saulus 
Ap.G. 10:30  Kornelius  
Ap. G. 13:2,3  Profeter og lærere
Ap.G. 14:23  ’Ældste’ udpeget under 
   bøn og faste
Rom 14:21  For ’de svages skyld’
1 Kor 7:5  I ægteskabet
2 Kor 6:5  En del af apostelembedet

 (fra God’s Chosen Fast af Arthur Wallis)

Læg mærke til, at 
Jesus ikke siger ’hvis’ 

men ’når’ I faster. Han 
forventer, at kristne 

bruger dette hjælpe-
middel i deres bønsliv.
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De skal uddrive 
dæmoner
Af  Derek Prince

Hvad er dæmoner? Hvordan 
skaffer de sig adgang til men-
neskers liv? Har kristne nogen-
sinde behov for at blive befriet 
fra dæmoner? 

I denne praktiske håndbog ba-
seret på Bibelen besvarer Derek 
Prince disse og mange andre 
livsvigtige spørgsmål. 

til at sørge for, at de ikke und-
slap. Han tog ingen chancer, men 
kastede dem i den inderste celle 
og spændte deres fødder fast i 
nogle tunge træblokke.

Ved midnatstid var Paulus 
og Silas i færd med at synge 
lovsange til Gud, mens alle de 
andre fanger lyttede. Pludselig 
blev fængslet gennemrystet af 
et kraftigt jordskælv, så det ry-
stede i sin grundvold. I samme 
øjeblik sprang fængselsdørene 
op, og alle lænkerne faldt af fan-
gerne. (Ap.G. 16:23-26).Se også 
Åb. 19:5; Sl. 71:8 og Sl. 150:6.

Hvad gør lovprisning?
• Tilbeder Herren. (Sl. 66:8 og 

Luk. 24:52-53)
• Bringer dig ind i Herrens nær-

vær og nærmere ham. (Sl. 
100:4)

• Åbner døre og gør ujævne 
steder jævne. (Es. 60:18; Ap.G. 
16:25-26)

• Besejrer djævelen. (2 Kong. 
11:13-14; Sl. 149:5-9)

• Skaber vækkelse.(2 Krøn 31:2; 
34:12; Sl. 107:32)

• Gør dig selv lykkelig og glad. 
(Es. 61:1-3; Ap.G. 2:45-47)

Lovprisning er tilbedelse med 
kroppen. Når man lovpriser Gud, 
udtrykker man en række forskel-
lige følelser med sin krop, fx:

Man kan klappe i hænderne 
og trampe med fødderne for at 
vise begejstring (2 Kong 11:12; 
Sl. 98:8; Es. 55:12; Klag. 2:15 og 
Ezek 6:11).

Når du står eller går, viser du 
din villighed til at tjene eller gå, 
hvor Herren vil sende dig (1 Mos 

13:17; 5 Mos 11:22-25; Jos. 1:1-5; 
Sl. 68:7-8).

Når du løfter hænderne, tilbe-
der du Gud og overgiver dig selv 
til ham (2 Mos 17:8-16; 1 Kong 
8:22-24; Sl. 28:2; 63:3-4; 134:2; 
141:2; Luk 24:50-51; 1 Tim 2:8 
og Heb 12:12).

Du kan udtrykke glæde gen-
nem dans (1 Sam 18:6-7; Sl. 
30:11; 149:3; Jer. 31:13; Luk 
15:11-24).

Du kan udtrykke glæden gen-
nem sang (Sl. 68:25; 100:2; 108:1; 
Ordsp 29:6; Es. 26:19; 65:13-14; 
Jer 31:7; Zak 2:10; 1 Kor. 14:15; 
Jak 5:13 og Åb. 15:3).

Du kan ære Gud gennem ved 
at spille et instrument (1 Sam 
16:23; 18:6-7; 1 Krøn 15:28; 
16:42; 25:1,3,6; 2 Krøn 5:13-14; 
34:12; Sl. 33:3).

Når du lægger dig fl adt ned på 
gulvet i ærefrygt for Herren, viser 
du total overgivelse til Gud (Sl. 
72:11; Es. 45:14).

Når du knæler, viser du ydmyg-
hed og afhængighed af Gud. (2 
Krøn 6:13; Mat. 17:14; Mar 1:40) 
At knæle er at bede om nåde (Luk 
22:41; Ap.G. 9:40; 21:5)

Når du sidder eller er stille, kan 
du vise, at du hviler og har tillid 
til Herren (2 Mos 14:14; Jos 6:10; 
Job 2:13; Ord 13:3; 17:27; Amos 
5:13; Mat 8:4; 12:16; 27:14; Luk 
23:9 og Joh 8:6)

Fundamentet: Guds Ord
og vores vidnesbyrd 

Når du faster og tilbeder, åbnes 
din ånd, så du mere effektivt kan 
bruge dit stærkeste våben: Guds 
Ord. Dette våben er det funda-
ment, som hele våbenarsenalet 

hviler på. Alt hvad du gør i den 
åndelige kamp, må være baseret 
på Guds Ord.

De følgende vers viser, at 
Guds Ord er et militært våben for 
kristne soldater, som går ind i den 
åndelige kamp.

’Tag Åndens Sværd, som er 
Guds Ord’ (Ef. 6:17) og ’Guds Ord 
er levende’. (Hebr. 4:12).

Ord kan enten være for eller 
imod dig. Lær at bruge dem, som 
Jesus gjorde det. Hvis hans ord 
bliver i dig, vil de afspejles i det, 
du selv siger (Joh. 15:7-8). Du kan 
lære at bruge Guds Ord mod djæ-
velen, ligesom Jesus gjorde det, 
da han blev fristet. Jesus svarede 
hver gang: ’Der står skrevet....’

Hver gang citerede han Guds 
Ord, og han sejrede derved (se 
Mat. 4:4,7,10; 10:32).

Når du bekender Guds Ord højt 
overfor andre som en bekræftelse 
af din tro, vil Jesus kendes ved 
dig overfor Faderen (Mat. 10:32).

Jo bedre du kender og beken-
der Ordet, jo mere effektiv bliver 
sejren. Gem Bibelen i din ånds 
forrådskammer, så du kan bruge 
Ordet efter behov.

Vigtige dokumenter
En anden effektiv måde at 

bruge Ordet på er at skabe et 
bekræftelses-dokument baseret 
på Herrens ord i bestemte situa-
tioner. Det er et meget værdifuldt 
våben i den åndelige kamp.

Lad os se på nogle af Bibelens 
dokumenter:

* Gud sagde til Moses på Sinai 
Bjerget, at han skulle nedskrive 
Guds ord til Israel på stentavler. 
For Gud var disse ord så vigtige, 

at da Moses senere smadrede 
stentavlerne, skrev Gud dem 
straks igen med sin egen fi nger. 
Det er de ord, vi kalder De ti Bud. 
(2 Mos 34:27).

* Da folket vente hjem til Jeru-
salem efter bortførelsen, befalede 
Nehemias, at de skulle forny 
deres pagt med Gud. (Neh. 9:38).

* Gud befalede Ezekiel at 
skrive et krigsdokument, idet 
han åbenbarede for Ezekiel, at 
kong Nebukadnezer ville starte 
et altødelæggende angreb mod 
Jerusalem. Gud lod Ezekiel mar-
kere datoen, så han senere 
kunne vide, at det, Gud havde 
sagt til ham, var sandheden.
(Ezek 24:1-2).

* Profeten Habakkuk fi k besked 
om at nedskrive en vision, som 
han skulle vidne om i de sidste 
tider.(Hab. 2:2-3).

Skriv dit eget dokument
Et bekræftelsesdokument er 

en skriftlig beskrivelse, som gen-
giver et vidnesbyrd eller et løfte. 
Som regel har det en dato og en 
underskrift.

Mange forbedere har glæde af 
at bruge en bede-dagbog for at 
nedskrive de ord, som de mod-
tager fra Herren under deres bøn. 

Gud sætter disse ord meget 
højt; han vil selv stå bag dem og 
sikre, at de bliver ført ud i livet, 
hvis de er i overensstemmelse 
med Bibelen og hans vilje.

Et bekræftelsesdokument kan 
være et afsnit af Bibelen, som 
Gud ved sin Ånd gør levende for 
dig, når du beder. Det kan også 
være et direkte ord fra Herren, 
som du får gennem en profeti ved 

Helligånden. Det kan endda være 
noget, som Herren afslører, når 
han lader dig fortolke, hvad du har 
bedt om i Ånden. Men det vil altid 
være i overensstemmelse med 
Guds Ord og med hans karakter.

Uanset hvordan du modtager 
et ord, skal du skrive erklæringen 
og datoen ned. Senere vil du blive 
velsignet, når du husker, hvordan 
Gud gav dig det mirakel, han lo-
vede, eller du får at se, hvordan 
ordet blev ført ud I livet.

Brug Åndens sværd på en af 
disse måder:

1. Citér ordet for fjenden for 
at minde ham om, at han er 
besejret.

2. Citér ordet for Herren for at 
bekræfte hans løfter på vegne af 
en anden person.

3. Bed Herren give dig et ord, 
som kan vise vejen for et men-
neske, som du beder for. (Fx hvis 
du beder for en med en alvorlig 
sygdom, kan Herren give dig et 
ord som 'Denne sygdom er ikke 
til døden' (Joh. 11:4). Skriv ordet 
ned og hold ud i bønnen, indtil 
svaret kommer.

4. Lad Helligånden gøre Ordet 
levende for dig, så det opmuntrer 
og retleder dig og giver vejledning 
og strategi for din forbøn.

Læs senere om betydningen 
af Guds navne.

Hele bogen af Elizabeth 
Alves udkommer på Hosianna 
Forlag senere i år.

* Faste forstærker bøn og sætter noget i værk

* Faste bringer lydighedens velsignelse 

* Faste skaber ydmyghed gennem anger 

* Faste åbenbarer Guds vej og vilje for din fremtid

* Faste giver autoritet og kraft i bøn og åndskamp

* Faste tilvejebringer store sejre. 

* Faste giver dig den rigtige indstilling

Faste, lovprisning og brug af Guds Faste, lovprisning og brug af Guds 
Ord er nogle af vore stærkeste Ord er nogle af vore stærkeste 
våben, når vi beder.våben, når vi beder.
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Møder & Arrangementer

10 % ekstra
Gratis!

Ny spaltebredde 
giver dig ca. 10 % ekstra 

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

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

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                  

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

 

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 

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
23. august
13. sept. 
Kl 10:30

Undervisning
udfrielse

helbredelse

JØRN PEDERSEN
Missionær / lærer

ZAMBIA

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

Bed for DanmarkBed for Danmark  

Mandag den 7. september kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

Lørdag  22. august kl. 14.00
Søndag 23. august kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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

Kommende møder: 
4-5.9. Weekend for Strandby IM: Ligesom i Noahs dage...
10.9. 14.30 Besøg af Vestermarkskirken, Grindsted - udfl ugt til Udfordringen
20.9. 11.30 Kernefællesskabet i Øster Snede udfl ugt til Christiansfeld
8.10. 14 Missionsforbundet Aabenraa: Noahs Ark
14.10. 19.30 Bredballe Missionshus: Mission og Mirakler bl. muslimer i Afrika
21.10 19.30 Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 74000 Herning: Noahs Ark
5.11. 19.30 Ørslevkloster - Ørum Kirke Fællesskab
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder i ”Aktive Seniorer”:
Hør spændende foredrag om tro og liv:

26. august kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

2. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Filip Ipsen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
30. august kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenJørgen Christensen Filip Ipsen

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K ! 
LØRDAG D. 29. AUG 2015 - Kl. 14.00 

Valby Kulturhus, selskabslokale (elevator)  
  Valgårdsvej 4, 5. sal (Ved To  egårds Plads)
      Tæt på Valby Sta  on  og fl ere buslinier

    
H. P. PEDERSEN  

Har en for  d i fi nansverdenen. Forfa  er. Formand for 
den tværkirkelige organisa  on Immigranthjælpen.

Jøder  l Israel. Modtaget Raul Wallenberg selskabets hæ-
dersdiplom! Hans P. Pedersen er en dynamisk og levende 
kommunikator, som gennem fl ere rejser og grundige stu-
dier har samlet sig en stor viden om områdets historie og 
har fi ngrene på pulsen i dagens aktuelle sitau  on i spæn-

dingsfeltet mellem kristendommen, jødedommen og islam! 
H. P. Pedersen vil tale over temaet:

“ET DRAMA i 3 AKTER”
Det bliver den seneste drama  ske udvikling i Mellemøsten, 

og Bibelens profe  er om Israel og dets nabolande! Han sam-
arbejder med menneskere   ghedsforkæmper Ida Nudel.

                 

                  F R I   E N T R É
 Sang og musik ved MAX BÜSMAN
 OG BENNY MIKKELSEN, Frelsens Hær
   Rig anledning  l personlig forbøn!

   Kaff e og sodavand kan købes, 
  ønskes kontakt 6071 5474

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

Full Gospel Business Men’s Fellowship Interna  onal
STORKØBENHAVNS AFD.

HHHH PPPP PPPPEEEEDDDDEEEERRRRSSSSEEEENNNN

Meget sang 
og musik

Tææt påp  Valby Sta  onon ogog flere busl
Tag venner og bekendte med

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.

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

Så ring tilSå ring til  
Udfordringens Udfordringens 

kontorkontor
og tal med og tal med 

ChristinaChristina mellem mellem
kl. 8:30 og kl. 11:00 kl. 8:30 og kl. 11:00 
påpå  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Gøre gavn?
Vil du hjælpe Udfordrin-

gen praktisk? 
Udfordringen er fx i gang 

med at åbne en ny café og 
helsebutik (et alternativ til 
det okkulte). Her er brug 
for ekstra frivillig hjælp til 
betjening m.m.

Er du håndværker eller 
har du praktisk sans, så er 
der også brug for din hjælp 
til bygningen.

Fortæl hvad du kan til 
henri@udfordringen.dk eller 
på 51316599.

Diverse

WWW.UDFORDRINGEN.

Fredag den 4. september kl. 19.00
Lørdag den 5. september kl. 14.00

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde

Arr.: ”Når kvinder be’r...” Tlf. 46 37 03 26 

Orla Lindskov taler og beder for syge
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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 33:
Jeanette Hoppe
Dalsvinget 9
6400 Sønderborg

Kodeord: Viskelæder

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 
25. 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!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et 
dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesi-
den udfordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens Udfor-
dring” ca. midt på hjemmesiden. 

Debat

Ferie

Stillinger

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Badehotel ved Helsingør
3 dage på 4-stjernet strandhotel

Ankomst
Mandag til onsdag 24.8.-23.9. 
og mandag til lørdag 28.9.-
11.11. og 26.-29.12.2015.

Strand- & Badehotel 
Marienlyst ★★★★

Forkæl jer selv med en eksklu-
siv miniferie, der kombinerer 
historisk romantik og moderne 
stilfuldhed. Rammerne er i sig 
selv noget ganske særligt på 
det historiske badehotel grund-
lagt i 1861 med havet lige uden 
for døren og Kronborg Slot  
som nabo.

KØR SELV-FERIE MED

 med økologiske 
 specialiteter

 menu på ankomstdagen

 Casino Marienlyst

Pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

Brug rejsekoden og seflere opholdsmuligheder på www.happydays.nu

Er du vores nye 

forlagschef? 
Forlagsgruppen Lohse, som er et af Danmarks 
 største  kristne forlag, søger pr. 1. oktober 2015 eller 
snarest her efter en ny forlagschef. 

Vi søger dig, som med fast og kærlig hånd kan give 
forlaget en (ny) retning for fremtiden.

Se hele jobopslaget på indremission.dk/job
Ansøgningsfrist onsdag den 2. september 2015

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

De Vestindiske Øer

Bestil special program 
på 7592 2022 
eller læs mere på:

Hurtig tilmelding!

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

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

Bornholm - Østersøens perle
Oplev Bornholms fantastiske natur og sevær-
digheder. Rejseleder Preben Hansen er født og 
opvokset på Bornholm og har gode lokale kon-
takter. Glæd dig til mange 
uforglemmelige oplevelser!
Dato: 28/9-3/10
Rejseledere: Annette og 
Preben Hansen

Læs mere om rejsen  
på vores hjemmeside,  
eller kontakt 7592 2022

Hurtig tilmelding!

Amnesty International burde 
have rigeligt at se. Verden vrimler 
med overgreb på politisk forfulgte, 
etniske og seksuelle mindretal. 
Men til KristenDemokraternes 
store forundring kæmper orga-
nisationen nu for mænds ret til 
at købe sex af prostituerede og 
legalisering af kriminelles udnyt-
telse af undertrykte kvinder. 

Ikke siden De Konservative 
foreslog, at prostituerede skulle 
have ret til dagpenge, hvis kun-
deunderlaget svigtede, har man 
hørt magen til forvrøvlet nonsens. 

Hvordan Amnesty i sin vildeste 
fantasi forestiller sig, at de pro-
stituerede udsættes for mindre 
psykisk og fysisk vold, tilfældige 
anholdelser, afpresning og chi-
kane ved at legalisere kriminelles 
rufferi, nævner historien intet om. 
Ikke én sexarbejder får sundheds-
hjælp, genhusning eller anden 
lovmæssig beskyttelse, af at 
mændene bekræftes i deres ”ret” 
til at udnytte en kvinde seksuelt.

KristenDemokraterne mener, 
at kampen mod sex-slavehandel 
skal stoppes ved at kriminalisere 
kunderne. Intet menneske har 
ret til sex!

 Og fri mig så i øvrigt for for-
tællinger om piger, der frivilligt 
vælger at sælge deres krop, uden 
at tage psykisk og fysisk skade. 
Undlad sangen om, at det er en 
lige byttehandel mellem to lige-
værdige parter. 

Prostitution er udnyttelse af 
kvinders krop, og Amnesti In-
ternational er gået i seng med 
fjenden og har forladt deres kamp 
for et humant standpunkt.

STIG GRENOV

KDS LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2
2970 HØRSHOLM

KD: ’Amnesty International 
er gået i seng med fjenden’

"Tre ting lærte vi i Hitlerjugend: 
At synge, marchere og slå ihjel," 
sagde en tysk veteran i en tv-do-
kumentarudsendelse om Anden 
Verdenskrig.

Og i 2015  er der børn, der ikke 
blot lærer at slå ihjel, men også at 
begå selvmord.

Under overskriften "Tiårig selv-
mordsbomber sprængte sig selv 
i luften i Nigeria," bragtes d. 12. 
januar denne afskyvækkende 
avisnyhed: "En lille pige, som 
formentlig kun var omkring ti år 
gammel, sprængte lørdag sig selv 
i luften på et marked i det nordlige 
Nigeria. Mindst 19 mennesker 
blev dræbt." Det skriver Sky News. 
En civil mand har ifølge Sky News 
fortalt til nyhedsbureauet AFP, at 
det var tvivlsomt, om pigen var 
klar over, hvad der var spændt 
fast til hendes krop.

Ingen har endnu påtaget sig 
skylden for eksplosionen, men 
den militante, islamistiske gruppe 

Boko Haram har fl ere gange ud-
ført lignende angreb i området og 
har også tidligere brugt kvinder og 
børn som menneskelige bomber, 
skriver Sky News.

Hvornår går det op for dem, der 
støtter "Boykot Israel" - kampag-
nen, som med rette er blevet kaldt 
"vor tids antisemitisme", at de 
indirekte støtter de onde kræfter, 
der står bag grusomheder som 
tiårige selvmordsbombere?

Det havde været mere i over-
ensstemmelse med sandheden, 
hvis danske politikere havde 
haft mod til at lægge navn til en 
busreklame med fordømmelse af 
forfølgelse af kristne.

Da busser i Aarhus kørte med 
reklamen for "Boykot Israel", som 
efter protester var blevet fjernet fra 
busser i København, var det fl ovt 
at være aarhusianer.

KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Historien gentager sig

Min gamle ven, Jørgen (89), 
som jeg regelmæssigt besøger, 
var vred. Hvorfor dog? Jo, sognets 
kirkeblads hovedartikel ”Vejen til 
Gud” havde ikke et ord om Jesus 
Kristus som eneste vej til Gud.

Jørgens retfærdige vrede gik 
på, at bladet havde en masse om 
meditation og andagtsøvelser i 
kirkens ”stille rum” som optakt 
til dens gudstjenester, men ikke 
er ord om ham, som er vejen, 
sandheden og livet.  Han viste mig 
kirkebladet. Ak, sandt nok, ikke en 
eneste sætning om vor Frelser.

Jørgen fik i vor lokale avis, 
”Sjællandske”, sat sin vrede over 
det Kristus-forladte blad på tryk.  
Men sognepræsten fi k lov at svare 
i samme avis og kom da endelig 
med et evangelisk ord om Jesus 
Kristus som verdens Frelser plus 
nogle gode Luther-citater. Men 
hvorfor ikke fra starten forkynde 
Kristus i et kirkeblad, som når ud 
til mange, mange hjem i sognet?  
Især da vi jo véd, at kun de fær-
reste ”sognebørn” går i kirke!

Den statsaut. folkekirke er 

nok glad for grundlovens § 4, 
der fastslår, at den ev.-lutherske 
kirke er DK´s folkekirke og støt-
tes af staten. Men hvorfor støtter 
den ikke sig selv med et klart 
evangelisk budskab, når den med 
sit kirkeblad ”tæppebomber” sog-
net? For er det ikke dér, udenfor 
kirkemurene, evangeliet allermest 
trænger til at blive hørt?

Vi talte om det i vort lille husfæl-
lesskab, og om den udfordring 
det er som Kristi efterfølgere at 
vidne om ham over for vor gud-
løse samtid. Vore små stuemøder 
må aldrig få karakter af noget 
”logeagtigt” a la Det Døde Hav, 
men tværtimod bør ”de helliges 
samfund” anspore til evangeliets 
udadvendte vidnesbyrd med den 
korteste vækkelsesprædiken, 
som Jesus selv har holdt: ”Tiden 
er inde, Guds rige er kommet nær;  
omvend jer og tro på evangeliet!”  
(Mk. 1:15).

JØRN NIELSEN, 
H.C. LUMBYES VEJ 159A, 
4700 NÆSTVED

Debat

Et kirkeblad uden Kristus

Hvorfor støtter folkekirken ikke sig selv med et klart evangelisk 
budskab? spørger debattør Jørn Nielsen.

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



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Fredag 21/8
14:00 100 års indvandring (2:6)
Russiske jøder i København
De russiske jøder er det 20. år-
hundredets første store fl ygtninge-
gruppe i Danmark. De fl ygtede fra 
den russiske zars forfølgelser og 
slog sig ned i de fattigste kvarterer 
i København. 

Lørdag 22/8
19:45 Før Søndagen.
12. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjerg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om helbredelse af en 
døvstum. Dagens salmer er ”Lover 
den Herre” og ”Du fødtes på jord”.
Aarhus Universitetskor synger 
sammen med folk fra egnen under 
ledelse af Carsten Seyer-Hansen.

Søndag 23/8
16:30 De danske jøder (1:3) 
Flugten. 
17:10 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (2:8) 

Onsdag 26/8
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (2:8)
20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (3:8)
”Den nazistiske maskine”

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

Visjon Norge
Sender også danske programmer. 
Mand. 17.30, onsd. 11.30, fred. 
13, sønd. 23.30 (Thor 1o vest:)
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Torsdag 20/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 21/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 22/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 23/8
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
En samtale i skurvognen med 
kreativ direktør Christian Have 
om krydsfeltet imellem tro, kunst 
og kultur. 
09:54 Gudstjeneste (P1)
fra Holsted Kirke ved Næstved
12. søndag efter Trinitatis
Prædikant: Sognepræst Charlotte 
Clante
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 24/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 25/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 26/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

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

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

(34/2015)

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

Film på GOD TV Lørdag den 22. august kl. 18:30 - 20:00: Gymnasieeleven Luke Harris drømmer om 
at blive professionel surfer. For at det skal lykkes, må han kæmpe både mod sine forældre og en ny 
surfer i byen - den talentfulde Matt. Men en tragisk hændelse sender hans liv i en anden retning. 

Anders Laugesen er vært i 
Mennesker og tro på P1.

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. 

Det er ikke ligegyldigt, 
hvordan du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier,  vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavisPåskePåskeUdfordringenUdfordringen      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-
      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-

Flere søger kirke med klar teologisk profi l Præsterne i Kristkirken i Kolding har før været hængt ud i medierne, men nu roses de for, at menigheden er vokset med 50 procent siden 2001.
Kristkirken i Kolding har oplevet en fremgang på 50 pct. flere kirkegængere si-
den 2001. Og det skyldes formentlig kirkens klare kon-
servative profi l.

På forsiden af dagbladet 
JydskeVestkysten og i et to-
siders opslag fortæller præster, 
menighed, provst og andre 
præster i søndags om den 
succes, som kirken har opnået.

Sognets tre præster er ellers 
tidligere  blevet hængt ud i pres-
sen, fordi de alle tre gik imod

vielse af homofi le og desuden 
har en konservativ indstilling til 
kvindelige præster og vielse af 
fraskilte. 

Men det har åbenbart ikke 
holdt kirkegængerne væk. 
Mens en del andre kirker ople-
ver faldende besøgstal, ja end-
da messefald, har Kristkirken 
altså haft en kraftig fremgang.

- Jeg tror egentlig, at fl ere 
har fået behov for at komme 
forbi, lytte til Guds Ord, og på 
den måde blive tanket op til en 
ny uge Sådan har je d t å

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

- Kommer de nye kirkegæn-
gere fra jeres nabosogne, eller 
er der også kommet fl ere kirke-
fremmede med hos jer?

- Menigheden er som andre 
bymenigheder en blanding af 
folk fra vores sogn og andre, 
kirkevante og nye, svarer Mi-
chael Lerche Nygaard.

Ros fra baglandet

fremhæver præsterne dygtig-
hed og den ”bibeltro” profi l.

Præsterne er dygtige til at 
kommunikere og ’står for en 
troværdig og autentisk profi l’, 
siger menighedsrådsformand 
Karen Storgaard Larsen til avi-
sen. Også provst Grete Wigh-
Poulsen, som selv er præst i 
nabokirken Sct. Nicolai Kirke, 
vurderer, at folk er glade for 
den klare teologiske profi l hos 
Kristkirkens præster. 

mer i kirken, nævner to kirke-
gængerne: at menigheden er 
aktiv, præsternes omsorg, god 
forbøn og plads til børnefamilier. 
En tredje nævner den ægte og 
vedkommende forkyndelse og 
fællesskabet blandt frivillige.

- Jeg tror, kirkens popularitet 
skyldes, at præsterne ikke 
pakker gudstjenesterne ind i 
spaghetti, zumba og pladder-
humanisme. Tonen er mere lige-
frem og bibeltro siger en ung

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de
t

Hele den nye  lmserie ”The Bible” kan nu fås på dvd i Danmark. Udfordringens anmelder roser den for dens klare forkyndelse. Se side 17.
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Musik
TJEK

Lyt til nummeret ”Fall behind” ved at 
scanne QR koden til venstre

Hej Gud, jeg tror

jeg omsider har 

fået styr på de 

  næste par år... 

Chatter med Gud

Det er fem år siden, nor:lyd ud-
gav sit første album, ’Handler 
om dig’, med sange fra sang-
bogen ’Fællessang 3’. 

Nu rører det sjællandske band 
igen på sig og udgiver den 19. 
september sine egne sange, der 
er inspireret af bandets person-
lige liv med Gud.

 Bandet har de sidste år skrevet 
sange og spillet dem rundt om 
i landet, og da der opstod en 
mulighed for at udgive sangene 
hos JFish, slog nor:lyd til og gik 
i studiet.

- Når vi har givet koncerter, er vi 
ofte blevet opmuntret til at udgive 
vores sange, så vi er meget glade 
for, at det nu bliver til virkelighed, 
og vi kan komme ud til fl ere med 
vores musik, siger Christian Eng-
mark, der er manden på keys og 
programmering i bandet.

Fritidsmusikere 
med noget på hjerte

nor:lyd, som består af nogle 
venner og fritidsmusikere fra 
Nordsjælland og København, 
mener, at der er brug for fl ere 
danske sange om det kristne håb 
og Guds kærlighed, og det er ble-
vet et kald for bandet, der skriver 
sange om deres egne erfaringer 
med Gud i stort og småt.

Sangene på det kommende 
album handler blandt andet om 
at søge og lytte til Gud, om frygt, 
identitet og kontroltab og om 
at leve i Guds trofaste nærvær 
og håb.

 - Vi har noget på hjerte, som vi 
tror er vigtigt at dele, og så vil vi 
gerne lave musik, der sætter spor 
af håb og glæde hos dem, der 
hører den, siger Christina Steen, 
der er forsanger i bandet.

 
Album-release 
på musikfestival

Det nye album bliver fejret på 
udgivelsesdagen, hvor nor:lyd 
holder reception og release-
koncert den 19. september på 
den kristne musikfestival A Day 
of Praise. Det er andet år i træk, 
at bandet optræder på festivalen 
i Hillerød.

 På YouTube kan man allerede 
nu høre nor:lyds første single ’Du 
er nær’.

nor:lyd vil sætte 
spor med nyt album 
Fem år efter deres første udgivelse er det danske band nor:lyd klar med et nyt personligt album.

Foruden forsanger Christina Donslund Steen består nor:lyd af 
Anders Vestergård (trommer), Christian Engmark (keys/pro-
gramming), Klaus Klokmose Nielsen (guitar) og Jacob Kofoed 
Bredtoft (piano). 

Christina Steen er forsanger i nor:lyd. Bandet kan opleves på ’A Day of Praise’ i Hillerød den 19/9.

Thomas og Christina skal 
samle og motivere andre unge 
Danmission ansætter to unge for at få motiveret og samlet endnu fl ere til deres handlingsfællesskab.
Thomas Holmgaard Hundebøll, 
23, og Christina Buch-Larsen, 
21, starter begge på nyt studie 
her efter ferien. Men det har de 
ikke tænkt sig at bruge al deres 
tid på. Danmission har nemlig 
ansat dem som ungdomsen-
treprenører.

Thomas er fra Esbjerg og skal 
studere idehistorie på Århus Uni-
versitet, og Christina fra Roskilde 
skal studere performance-design 
og plan, by og proces på RUC. 
Ved siden af studierne skal de 
som ungdomsentreprenører hos 
Danmissions Unge samle og mo-
tivere andre unge, som brænder 
for at gøre en forskel.   

Danmission Unge er et hand-
lingsfællesskab som bl.a. ar-
rangerer events, seminarer og 
arbejder med religionsdialog. 

De står f.eks. bag initiativet Du’ 
for NICE!, der ønsker at sprede 
glæde og næstekærlighed ved 
at dele varm kakao ud en kold 
oktoberdag i København, de ar-
rangerer luciaoptog for asylbørn 
på Københavns Rådhus og laver 
sommerferieaktiviteter for børn i 

Sydhavnen – ét af Københavns 
mest udsatte områder.

Erfarne entreprenører
Både Thomas og Christina har 

erfaringer med fra det frivillige 
arbejde. Thomas har tidligere  
været børne- og ungdomsleder i 

FDF, og de sidste par år har han 
bosat i Århus opbygget et stort 
netværk indenfor det frivillige og 
kirkelige ungdomsarbejde. Han 
har tidligere været ansat som 
globalfortæller for Danmission.

Christina har også været frivil-
lig leder i FDF. Derudover har hun 
arbejdet for Folkekirkens Nød-
hjælps sogneindsamling, hvor 
hun har rejst rundt på skoler for at 
fortælle om årets projekt og enga-
gere andre unge i indsamlingen.

Danmissions Unge består af 
unge (18-30 år) rundt i landet, 
som på forskellig vis brænder for 
at møde mennesker med nær-
vær, samtale og dialog.

Lisbeth

Thomas Holmgaard Hundebøll. Christina Buch-Larsen.

Ja okay, overskriften er måske en smule misvisende, for 
man skal passe på med at sammenligne. Men ikke desto 
mindre, så har vi her et kristent band, som på næsten 
Nephewsk vis leverer et debutalbum, som skiller sig ud.

Det ved NYVES, som særligt får mig til at tænke på bands 
som danske Nephew eller The National, er den tidligere De-
mon Hunter forsanger Ryan Clark stemme, som er med til at 
skabe et univers, som skiller sig lidt ud fra det meste af den 
kristne musik. Det er ikke metal, som Demon Hunter, det er 
industrirock, altså en blanding af metal, punk og elektronisk 
musik. 

Lyden er maskulin, rå og lidt dyster. Ved første gennem-
lytning blev jeg faktisk lidt irriteret over Clarks tørre, lettere 
depressive stemme. Men jo fl ere gange jeg hører albummet, 
des mere føler jeg mig tilpas i hans selskab. Som den lidt 
mærkelige ven man skal bruge ekstra tid på at lære at kende 
for rigtigt at forstå ham. Clarks stemme er en klar styrke og 
komplementerer lyduniverset rigtig godt på albummet. På 
numrene fornemmer man næsten en fabriks pumpende 
metalliske maskiner i baggrunden. Og som genren antyder, 
så vil der ofte være lydoptagelser fra fabrikker i industrirock 
albums. Sådan lyder det også her.

Lyder det mærkeligt? Ja måske, men NYVES lykkes meget 
godt i deres debut-album. Teksterne er som regel en smule 
kryptiske, så man skal lytte godt efter for at få meningen 
frem. Den åndelige vinkel er heller ikke super tydelig ved de 
første gennemlytninger. Men man kan jo som altid lægge det 
i teksterne, som man selv vil. 

Heldigvis er ’Anxiety’ også et album, man har lyst til at 
høre fl ere gange, og jeg glæder mig til at høre mere fra dem 
i fremtiden. De er bestemt værd at lytte til.

Henrik Engedal

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

Din indstilling gør en forskel

      Kr. 199,95

Tror du på det?
”De fl este er ikke rigtigt interesserede i Jesus, så jeg 
prøver bare at vise hans kærlighed gennem den, jeg er”.  

Har du sagt noget lignende, når du snakkede med andre 
kristne om at dele troen på Jesus? Det har jeg. Men spørgsmålet 
er, om vi overhovedet ved, hvad vi tror på? 

Lad mig forklare - og måske udfordre dig lidt:

1. Hvis du troede på, at du har fundet ”perlen i marken”, som 
Jesus talte om, ville du så ikke dele dit fund med alle og enhver 
- lidt mere end du gør? Skal ”perlen” ikke vises frem?

2. Hvis du troede på Jesu ord om Helvede, og om at vi på 
Dommedag skal sorteres som får og bukke, ville du så ikke gøre 
lidt mere for, at mennesker ikke bliver sorteret fra evigt fælles-
skab med ham, som er Gud?

3. Hvis du troede på, at Gud ved bedst, og hvis dit højeste 
og endelige mål er, at danskerne skal blive helbredt og frelst, 
er det så det bedste for Danmark med den stiltiende accept af 
værdirelativistismen? Tænk hvis vi indrettede samfundet med 
det bagvedliggende mål, at fl est skulle komme til at tage imod 
Jesus, som den højeste værdi. At vi offentligt turde tale Guds 
sandhed i kærlighed til mennesker. Ville det samfund se ander-
ledes ud end nu? Og hvad med dit liv?

Jeg synes, mange kristne virker modløse og faktisk helt li-
geglade med, om deres næste bliver frelst. De tror ikke på det. 
Som om vi kæmper mod overmagten.

Hvis du ikke helt tror på det, så lad mig minde dig om, at:
Guds plan er ikke, at Jesu liv var højdepunktet i udbredelsen 

at Guds Rige og troen på ham. Korset var sejren, men også 
begyndelsen, ligesom et sennepsfrø eller en surdej vokser sig 
til mere. Guds plan er, at hans rige skal vokse, lige indtil han 
kommer igen. 

Læs, hvordan Jesus taler om Guds rige: Det skal invadere 
verden allerede nu, og det vokser fra noget småt til noget stort. 
Ikke modsat. Det er interessant, ikke?

Gud tager ikke fejl, så vi må gøre, som han planlagde, og 
som Jesus modellerede. Men vi skal forny vores sind for at blive 
ved med at tro på det. Se med troens øjne og tænke offensivt.

Og ja, de fl este danskere tror ikke på Jesu offer på korset. 
Det er desværre fakta. Men det gør du måske heller ikke...? 

For hvis du gjorde, ville du så ikke gå ud i ”mørket” med Hel-
ligånden i dig og ”skinne mørket væk” (på din personlige måde, 
selvfølgelig)? 

Vi bliver nødt til at tro på, at: ”den Ånd, som bor i jer, er 
stærkere end den ånd, som styrer verden” (1. 
Johs. 4,4). 

For så er alt jo muligt...ikke?

- Vi kommer med kakao og 
kaffe og en dug, hvor de 
studerende kan skrive deres 
spørgsmål til Gud, fortæller to 
tidligere elever på LTC.

Anders Keseler og Mie Bauer  
har præsenteret evangeliet for 
mange studerende som elever 
på LTC. Her fortæller de hvordan.

Hvad siger teksten?
Bordet med kaffe og spørgsmål 

bliver først stillet op. Men LTC’er-
ne holder også religionstimer.

- Vi mødes med læreren inden 
timen og snakker om, hvad der 
skal ske. I timen læser vi en bi-
beltekst sammen med klassen, 
og så får de nogle opgaver.

Det kan være Jesus, der møder 
Zakæus. Så kan vi spørge fx: 
”Hvad skal der til for at blive frelst 
ifølge teksten?” 

Vi samler svarene på tavlen, 
og vi får typisk 5-7 min til at for-
tælle vores personlige tolkning af 
teksten. I næste time kan klassen 

så stille spørgsmål til os om tro 
og Gud. Det allerbedste er at vi 
får lov til at fortælle om, hvordan 
vi har fået fællesskab med Gud 
igennem Jesus, siger Anders.  

Hvad får I ud af det?
- Som regel er der en fl ok, som 

er interesserede i at høre om, 
hvem vi er, og hvad det betyder 
for os at være kristne. En del 
har en masse spørgsmål om alt 
muligt mellem himmel og jord, og 
selvfølgelig er der også en del, 
som ikke kommer til vores stand, 
siger Mie, og Anders supplerer: 

- Mange er skeptiske over for 
organiseret religion. De ser det 
nok som forældet og urefl ekteret 
og begrænsende for individet. Der 
er også altid nogle, der synes at 
kristendom er latterligt. Men de 
fl este er nysgerrige på, hvad vi 
”får ud af det”.

Jeg oplever især både nysger-
righed, men også undren, når 
jeg snakker om, hvordan min tro 
på Gud giver mig glæde og håb.
Begejstring og glæde, der ikke 
virker iscenesat eller påtaget, 
men ægte og ærlig, reagerer de 
studerende meget positivt overfor, 
siger Anders. 

Det med Kains kone
Hvad gør du, hvis folk bare vil dis-
kutere, hvor Kains kone kom fra?

- En person kan stille spørgs-

mål af mange forskellige årsager. 
Nogle gange handler det mest om 
at ”fælde den anden”, mens det 
andre gange kan være en åbner 
til at få snakket om andre, måske 
dybere ting ved kristendommen. 

Afhængigt af hvad jeg for-
nemmer, og hvordan personen 
reagerer over for mig, går jeg 
videre eller afslutter samtalen. 
Det sidste sker sjældent, men det 
er en mulighed, hvis jeg ikke ser 
en vej til dialog, siger Mie Bauer, 
og Anders tilføjer:

 - Hvis jeg tror, det er en reel 
intellektuel snublesten, så prøver 
jeg at komme med mit bed-
ste svar. Som regel er det ikke 
spørgsmål om, hvor Kains kone 
kom fra, der står i vejen for, at 
de vil overgive deres liv til Jesus.

Vi lærte på LTC, at vi skulle 
holde hovedet koldt og hjertet 
varmt, for vi er der jo ikke for at 
vinde diskussioner, men for at 
vinde mennesker. 

Hvis det nu ikke er svaret på 
Kains kone-problematikken, der 
vil gøre, at personen vil tro på 
Jesus, hvad er det så? Det har 
jeg brugt nogle gange til at prøve 
at skifte emne og få snakket om 
nogle meget mere interessante 
og livsnære ting, forklarer Anders.

Nytter det?
Er mennesker kommet til tro gen-
nem jeres arbejde?

 - Nej. Jeg har desværre ikke 
oplevet det. Jeg glæder mig over 
gode og meningsfulde samtaler, 
men vi er jo ikke i mål, før de 
har lært Gud at kende igennem 
Jesus. Men jeg må være en tål-
modig discipel, selv om jeg har 
slidt ”hele natten”, ligesom Peter, 

forklarer Andreas med henvisning 
til Luk. 5,5. 

- LTC’ere er med at strø frø ud 
og hjælpe personen ét skridt nær-
mere en relation med Gud. Og det 
er vigtigt! understreger Mie.

Et år på LTC rykker
Hvad betyder det for dig i dag, at 
du har været på LTC?

 - Det er vildt fedt og meget 
stimulerende, at du er på team-
periode og har en mentorord-
ning med lærerne. Det betyder 
meget for mit selvbillede og 
mit Gudsbillede. Du lærer rigtig 
meget og får brugt det i praksis. 
Jeg forstår mere af, hvem Gud 
virkelig er, og hvordan evangeliet 
har indfl ydelse på mit liv. Så har 
det været helt vildt fedt at få ærlige 
samtaler med studerende om tro 
og liv og møde dem i øjenhøjde. 
Det har været spændende, hårdt 
og forløsende at gå på LTC, slut-
ter Anders Keseler. 

- Helt overordnet set er jeg 
vokset utrolig meget i min re-
lation til Gud og i min omgang 
med andre mennesker. Og så er 
jeg derudover kommet med i et 
fantastisk fællesskab, siger Mie 
Bauer. Hun er netop startet som 
KFS-volontør i Østdanmark, hvor 
hun hver dag kan trække på det, 
hun lærte på LTC.  

                                       Bodil

Stil Gud spørgsmål - og 
drik kaffe med de kristne
Ærlig glæde og tro gør indtryk på de studerende, siger tidligere elever på KFS’ Leder Trænings Center.

LTC’ere er med at strø frø ud og hjælpe personen ét skridt nærmere en relation med Gud, siger Mie Bauer, som her taler med en studerende.

LTC fejrer jubilæum
Den 29. august kan Kriste-

ligt Forbund for Studerende 
(KFS) fejre 25 år jubilæum 
for LTC på centeret i Ødsted 
ved Vejle.

LTC giver bibelundervis-
ning og træner unge i at 
evangelisere gennem kurser, 
mentorordninger og praktik på 
studiesteder. I andet seme-
ster er der indlagt en måneds 
teamophold i udlandet.

LTC har optaget fuldt hold  
(16 elever) til det kommende 
skoleår.

Begejstring og glæde, 
der ikke virker iscene-
sat eller påtaget, men 

ægte og ærlig, rea-
gerer de studerende 

meget positivt på.

Hvis det nu ikke er 
svaret på Kains kone-
problematikken, der 
vil gøre, at personen 
vil tro på Jesus, hvad 

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

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

Rejsearrangøren er det krist-
ne rejsebureau Felix Rejser, så 
alt foregår i trygge rammer og 
god kvalitet. Og man kan være ret 
sikker på gode rejsekammerater, 
når man rejser på Udfordringens 
læserrejse i Bibelens land. Ende-
ligt program offentliggøres senere 
i Udfordringen, hvor der bliver 
mulighed for tilmelding. 

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

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

kan være med i konkurrencen på.

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

eller bekendt til at tegne abonne-
ment. Også prøve-abonnementer 
tæller med. Både du og den nye 
læser er med i lodtrækningen.

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

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

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

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

langt større end i de fl este lotte-
rier, simpelthen fordi der er færre 
om at vinde. Og du kan forøge 
dine chancer: For hver gang, 
du skaffer en ny abonnent, eller 
når du giver os din mail-adresse, 

registrerer vi et lod til dig i lod-
trækningen, som foretages den 5. 
januar og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen 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 en måned!
Brug kuponen inde i bladet eller send blot en SMS til 40 70 21 31 med teksten ’UDF’.

Læserrejsen vil bl.a. besøge egnen omkring Genesareth Sø og 
naturligvis Jerusalem.

Billetsalg
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Lørdag den  
3. oktober 2015  

kl. 19.00  
Skjern Kulturcenter

Hjertelig velkommen 
til en aften, hvor vi  synger 

sange og salmer til Guds ære

Medvirkende

Band

Vidnesbyrd

Andagt

Hollywood er blevet beskyldt 
for racediskriminering, fordi 
de sidste års kristne fi lm har 
mange hvide skuespillere. Men 
i fi lmen War Room, som har 
premiere den 28. august, er der 
fl est farvede skuespillere.

 
Filmen War Room handler om 

bøn. Priscilla Shirer spiller den 
ulykkelige hustru i et ægteskab 
i krise. Men nogle kampe skal 
vindes på knæ, lyder budskabet 
fra en kvinde, som vil hjælpe 
ægteparret.

Samtidig er fi lmen meget ak-
tuel, fordi der stadig foregår rac-
euroligheder i USA. Der er mange 

e k s e m p l e r 
på politibru-
talitet, og en 
hv id  mand 
dræbte i juni  
ni sorte i en 
kirke i Charle-
ston. Derfor 
er det meget 
vigtigt, at historien fortælles med 
overvejende sorte skuespillere, 
mener de kristne fi lmproducenter 
Alex og Stephen Kendrick. De 
håber, at den nye fi lm kan være 
med til at skabe forsoning i USA. 

Skuespiller T.C. Stallings kom-
mer selv fra en ’typisk’ dysfunk-
tionel sort familie. Han far var 

narkoman, og hans søskende er 
alle droppet ud af gymnasiet og 
har været i fængsel. 

- Men de kristne familier er 
anderledes. Og War Rooms for-
tæller sandheden om samfundet 
ved at vise modsætningen til det 
stereotype, pointerer Stallings, 
som selv har taget en uddanelse 

og nu bor i Californien med sin 
hustru og to børn.

Det er brødrene Alex og Ste-
phen Kendricks femte fi lm. De 
har tidligere bl.a. lavet filmen 
Courageous i 2011.

Bodil

Kristen fi lm 
med sorte 
skuespillere

Filmen War Room har næsten udelukkende sorte skuespillere. Priscilla Shirer til 
højre spiller en bekymret hustru, der bliver opmuntret til at bede for sit ægteskab. 

Christiansfeld for ever
   
Sidste år kørte min mand og jeg mod syd på en lille ”get-a-way-

tur” ud i det danske sommerland med kurs mod Rømø. 
Da vi nåede Kolding, sagde jeg til min mand: ”Ved du, at Ud-

fordringen ligger i Christiansfeld?” Han svarede: ”Ved du at min-
destenen fra Genforeningen i 1920 ligger nord for? Du ved Kong 
Chr. Og den hvide hest og alt det der.” Vi drejede fra motorvejen. 

Hvad vidste vi ellers lige om byen? Honningkager, Herrnhuterne 
og den 10 takkede julestjerne. Bum! 

Vi startede med at beundre bymidten og de lige gader, med den 
berømte brønd på byens torv. Vi talte med de venlige ekspedienter i 
butikkerne, og jeg fi k min 10-takkede papirsstjerne fra Herrnhuterne 
i Tyskland (min mand havde i december en laaaanng, stikkende 
fornøjelse af at samle stjernen.) 

Vi gik på cafe og spiste søde, søde honningkager. Vi slentrede 
henad gaden, og min mand undersøgte, hvor jernbanen mon gik 
igennem byen i gamle dage. På p-pladsen gik en lyshåret mand 
rundt og talte i telefon. Han kom hen mod os og sagde, at han 
ikke kunne undgå at høre, at vi talte om den gamle jernbane. Jeg 
lyste op i et smil. Det var jo monsieur redaktør Henri Nissen, også 
”udfl yvende missionær” til det franske Afrika! 

 Minsandten om ikke Udfordringens hus var den gamle jernba-
nestation! Vi blev inviteret indenfor i avisens hjerte, selv om den 
gode redaktør havde susende travlt. Vi fulgte tøvende med, da vi 
ikke ville være til ulejlighed. En håndfuld mennesker smilte pænt 
til os. Vi blev vist rundt af Henri i et meget funktionelt og aktivt hus 
med mange projekter og opgaver. Der var godt gang i butikken. 

Redaktøren og hans stab arbejder med en vigtig vision om at 
give folk et bredt indblik i, hvad der rører sig i et dynamisk kristenliv, 
i Kristus, sandheden tro og i kærlighed, i og uden for Danmark. 
Respekt! 

Da besøget var forbi, havde jeg favnen 
fuld af aviser til uddeling i nærmiljøet. Vi 
takkede hjerteligt farvel. Med bilen fuld af 
Udfordringen, nyindkøbt ”Herrnhuter rug-
brød” i rå mængder og honningkager fra 
byens forskellige bagere, som hævdede, 
de alle havde den rigtige opskrift fra gamle 
dage, kørte vi glade og taknemmelige videre 
ud i sommerlandet. 

Af Helle Hvid Maj
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