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Dronningen fejrede kristen fristad

Søndag den 20. september kl. 10 står den kristne 
musikgruppe Beraka for en lovsangsgudstjeneste i 

Københavns Frikirke på Filippavej 3,
Frederiksberg. Alle er velkomne!

Lovsangsgudstjeneste ved Beraka 

Af Henri Nissen

Dronning Margrethe spredte 
kongelig glans over Christi-
ansfeld, da Hendes Majestæt 
lørdag d. 29. august 2015 be-
søgte herrnhuterbyen syd for 
Kolding.

Det skete for at markere, at 
Brødremnighedens 242 år gamle 
fristad er blevet optaget på UNE-
SCOs verdensarvs-liste over 
enestående bevaringsværdige 
byer og steder.

Tusindvis af christiansfeldere 
og tilrejsende gæster fyldte kirke-
pladsen, da Dronningen ankom til 
Brødremenighedens kirke. Kun få 

hundreder havde fået tilladelse til 
at deltage i gudstjenesten.

Majestæten blev ledsaget af 
pastor Jørgen Bøytler og borg-
mester Jørn Pedersen.

Ved festgudstjenesten blev 
ikke færre end 8 salmer - heraf 
fl ere brødremenighedssalmer - 
sunget i raskt tempo af en fyldt 
kirkesal.

Borgmester Jørgen Pedersen 
bød velkommen til Dronningen, 
grev Ingolf og grevinde Sussie, 
og de to excellencer, ministrene 
Bertel Haarder og Eva Kjer Han-
sen, samt de øvrige gæster.

Religionsfrihed indført
Kirke- og kulturminister Bertel 

Haarder roste Christiansfeld for, 
at Brødremenigheden her havde 
fået religionsfrihed 76 år før 
denne frihed blev indført i resten 
af riget med Grundloven af 1849.

Men Struenses og kongens 
bagtanke var også, at de dygtige 
håndværkere kunne skabe egns-
udvikling i området. 

Bertel Haarder huskede, at 
han som barn selv var i Hejls på 
sommerlejr med skolen og derfra 
besøgte Christiansfeld. Det var 
især den specielle kirkegård, 
Gudsageren, som der ikke fi ndes 
magen til i landet, der gjorde 
indtryk. Her ligger kvinderne i 
den ene side og mændene i den 
anden. Og alle gravsten er ens. 

Også den adm. direktør Jesper 
Nygård fra Realdania roste byen, 
som hans fond har støttet med 
over 100 mio. kr.

Hilsen fra præsidenten
En repræsentant for Tyskland 

læste en tale fra selveste den ty-
ske forbundspræsident Joachim 
Gauck, som understregede det 
gode grænselandsforhold mellem 
Danmark og Tyskland. 

Repræsentanten fra Tysk-
land kom fra det tidligere DDR, 
Østtyskland, og for ham havde 
brødremenighedens første by i 
Herrnhut og det missionsarbejde, 
der udgik derfra, en speciel po-
sitiv betydning under den kolde 

krig. Derfor var det en personlig 
glæde for ham som kristen at 
være med i Christiansfeld.

Efter gudstjenesten besøgte 
Dronningen præsteparret Bøyt-
lers nyrestaurerede bolig og ha-
ven, som er anlagt som en typisk 
brødremenigheds-have. 

I haven står et af de gamle 
træer, som missionærer hjem-
bragte frøene til fra fjerne himmel-
strøg. I Christiansfeld og skoven 
Christinero fi ndes formentlig den 
største variation af udenlandske 
træer i Danmark.

Dronningen beså det nyre-
staurerede Søstrehus med egen  
kirkesal og et orgel, som der kun 
fi ndes fi re af i verden. 

Kaffe i Søstrehuset
Herefter deltog Dronningen i 

et sønderjysk kaffebord med syv 
forskellige kager sammen med 
udvalgte gæster. Under sammen-
komsten trådte sangeren Stig 
Rossen pludselig ind og sang for 
Dronningen. 

Efter ca. tre timer i den lille 
verdensby vinkede Dronningen 
farvel og steg ind i en ventende 
Bentley og rullede ad Nørregades 
brosten ud af byen.

Borgmester konfus over 
falsk Dronninge-maleri. 

Se Bagsiden
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Päivi Heikkilä blev selv tro-
ende som konfirmand i den 
lutherske kirke i Finland, men 
da hun ikke fi k undervisning 
om, hvordan hun skulle leve 
som kristen, mistede hun snart 
troen igen.

I stedet kom hun med i ung-
domsbander og levede et vildt 
ungdomsliv. Senere blev hun gift 
og fi k to børn. Men engang, da 
hun var til en løssluppen udklæd-
ningsfest i sin mands fi rma, følte 
hun pludselig, at hun måtte bede.

– Jeg var fuld og røg mine man-
ge cigaretter, mens jeg stavrede 
op på loftet, hvor jeg fandt et tomt 
rum. Dér sad jeg nu i min cowboy-
udklædning og bad desperat til 
Gud og englene og alt, hvad der 
er godt: Hvis du eksisterer, Gud, 
så hjælp mig!

– Da jeg vågnede næste mor-
gen følte jeg en helt ny fred.

Jeg undrede mig og tænkte: 
Findes der virkelig en Gud?

Jeg overgav mig til Gud og bad 
om, at han ikke måtte forsvinde 

igen. Så begyndte jeg at læse min 
gamle konfi rmandbibel fra ende til 
anden mindst ti gange de næste 
år, husker Päivi.

Hun blev nu aktiv i den luther-
ske kirkes gadebørnsarbejde. 
Manden kunne ikke følge hende 
i troen, så de to blev separeret.

I 1998 var Päivi og en veninde 
på Åland til en bønnekonference. 
Trætte begyndte de at bede. 

– Pludselig mærkede jeg, at 
Helligånden begyndte at bede 
igennem mig. Jeg røg op af sen-
gen og bad indtrængende for, 
at Guds hær af forbedere måtte 
rejse sig. Jeg kunne ikke undgå at 
græde, og jeg sang om Finland.

Päivi fi k et syn af Finlands 415 
kommuner. Hun så, at der i alle 
kommuner var nogle, der bad for 
deres byer, indtil hele landkortet 
var blåt.

Hun bad for sin egen kom-
mune, Savonlinna, hvor hun 
var leder af kulturforvaltningen. 
Kommunen havde mange van-
skeligheder, og Päivi spurgte 
borgmesteren, som var ateist, om 

hun og nogle venner skulle bede 
for kommunen.

Borgmesteren skrev ud til alle 
byrådsmedlemmer for at spørge 
dem om bede-emner! Herefter gik 
det bedre for kommunen.

Bede-bevægelsen bredte sig, 
så 10.000 mødtes til bønnekon-
ference. Og bønnen har banet 
vej for en kristen præsident og 
statsminister og meget andet. 

Til Danmark
Päivi bruges nu som undervi-

ser også udenfor Finland. Hendes 
bog ”Herren vil give jer byen” er 
kommet på fi nsk, engelsk, polsk, 
norsk - og dansk. 

Hun er grundig som en typisk 
fi nne, men samtidig en inspire-
rende profetisk forkynder, der 
også får ord og billeder.

Nu kommer Päivi selv til Dan-
mark. På lørdag skal hun under-
viser i Citykirken på Viborgvej 
i Aarhus kl. 10-17. Bedehus.dk 
inviterer alle kristne på tværs af 
kirkeskel, som føler nød for Dan-
mark og ønsker at være med i en 

forbøns-transformation for landet.
I over 600 byer og lande i 

verden har den amerikanske 
forsker George Ortiz Jr. kunnet 
dokumentere en transformation, 
efter at de kristne fandt sammen 
og bad desperat for deres døende 
samfund. Virkningen er synlig og 
kan ikke forklares rationelt. Og 
det viser, at de kristnes enhed 
om bøn har en mærkbar virkning. 

Det samme er der mange, der 
længes efter skal ske i Danmark. 

Mødesteder
Udover Aarhus taler Päivi 

søndag kl. 10 i Kristent Center 
i Slagelse. 

Mandag aften kl. 19.30 under-
viser hun ved et offentligt møde 
på Kolding Int. Højskole. 

Tirsdag kl. 19.30 er hun i Ci-
tykirken i Høje Tåstrup, før hun 
tager tilbage til Finland. 

Bedehus.dk håber at forene 
forbedere fra hele landet i målret-
tet effektiv bøn, som viser sig i et 
forandret Danmark.

Henri.

Journalisen og forfatteren 
Charlotte Rørth holder fore-
drag i Lindevang Kirke på 
Frederiksberg. Det sker den 
31. august kl 19.30. 

Charlotte Rørth skrev bogen 
”Jeg mødte Jesus”, som udkom 
på Informations Forlag tidligere 
på året. Bogen har vakt stor 
opmærksomhed, fordi en ellers 
ikke religiøs forfatter fortæller, at 

hun pludselig så og kommunike-
rede med Jesus under en ferie i 
Spanien.

Henri.

Charles Ndifon og Lekardal i Aalborg
Hvis man ønsker at opleve kri-
stendommens ekstra-ordinære 
gaver - profeti og helbredelse - i 
praksis, så er der en chance i 
den næstkommende weekend.

Aalborg Menigheds Center 
har nemlig inviteret to kristne 
forkyndere, som er kendt for at 
praktisere helbredelse og profeti.

Mest kendt er afrikaneren 
Charles Ndifon, som har boet i 

USA i mange år.  Charles Ndifon 
blev på et øjeblik landskendt 
omkring 2001, da TV2 tog med 
til et helbredelsesmøde med ham 
i Ringkøbing. TV-holdet havde 
medbragt en hemmelig person 
for at ”afsløre” Ndifon. Men tværti-
mod gik det sådan, at forsøgs-
personen Roger Pedersen blev 
mirakuløst helbredt. TV2 viste 
optagelserne i serien ”Åndernes 
Magt”, og herefter valfartede 

tusindvis af syge til møderne. I 
København alene deltog 12.000.

Hundredvis blev overnaturligt 
helbredt, som det fremgår af bo-
gen ”Åndens Magt”, der siden er 
oversat til engelsk, norsk, tysk og 
svensk. Den kan endnu bestilles 
på Hosianna.dk.

Mattias Lekardal er fra Vest 
Gøtland nord for Gøteborg. Han 
har også besøgt Danmark og 
Aalborg Menigheds Center fl ere 

gange. Mattias Lekardal er bosat 
i Sverige, men rejser over hele 
verden som forretningsmand - og 
profet. Mattias har en gave til at 
hjælpe mennesker til at fi nde de-
res kaldelse. I weekenden tilbyder 
han også profetisk rådgivning.

Møderne foregår i Aalborg Me-
nigheds Center på Gasværksvej  
5 fra den 11.-13. september. 

Henri.

Päivi overgav sit liv og 
blev en bønnens apostel
Den profetiske fi nske forbønsleder kommer til Danmark på lørdag.

Charles Ndifon forkynder og praktisere kristen helbredelse i mange lande. Nu er han i Aalborg. Svenske Mattias Lekardal.

Allison er ny Familiemedarbejder
Saralystkirken, Kirke- og Kulturcen-
ter i Aarhus har netop ansat Allison 
Brøgger som Familiemedarbejder.

Allison (33) stammer fra USA, men 
har boet i Danmark i snart 12 år. Hun 
er gift med Theis, og de har sønnerne 
Elias (6) og Noah (1). Hun er uddannet 
fra Diakonhøjskolen og arbejder som 
støttepædagog i en børnehave. Hun 
var på bibelskole i Sydcalifornien i to 
år, hvor hun følte et særligt kald til at 
fokusere på børnekirker. 

- Jeg glæder mig til at starte i Saralystkirken og være med til at 
gøre en forskel for vores børn og familier. Jeg vil gerne, at alle børn 
der kommer ind af vores døre, lærer om Gud og hans kærlighed 
igennem Bibelen - og det skal være sjovt! Samtidig drømmer jeg om, 
at kirken kan række ud til endnu fl ere familier i vores lokalområde, 
siger Allison Brøgger.

I Saralystkirken skal hun sammen med et ’familie-team’ være 
med i børne- og betweenkirke, programmet ”Tro bygger bro” samt 
opstarten af månedlige spaghettigudstjenester, oplyser præst 
John Lorentzen. 

Saralystkirken ligger i det sydlige Aarhus,  hvor der er mere end 
80.000 indbyggere.

Bodil

’Jeg mødte Jesus’ på Frederiksberg

Anna Kirstine 
og Evald Haahr 
havde guldbryl-
lup den 28-8-
2015.

Hurra

Ny juridisk centerchef i Krifa
Marie Gramstrup, Silkeborg, er tiltrådt 
som juridisk centerchef for Krifas 16 
personers store Juridiske Specialist 
Center, som består af jurister, social-
rådgivere og trivselskonsulenter. 

Marie Gramstrup (42), er uddannet 
cand.scient. og har videreuddannet sig 
på CBS inden for ledelse og HR. Med 
udgangspunkt i Krifas mission ’God 
Arbejdslyst’ vil hun fokusere på arbejds-
glæden blandt sine medarbejdere og 
satser på, at deres arbejdsglæde også vil komme kunderne til gode.

Marie Gramstrup kommer fra en stilling som HR- og admini-
strationschef i Advokatkompagniet i Aarhus og har tidligere været 
informationschef i Åbent Landbrug.

Bodil
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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. 

Gud tændte ild i Kalli og Karen
Karen og Karl Enok Christesen fra Løgumkloster blev fyldt med Helligånden for 40 år siden – og fi k mod på at gøre noget i deres lokalsamfund.

Og livet sammen med Gud er stadig utroligt spændende, synes de begge.

Af Henri Nissen

For ca. 40 år siden tog Karen 
og Karl Enok Christesen på 
Skalborg Bibelcamping ved 
Aalborg.

De var blevet vakt af den ånde-
lige fornyelse, som i 70’erne gik 
henover landet. 

I 1974 kom de med i en lille 
fælleskirkelig gruppe, som bad 
for deres by, for præsten, kirken 
og missionsforeningerne. 

– Da jeg var 30, så jeg Jesus 
i et syn. Han stod der med åbne 
arme og var så utrolig kærlig mod 
mig, husker Karen.

– Før den tid tvivlede jeg tit 
på min tro. Jeg oplevede mig 
selv som en stor synder og var 
bange for at have syndet mod 
Helligånden. Ofte følte jeg mig 
fortabt og troede, at jeg skulle 
havne i helvede. Men nu ændrede 
det sig altsammen.

Karen og Kalli gik før meget op 
i antikke ting og våben. Nu betød 
de pludselig ikke så meget.

– Vi fi k ryddet op i det og blev 
fuldstændig løst fra det materielle. 
I stedet fi k vi en utrolig stor nød 
for, at mennesker måtte blive 
frelst. Vi sad inde i vores stue og 
bad for mennesker, der gik forbi 
på fortovet udenfor, husker Karen.

Hasseris Bibelcamping
I 1980 blev den første karis-

matiske bibelcamping indenfor 
folkekirken holdt i Skalborg, og 
året efter fl yttede den til Hasseris.

Karen var fyr og fl amme, men 
Kalli - som han altid kaldes - var 
lidt betænkelig.

– Vi kom jo i Luthersk Mission, 
så jeg skulle jo lige se, hvad det 
var for noget.., husker Kalli, der 

arbejdede som VVS-mand.
Skalborg Bibelcamping blev 

arrangeret af sognepræst Bent 
Døssing Hansen og hans hustru 
Ruth sammen med nogle aktive 
kristne i Aalborg-området.

Her kunne være op til tusind 
deltagere for at høre kendte uden-
landske og danske talere, og der 
skete mange karismatiske tegn, 
som fx helbredelser, profeti og 
tungetale. Mange blev ”fyldt med 
Helligånden”. 

– Men jeg ville bare hjem, gri-
ner Kalli, som husker, at han sad 
skræmt udenfor Hasseris-hallen. 
Den åndelige atmosfære var for 
stærk tobak for ham. Det lignede 
ikke, hvad han kendte fra LM.

Talte pludselig i tunger
Senere oplevede han og Karen 

dog at blive fyldt med Helligån-
den, efter at nogle kristne havde 
lagt hænderne på dem.

– Et par dage senere, mens jeg 
kørte i bilen, begyndte jeg at tale i 
tunger. Vi fi k en utrolig vished om 
at være i Guds hånd med hele 
vores liv. Det var bare sådan en 
fantastisk tid.

Og nu begyndte der at ske 
noget nyt i deres kristenliv.

– Jeg begyndte at bede for de 
mennesker, som hver dag gik 
hen på kroen. Efterhånden kom 
jeg til at tale med en del af dem, 
fortæller Karen. 

Parret begyndte at komme i 
sammenhænge med åndelig for-
nyelse, bl.a. på den daværende 
Vejen Højskole Kibbutz. Bibelen 
åbnede sig for dem, og de søgte 
efter Guds ledelse for deres liv.

Tog på Roskilde Festival
I 1978 tog Karen og Kalli endda 

på Roskilde Festival. De arbej-

dede i køkkenet med folk fra det 
kristne kollektiv Quo Vadis. 

– Vi var ikke ude på pladsen for 
at tale med mennesker om Gud. 
Det havde vi slet ikke frimodighed 
til, siger Kalli. Men de gik alligevel 
rundt og kiggede på pladsen en 
dag. Et lille skilt på deres bluser 
afslørede, at de var kristne.

– Folk begyndte at spørge om 
kristendom. Og vi fi k sparket til 
at fortælle dem om Guds kær-
lighed. Det vendte noget i mig, 
fastslår Kalli.

Jesus på Kloster Mærken
I Løgumkloster holdes der 

hvert år et stort kræmmermarked 
- æ ”Kloster Mærken”.

Karen fi k i 1979 den idé, at 
de skulle have en stand, hvor de 
kunne fortælle om Jesus.

– Nej, sagde Kalli. Det synes 
han bestemt ikke var en god ide. 
Og det kunne sikkert slet ikke 
lade sig gøre, mente han.

Men Karen var ikke sådan at 
stoppe. Hun fi k samme dag en 
stand, og bagefter aftalte hun 
med folkene fra Quo Vadis, at de 
skulle komme med deres bus.

Allerede første år var der seks 
gæster, som besluttede at følge 
Jesus, og fl ere oplevede guddom-
melige helbredelser.

Efter den tid fortsatte de hvert 
år med at have en stand på ”Klo-
ster Mærken” og de kom i kontakt 
med mange, som ellers aldrig 
ville sætte deres ben i en kirke.

– Men en dag sagde Gud til 
os, at Kloster Mærken kun var tre 
dage om året. Hvad med alle de 
andre dage i året?

Vision om en café
Allerede fra begyndelsen af 

fi rserne havde Karen haft en ide 

om en café. 
– Jeg så en rede med æg i, 

der skulle udruges, husker Karen. 
Men der gik faktisk 20 år, før ”æg-
gene var udruget”, og visionen 
blev til virkelighed i 2003.

– På et tidspunkt kom en 
kvinde til mig og sagde, at hun 
havde ligget vågen hele natten 
og bedt over denne sag. Hun min-
dede mig om de tomme butikker 
i byen, og jeg måtte spørge mig 
selv, om Gud ikke talte gennem 
hende til mig, siger Karen, som 
netop havde bedt Gud om et tegn.

Senere blev Karen og Kalli 
opmuntret af ordene fra Ord-
sprogenes Bog: ”Stol på Herren 
af hele jeres hjerte – og forlad jer 
ikke på jeres forstand.”

Sponsorer og hjælpere
– Vi havde brug for 20 spon-

sorer, der ville give 300 kr. om 
måneden de første to år. Derefter 
skulle cafeen bære sig selv øko-
nomisk, fortæller Kalli. 

– På et tidspunkt manglede vi 
et nyt kasseapparat, og vi havde 
ingen penge. Men Gud mindede 
en mand om at give 5.000 kr. til 
cafeen. Og det var lige præcis 
nok! fortæller Kalli.

Også frivillige medhjælpere 
kom til cafe-arbejdet, som nu har 
kørt i 12 år og været til stor gavn 
for mange.

 
”I må ikke lukke”

– Folk kan komme og få en 
kop kaffe eller en lun ret og gå 
igen, uden at de behøver at blive 
konfronteret med kristendom. Vi 
tvangs-evangeliserer ikke folk, 
men vi er der, hvis nogen har brug 
for at tale med os om Gud, siger 
det engagerede ægtepar. 

Karen og Kalli er også med i en 

form for ”Åndens Klinik”.
– Folk, som er kirkefremmede, 

har sagt til os, at vi ikke må lukke, 
men skal holde ud. De synes, at 
det er godt for byen med en café. 
Og byens museum er glad for at 
have et sted at henvise deres 
besøgende til.

Tro på visionen!
Karen og Kalli opfordrer andre 

til at realisere deres vision.
– Gå de skridt, Gud leder dig, 

og spørg efter hans vilje. Det giver 
stor frimodighed, når man ved, 
det er fra Gud, siger de. 

For Karen indeholder ordet 
frimodighed tre vigtige elementer: 
At være FRI, MODIG og HED. 
Det sidste hentyder til, at man 
må brænde for sagen.

Et spændende liv
Karen og Kalli er nu begge 69, 

og de synes selv, de har haft et 

meget spændende liv, siden der 
”gik ild i dem”. 

I en forholdsvis voksen alder 
tog de på Ungdom Med Opgaves 
discipelskole. 

– Det betød meget for vores 
åndelige udvikling. Og først og 
fremmest betød det, at vi ånde-
ligt kunne stå sammen. Og det 
er utroligt vigtigt i et ægteskab, 
konkluderer Kalli.

Parret har også været i Nige-
ria i tre år som missionærer for 
Sudanmissionen (nu Mission 
Afrika). Kalli var leder af en hånd-
værkerskole.

– Men jeg fi k bostaveligt talt 
røde knopper af varmen. Om 
dagen var der omkring 40 grader, 
og selv om natten var der ofte 
over 30 grader. 

Puha! Det var rart at komme 
hjem i kulden igen i Danmark!

7456 2202
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Hjertevisionen er stadig den 
samme som for 40 år siden, 
understreger lederne af det 
kristne rehabiliteringscenter 
i Kibæk.

- Det handler om, at menne-
sker må se og opleve frihed gen-
nem troen på Gud. Men arbejdet 
med stofmisbrugere, kriminelle 
og personer med psykiske pro-
blemer er nok blevet mere orga-
niseret og målrettet med årene, 
vurderer Rikke Andersen fra DSI 
Betesda Rehabilitering.

Mirakler og kampe
Arbejdet på rehabiliteringscen-

teret i Kibæk er stadig præget af 
både mirakler og kampe. Cente-
ret oplever også et økonomisk 
pres på grund af omlægninger 
i den offentlige behandling af 
misbrugere. 

Derfor opfordres deltagere i 
jubilæumsfesten da også til at 
indsætte en gave på centerets 
konto frem for at give fx blomster.

Rehabiliteringscenteret Betes-
da, som har Søren Kokkenborg 
som daglig leder, er et godkendt 

behandlingssted for stof- og alko-
holmisbrugere. 

Centeret er tilknyttet Teen 
Challenge og lægger vægt på 
den kristne tro, orden og bøn. 
Stedet har en succes-rate på 
25 procent og tilbyder ophold for 
både enkeltpersoner og familier 
med op til tre børn.

Bodil

Rehabiliteringscenter 40 år

Arbejdet i Betesda ’Barmhjertighedens Hus’ blev beskrevet 
i denne artikel i Udfordingen i 1975. Visionen er stadig at 
skabe disciple af Jesus, understreger ledelsen af Betesda.

’Betesda’ i Kibæk fejrer jubilæum 12. september.

Betesdas daglige leder er 
Søren Kokkenborg.

24 nye studerende optaget på MF
Menighedsfakultetet bød mandag den 31. august velkommen til 
24 nye bachelorstuderende, som påbegynder en fi re et halvt-årig 
teologiuddannelse i samarbejde med University of South Africa.

Holdet bliver det sjette i rækken, siden Menighedsfakultetet begyndte 
sin selvstændige bacheloruddannelse i 2005 med optagelse hvert an-
det år. Uddannelsen er akademisk og giver adgang til at studere videre 
på kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. Mottoet ’Teologi for 
kirkens skyld’ signalerer, at hovedmålet er at uddanne kommende 
præster til især folkekirken, som har udsigt til præstemangel. 

En holdstørrelse på 24 er et godt kompromis mellem ønsket om at 
få så mange studerende som muligt, uden at det bliver for belastende 
for Menighedsfakultetets økonomi. Da uddannelsen endnu ikke er 
SU-berettiget, koster det Menighedsfakultet godt 1 mio. kroner årligt 
at udbetale stipendier. For at skaffe disse penge deltog både ansatte 
og studerende i et sponsorløb den 31. august. Sidste år lykkedes det 
at indsamle 374.000 kr i forbindelse med sponsorløbet, oplyser lands-
sekretær Nils Andersen.

Bodil

Hvorfor er næsten 
kun en fremmed?
Flygtninge- og indvandrerspørgsmålet har aldrig været mere 
aktuelt end i øjeblikket. Snart har Europa selv brug for nød-
hjælp for at kunne klare presset på grænserne.

Debatten er skarpt opdelt i to lejre. Mellem humanister, der mener 
at det er vores pligt at tage imod alle, der står ved vores grænser, 
og strammerne, der vil stoppe den frie tilstrømning og selektere i, 
hvem vi lukker ind.

På hvilken side skal man som troende placere sig i denne 
debat? Mange kirkefolk føler sig moralsk forpligtede til at udvise 
næstekærlighed og at slutte sig til humanisternes hold. Men er det 
i virkeligheden det mest næstekærlige? Jeg er ikke sikker. 

Som integrationsminister Inger Støjberg har gjort klart, er det 
vigtigt at skelne mellem reelle fl ygtninge, som er forfulgte, og im-
migranter, som ønsker sig et økonomisk  bedre liv. Selvfølgelig skal 
vi hjælpe dem, hvis liv beviseligt er i fare.

 
Men når vi ser de tragiske billeder af dem, der er døde på 

transporterne, føler vi os straks skyldige. Men er vi det? Er det ikke 
menneskesmuglerne og dem, som vælger at benytte sig af dem, 
som er ansvarlige? Så længe vi holder grænserne åbne, fortsæt-
ter de den lukrative forretning. Vi kan formindske det kraftigt ved 
at lukke grænserne, for så er der ikke længere penge i det. Mange 
fl ygtninge er unge mænd, der må have råd til at betale de høje beløb 
til menneskesmuglerne. Men hvad med enkerne, de faderløse, syge 
og fattige, som må blive tilbage? Har de ikke mere brug for hjælp? 

Man skal elske sin næste som sig selv, siger evangeliet. Europa 
elsker ikke sig selv længere. Flere af vores politiske ledere viser 
foragt for Europas kristne identitet og historie, men uden den er det 
tvivlsomt, om vi vil være i stand til at hjælpe andre på sigt. 

Samtidigt er det, som om vi efterhånden kun er i stand til at 
opfatte næsten som en fremmed. Vores nærmeste, naboer, egen 
familie er vi ofte bedøvende ligeglade med. Det er alle dem, som 
har en ikke-kristen kulturbaggrund og som integreres dårligt i 
vores kultur, som vi insisterer på at hjælpe. Er vi da ikke moralsk 
forpligtede på at beskytte vores egne, så samfundet ikke opløses 
i kaos, borgerkrig og kulturelt sammenbrud? Er det næstekærligt 
at tillade kulturelt selvmord på grund af en pseudohumanistisk 
ideologi om Europa som hele verdens frelser? Nej, det har ikke det 
fjerneste med kristendom at gøre, men er tværtimod en politik, der 
sigter mod den totale opløsning af det kristne Europa. Vi skal som 
kristne sætte ind i de nødstedtes egne lande og hjælpe dem med 
at bygge en sund kultur op dér. Ganske som kristne missionærer 
og hjælpeorganisationer har gjort det i århundreder. 

2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt og onde ånder.

’
e
s

228,-

Den danske nødhjælpsorgani-
sation IAS hjælper nu sårbare 
fl ygtningebørn i Grækenland.

Nødhjælpsorganisationen IAS 
har etableret en lokal NGO i 
Athen: Faros (Fyrtårn). Det er et 
dansk-græsk samarbejde, som 
hjælper uledsagede fl ygtninge-
børn og unge, der er efterladt 
alene i Athen.

3000 fl ygtningebørn
Patricia og Dan Kirk Biswas, 

det danske lederpar for Faros, 
siger: 

- Vi oplever i vores daglige 
arbejde netop nu en massiv til-
strømning af fl ygtninge til Athen, 
og situationen er meget kritisk. 
Lige nu er der strandet om-
kring 3000 fl ygtningebørn alene 
i Athen. Vi gør alt, hvad vi kan 
for at afhjælpe situationen og 
har derfor intensiveret vores 
opsøgende gadeplansarbejde. 
Den sidste uge har vi uddelt 
nødhjælpstasker med tandbørste, 
tandpasta, underbukser, strøm-
per, servietter, sæbe, en pakke 
kiks, et telefonkort samt en lille 
førstehjælpskasse.

Udover den akutte assistance, 
som Faros tilbyder, samarbejder 
organisationen med et græsk 
netværk af organisationer og 
myndigheder, der kan hjælpe 
med juridisk, medicinsk og psy-
kologisk bistand. 

I Athen siden 2012
International Aid Services 

(IAS) Danmark har siden 2012 
arbejdet med at hjælpe uledsa-
gede fl ygtningebørn i Athen. Man 
yder  individuel bistand,  men 
forsøger også at fi nde langsigtede 
løsninger. 

DR Nyhederne fortalte om Pa-
tricia og Dan Kirk Biswas arbejde 
i Athen den 18. august.  Videoen 
om brødrene Wahid og Hassan 
fra Afghanistan kan stadig ses 
på DR.dk. 

Det danske ægtepar samler ind 
til projektet Faros via IAS’ hjem-
meside. Man kan læse mere om 
Faros på www.faros.org.gr 

Bodil 

Nødråb fra danskere blandt
uledsagede fl ygtningebørn i Athen

Patricia og Dan K. Biswas arbejder blandt de 3.000 fl ygtningebørn i Athen. Foto: IAS

Obs! Iben Thranholms klumme er udtryk for 
hendes egen holdning, og udtrykker ikke 
nødvendigvis Udfordringens holdning.
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Derek Prince forklarer den kamp, der foregår i dag mellem 
Gud og ondskabens kræfter. Du får kendskab til fjendens 
strategier, så du effektivt kan modstå hans angreb. 

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

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

Høring om trosfrihed for kristne 
og andre mindretal i Pakistan  
Onsdag den 2. september 2015 var 
der en høring på Christiansborg om 
menneskerettigheder og religiøse 
minoriteters vilkår med udgangspunkt 
i Pakistan. 

Regeringen har netop i sit grundlag 
sat fokus på de religiøse mindretal, 
som oplever stadig værre krænkelser af 
religions- og trosfriheden. I hele 64 ud af 
verdens 198 stater er religionsfriheden 
ifølge PEW Research Center enten 
stærkt begrænset eller ligefrem ikke-
eksisterende. Men hvad dækker tallene 
over, og hvad kan Danmark (både Folke-
tinget og organisationer) gøre for at be-
kæmpe diskrimination og overtrædelse af menneskerettigheder?

På høringen deltog bl.a.: Biskop Humphrey Safaraz Peters fra 
verdens farligste stift – Peshawar, tidligere Special Rapporteur 
til FN, Ms. Asma Jahangir og advokat Nasir Saeed fra London, 
der bl.a. fører en række sager for blasfemi-anklagede i Pakistan. 
Herboende kristne pakistanere fortalte deres personlige historier. 

Det oplyser Danmission, som sammen med Folkekirkens mel-
lemkirkelige Råd havde arrangeret høringen. Vært ved høringen 
var Yildiz Akdogan fra Socialdemokraterne.

Bodil

Biskop Humphrey 
Safaraz Peters 
arbejder i verdens 
farligste stift.

Julemagasin udkommer i oktober
Sidste år delte mere end 80 kirker og foreninger magasinet 
24:12 ud til over 12.000 danskere i lokalområdet. Det kan for-
udbestilles med rabat indtil 26. september hos Lohse Forlag.

Julemagasinet 24:12 udkom for 
første gang i 2008. Tanken var at 
udgive et lækkert og imødekom-
mende magasin med fokus på 
julens indhold. Idéen har vist sig at 
ramme et behov hos mange kirker, 
klubber og foreninger.

- Vi bestilte 400 magasiner og 
brugte dem primært til at dele 
ud til gudstjenesterne i julen og 
arrangementer før jul. Her får vi 
kontakt til mange mennesker, som 
ikke normalt kommer i kirken, og 
magasinet gik som varmt brød, 
fortæller sognepræst Uffe Kronborg 
fra Ansgars Kirke i Aalborg.

Bodil

Den fængslende 
forside på dette års 
24:12 viser Louise 
Adrian, som er leder af 
Fangekoret.

Af Bodil Lanting

 Torsdag d. 17. september kl. 
19:30 vil en ny kirke se dagens 
lys i Aarhus C. Denne aften vil 
’Haven’ holde sin første guds-
tjeneste på spillestedet Atlas.

Initiativtager og leder af Haven 
er den nu forhenværende ung-
domspræst i Skywalk og leder af 
ungdomskonferencen Brighter, 
Jesper Jeppesen. 

Store forventninger
- I de seneste 9 måneder har 

vi arbejdet målrettet og inten-
sivt frem mod denne dag. Vi er 
spændte og i forventning til, hvad 
Gud har af planer for Haven og for 
Aarhus, udtaler Jesper Jeppesen. 

For alle aldre
- Det er en kirke for alle gene-

rationer. Lige nu er vores yngste 1 
år og vores ældste er 49 år. Så det 
er i alle aldre. Vi er på nuværende 
55 fuldt committet til projektet, og 
vi starter altså om tre uger rigtig 
op, fortæller Jesper Jeppesen. 

Han er selv født og opvokset 
i Aarhus og fl ytter nu hjem i for-
bindelse med kirkeplantningen.

Haven Movement har holdt 
møder på Menighedsfakultetet, 
men begynder fra 17. september 
at holde gudstjenester i Atlas.

Møderne i kirken er åbne for 
alle interesserede, oplyser Jesper 
Jeppesen, som sammen med 
den øvrige ledelse glæder sig til at 
byde mange nye velkommen ved 
indvielsesgudstjenesten.

Kirkeplantning i Aarhus C

Konference om sproget i medierne
Den 19. september 2016 inviterer KLF, Kirke og Medier til en 
konference på Christiansborg om sproget i medierne.

Programmet ligger endnu ikke fast, men KLF regner med at 
kunne præsentere en helt ny undersøgelse af sproget i DR med 
vægt på P3.

Derudover vil der være en politisk debat og gennemgang af 
den historiske udvikling i eder og forbandelser af sprogforsker 
på Syddansk Universitet Marianne Rathje.

Bodil

’Det nye Katolske Danmarkskort’ hedder strukturplanen, som implementeres over de næste tre år.

Ny strukturplan i den katolske kirke
Alle de katolske menigheder i 
Danmark er blevet hørt indtil 
fl ere gange i forbindelse med 
kirkens nye strukturplan, hvis 
første del trådte i kraft fra 1. 
august i år.

Strukturplanen varsler ned-
skæringer, blandt andet i form af 
nedlægning af kirker og sammen-
lægning af menigheder. Derfor 
har planen været til høring hos 
alle menigheder to gange - og 
endda tre gange i Nordjylland 
samt i Pastoralrådets Forret-
ningsudvalg, Præsterådet og i 
Biskoppeligt Råd. 

Et stort fl ertal på 32 har stemt 
for, mens 1 var imod og 2 undlod 
at stemme. Strukturplanen skal 
implementeres mellem den 1. 
august i år og 1. august 2018.

Allerede den 1. september i år 
begynder Køge og Roskilde at 
samarbejde med pastor Marcos 
Romero Bernus som fælles sog-

nepræst. Samtidig bytter den nu-
værende sognepræst i Roskilde, 
Pater Alren Soosaipillai, gårde 
med pastor Marcos og bliver sog-
nepræst i Lyngby. Menighederne 

i Ringsted, Næstved og Vording-
borg får en fælles andenpræst, 
nemlig pastor Stefano Tarquini, 
fra 3. oktober.

Bispekontoret vil i løbet af ef-
teråret besøge menigheder, der 
skal sammenlægges, eller hvor 
kirker skal nedlægges, oplyser 
generalvikar Niels Engelbrecht.

Indsamling til fordel 
for ægteskabet

De katolske kirkers Caritas-
kollekt fra søndag den 30. august 
vil i år for første gang gå til kirkens 
sociale arbejde i Danmark. 

Midlerne vil således gå til at 
forebygge skilsmisser og samlivs-
brud gennem de såkaldte PREP-
kurser, afhjælpe ensomhed og 
isolation via venskabsfamilier til 
fl ygtninge samt skabe bedre for-
hold og netværk for au pairs, siger 
generalsekretær Jann Sjursen fra 
Caritas Danmark. 

Han tilføjer, at den samlede 

kollekt  sidste år på kr. 129.493,72 
ikke er det bedste resultat til dato.

Bodil

I år går pengene fra Caritas-
kollekten for første gang til det 
sociale arbejde i Danmark, 
siger generalsekretær Jann 
Sjursen fra Caritas Danmark.

Præster med
i glædesring
Efter en andagt i kirken gik 15 
præster i kjole og krave sam-
men med 2000 danskere fra 
hele landet med i en såkaldt 
’glædesring’ omkring asylcen-
teret i landsbyen Lyngby på 
Djursland søndag. Anlednin-
gen var nazistisk hærværk 
mod asylcentret.
- Jeg tror på en Gud, der selv 
måtte fl ygte som lille, sagde 
valgmenighedspræst Klaus 
Wibe. Også De Radikales 
formand Morten Østergaard 
deltog og udtrykte glæde over, 
at mange danskere tager godt 
imod fl ygtninge. Skærmprint 
fra DR.

Jesper Jeppesen taler her på Menighedsfakultetet i Aarhus, 
hvor Haven Movement har holdt møder. Foto: Facebook.

’Haven’ hedder den nye kirke, som skal ledes af en tidligere ungdomspræst.
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør og forfatter 

til ”Noahs Ark. Historien og Det Store fund.”

Søndagens tekst: Luk. 17:11-19

Ti bliver helbredt, én bliver frelst
11På sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus på et 

tidspunkt grænsen mellem Galilæa og Samaria. 12I nær-
heden af en landsby kom ti spedalske hen imod ham. De 
standsede op et stykke fra ham 13og råbte: »Jesus, Mester, 
vær barmhjertig og gør os raske!«

14Han så på dem og sagde: »Gå hen til præsterne og 
lad jer undersøge.«

Mens de var på vej derhen, forsvandt deres spedalsk-
hed.

15En af dem vendte tilbage til Jesus, da han så, at han 
var blevet helbredt, og på vejen lovpriste han Gud med 
høj røst. 16Han faldt på knæ med ansigtet mod jorden foran 
Jesus og takkede ham for, hvad han havde gjort. Det var 
en samaritaner! 17Jesus spurgte: »Blev de ikke helbredt 
alle ti? Hvor er de ni? 18Er den her fremmede den eneste, 
der er kommet tilbage for at give Gud æren?«

19Så sagde Jesus til ham: »Rejs dig blot og gå hjem. 
Din tro har frelst dig.«

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Uden for en landsby – uden 
for byens liv og røre – uden for 
samhørigheden, er området, 
hvor de udstødte, de ikke øn-
skede, de mærkede opholder 
sig. 

Vi møder 10 mennesker, som 
før har været en del af samfundet, 
men som har fået konstateret 
spedalskhed, en alvorlig, smit-
som sygdom, der angriber hud 
og nervesystem; en sygdom, der 
nedbryder et menneske fysisk, og 
som derfor har forfærdelige psy-
kiske og sociale konsekvenser.

I vores del af verden er spe-
dalskhed ikke et problem, men vi 
har så mange andre smertelige 
årsager til sygdom, brudte familier 
og brudte relationer. Derfor er 
beretningen aktuel!

Rygtet om at Jesus er en pro-
fet, der har magt til at helbrede, 
er løbet foran ham, og da de 10 
syge forstår, at her er det mulige 
svar på deres altoverskyggende 
problem, råber de som druk-
nende, der øjner en chance for 
at blive reddet op af vandet. En 
vigtig pointe: Jesus hører nødråb. 
”Kanalen” er altid åben; kontakt 
er altid mulig, og fra Jesu side: 
Altid ønsket!

De syge har en tro på, at Jesus 
kan ændre deres tilstand. Jesus 
svarer igen med en udfordring 
til deres tro: De modtager ikke 
momentan helbredelse, men da 
de - på Jesu opfordring - lader 
præsterne bedømme deres hel-

bredstilstand, erklæres de for 
raske!

De havde ret i deres antagelse: 
Jesus var profeten, og han kunne 
og ville helbrede – og de får præ-
cis, hvad de har bedt om: Vær så 
god: Lægedom og fuld genop-
rettelse til det sociale liv - uden 
omkostninger. Der er tale om en 
hurtig behovstilfredsstillelse.

Det slutter ikke 
med helbredelse 

Men – historien slutter ikke her. 

For én ud af de ti bliver begiven-
heden meget mere end fysisk, 
psykisk og social genoprettelse. 
Der er noget inden i ham, der 
bobler: Han er taknemmelig og 
meget glad! Han er helt sikker 
på, at kilden til denne fantastiske 
helbredelse virkelig er Jesus! 

Manden er blevet berørt – i 
ordets bedste og dybeste be-
tydning. Det er det, der sker i 
nærkontakt med Jesus: Vi bliver 
berørte, og efter den berøring 
bliver vi aldrig de samme igen. 
Som et synligt bevis på berørin-
gens betydning vender manden 
om. Han ”omvender” sig, og går 
tilbage til Jesus. 

Før havde han været på af-
stand, men får nu et personligt 
møde med Jesus. Det bliver så 
godt, det her! Manden med det 
taknemmelige hjerte får mere 
end lægedom for sin krop. Ved 
at vende tilbage for at give Gud 
æren får han det ypperste: Han 
erfarer Jesu kærlighed, i og med 
at han modtager Jesu frelse og 
retfærdiggørelse. 

Hvad er det egentlig, Jesus 
gør? 

Hvad udtrykker hans handling? 
”Kom ind i relation til mig”. Han 
inviterer manden til at få mere 
end det, den umiddelbare an-
modning – lægedom, handler om. 
Jesus giver altid mere! Der er altid 
mere at hente hos Jesus, uanset 

hvilken situation vi står i. Jesus er 
ingen automat, hvor vi trækker et 
produkt. Jesus er relation. Jesus 
knytter disciple til sig. Han udlever 
sig selv gennem sine disciple.

Discipelskab i praksis
I mødet med Jesus starter et 

nyt kapitel i mandens liv. Intet er 
som før. Vi får ikke mulighed for 
at følge mandens videre færd, 
men han bliver et eksempel på 
et åndeligt discipelskabs-princip: 
Han modtager, handler på Jesu 
berøring, opsøger kilden – Jesus 
selv - til lægedom og en ny begyn-
delse, og indtager sin fremtid med 
et bragende vidnesbyrd: 

”Jeg har mødt Jesus, han har 
ændret mit liv.”

 Her har vi dynamikken i disci-
pelskab – efterfølgelse: At erfare 
en berøring af Jesus, at tage 
imod med taknemmelighed, og at 
opsøge ham for at give ham æren 
for hans indgriben; at indgå i en 
varig relation til Jesus. 

Gud længes efter at få lov til at 
berøre vore liv og skabe nyt, og 
når vi svarer igen, som manden 
her, med taknemmelighed i vort 
indre, rører vi ved en kilde til 
ubegrænset velsignelse. Da man-
den vender om, giver Gud ham 
alt. Sådan er Gud til stadighed 
tilgængelig!

Det handler 
om discipelskab

Dynamikken i discipelskab er efterfølgelse.

Løgnagtig  
fi lm om Noah
Noah-fi lmen med Russel Crowe i titelrollen er nu billigt til 
salg som DVD. Men for at citere fi lmens instruktør, Darren 
Aronofsky, så er det ”den mindst bibelske bibelske fi lm, der 
nogensinde er lavet.” Den giver et helt forvrænget billede 
- ikke blot af Noah, men også af bibelhistorien og af Gud. 
Her er nogle af de værste løgnehistorier:

1. Var Noah junkie? 
I fi lmen kommer Noah i kontakt med Skaberen ved at 

drikke en hallucinerende drik. Den får han af sin bedstefar, 
Methusalem, der fremstilles som en shaman.

MEN: 1. Mosebog 6 fortæller klart, at Gud åbenbarede 
planen direkte til Noah, fordi han levede retfærdigt. 

Hverken i Bibelen eller i virkeligheden skal man tage stoffer 
for at høre fra Gud. Tværtimod. Stoffer bringer os i kontakt 
med den onde og falske side af åndeverdenen. 

2. Kom konerne ikke med i arken?
I fi lmen har kun én af Noas sønner, Sem, en kone med i 

arken. Noah forhindrer Kam i at tage en kvinde med. 
Men i Bibelen giver Gud tværtimod Noah ordre om at tage 

både sin egen og de tre sønners koner med. (1. Mos 6:18). 

3. Var der blinde passagerer på arken? 
I fi lmen sniger krigsherren Tubal-Kain sig om bord og for-

søger - sammen med Kam - at dræbe Noah. Rent sludder. 

4. Findes der sten-uhyrer?  
Filmen viser talende og lysende stenuhyrer, der fælder 

træer og slås med fjenderne. Det skulle være de oprørske 
engle, som Gud nedstyrtede fra himlen, der var indkapslet i 
sten… Men Bibelen siger, at Gud nedstyrtede de oprørske 
engle til helvede (2 Pet 2: 4). Og det hænger ikke sammen, 
at satans dæmoner skulle hjælpe den retfærdige Noah.

5. Var Noah en psykopat? 
I fi lmen ønsker Noah (og Gud) – ikke, at mennesket skal 

overleve. Noah bliver en psykopat, der vil dræbe sin sviger-
datters to nyfødte børnebørn. Hvad var idéen så med arken? 

Bibelens Noah skulle tværtimod redde slægten og dyre-
nes reproduktion. Og familien får direkte ordre fra Gud til at 
formere sig og opfylde jorden. (1. Mos 9:1)

6. Slangeskind som talisman? 
Noah bruger et slangeskind som slægtens talisman til at 

”velsigne”. En idé, som stammer fra gnostiske skrifter og jødi-
ske mystiskere, der påstod at slangen var stærkere end Gud. 

I Bibelen er slangen et billede på Satan. Slangen fristede 
og bedrog Adam og Eva og var skyld i menneskets ulykke. 

I Bibelen samler Noah tværtimod sin familie om alteret 
og de indgår en pagt med Gud. Regnbuen viser sig som 
pagtstegn på, at Gud aldrig vil oversvømme hele jorden igen. 

7. Må mennesket klare sig uden Gud?
Filmens budskab er altså det modsatte af Bibelens. Stem-

ningen er trist og uden håb. Skaberen er fjern og uforståelig. 
Den smule ”håb”, der kommer frem til sidst, er, at men-

nesket - i trods mod Guds påståede mærkelige planer om 
udryddelse - selv skal forsøge at skabe en ”bedre fremtid”. 

Den gamle slange er stadig på spil i fi lm, kunst, medier, 
skoler og politik. Jesus kaldte ham for ”løgnens fader”. 

Mennesker, der ikke kender Guds godhed, er tilbøjelige til 
at tro Slangens løgne, så de får ødelagt deres liv og relationer.

Men Jesus kom for at bryde det spind af sataniske løgne, 
som holder verden i den ondes greb. Jesus var netop 
vejen, SANDHEDEN og livet. Sandheden gør fri. 
Bibelens ord og troen hjælper os til at se klart og 
gennemskue Satans spind. 

Når løgneren er smidt ud, kan vi opbygge sunde 
relationer og skønne fællesskaber. 
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Af Mogens Albrectsen

Prædikant tilknyttet
Missionsforbundet

Søndag den 5. juli 2015 var 
der valg i Grækenland. Græ-
kerne skulle afgøre, om de 
ville sige ja til EU’s reform-
krav, for at de kunne låne fl ere 
penge til at betale af på  deres 
enorme udlandsgæld på ca. 
2.500 milliarder kroner. 

Det ville grækerne ikke, idet 
ca. 61 % af vælgerne stemte 
nej. Men de blev alligevel nødt 
til at bøje sig, idet der blev stillet 
krav til Grækenland fra kredsen 
af kreditorer, hvis landet skulle 
opnå en nye låneaftale på ca. 
550 milliarder kroner samt et 
overgangslån på ca. 52 milli-
arder kroner, således at staten 
fremover ville være i stand til at 
betale lønninger og pensioner, 
ligesom bankerne ikke løb tør 
for penge.

 
Mere end 100 % BNP gæld

Det er imidlertid ikke kun 
Grækenland, der har proble-
mer i EU. Ganske vist ligger 
Grækenland i toppen, hvad 
deres udlandsgæld angår, idet 
de skylder ca. 177 % af deres 
bruttonationalprodukt væk, det 
såkaldte BNP.

Også andre EU-lande er i 
vanskeligheder, såsom Italien, 
Portugal, Irland, Cypern, og 
Belgien, der alle har en gæld 
på over 100 % af deres BNP. 
Men også Spanien og  Frankrig 
er meget tæt på. De ligger lige 
under denne procentsats.

Danmark og Sver ige er 
blandt de lande, der klarer sig 
bedst, idet de har en gæld på 
henholdsvis ca. 45 % og 43 % 
af deres BNP. 

Europa har vanskeligheder, 
hvad økonomien angår. De 
enorme flygtningestrømme, 
der invaderer Europa gennem 
Grækenland og Italien, påvirker 
selvfølgelig også de nationale 
økonomier med store udgifter.

Hvad er det mon, der er ved 
at ske i Europa?

Redningsmanden
Bibelen forudsiger, at der vil 

fremstå en redningsmand, som 
kaldes for Antikrist eller Dyret 
(2. Johs. 7 og Åb. 13,1). Han vil 
udføre usædvanlige handlinger 
af en sådan art, at hele verden 
vil undre sig over ham. 

Noget af det, han foretager 
sig, har med fi nanserne at gøre. 
Han får rettet op på økonomien. 
Det ser vi af hans endeligt, 
hvor hovedstaden i hans rige, 
der i åndelig forstand kaldes 

for Babylon, en dag bliver fuld-
stændigt ødelagt. Alt har sin tid 
her på jorden, også hvad den 
djævelske ondskab angår.

Når denne ødelæggelse af 
Antikrist’s Babylon har fundet 
sted (Åb. 18,10), opstår der                                                                                                                                 
en højlydt klage over tabet af 
dette fi nansimperium, som var 
årsag til mange virksomheders 
og enkeltpersoners enorme 
rigdomme.

De syv hoveder
Man kan så spørge: Hvor 

befi nder byen Babylon sig rent 
geografisk? Det siger Johs. 
Åbenbaring ikke direkte, men 
mange bibelfortolkere mener, 
at Antikrists” syv hoveder” er 
de syv bjerge (Åb. 17,9), hvor 
han residerer. Og disse syv 
bjerge kunne pege på de syv 
høje, hvorpå Rom er bygget, 
eller på det gamle romerriges 
territorium, som apostlen Jo-
hannes kendte til, da han fi k 
den apokalyptiske åbenbaring 
i sit fangenskab på øen Patmos. 

Om de ”syv hoveder” siger 
Johannes, at de er ”syv kon-
ger”, hvoraf de fem er faldet. 
Disse fem kan udlægges som 
de fortidige kongeriger Assy-
rien, Babylon, Egypten, Medo-
Persien og Grækenland, som 
engang dominerede verden. 
Men der var også en supermagt 
”som er nu” (Åb. 17,9), og det 
var på Johannes’ tid Romerri-
get, som derved bliver nr. seks 
i rækkefølgen. 

De otte verdensmagter
Men der skulle komme en 

syvende verdensmagt på det 
gamle Romerriges område, og 
det er af nogle bibelfortolkere 
udlagt som EU, eller Europas 
Forenede Stater, hvor et udsnit  
på 10 lande af de nuværende 
28 medlemslande vil slutte 
stærkt op om Antikrist.

Nu er vi jo ikke uvant med 
opdelinger indenfor EU, hvor 
Eurozonen med sine nitten 
medlemslande er den mest 
kendte. Disse lande har jo fæl-
les valuta. Derfor er det ikke 
utænkeligt, at der i EU kan 
opstå endnu en magtkoncen-
tration, der vil slutte stærkt op 
om Antikrist.

Men Johannes Åbenbaring, 
Bibelens sidste bog, fortæller 
også, at Antikrist ”er selv både 
den ottende og én af de syv” 
(Åb. 17,11) verdensmagter, og 
det kan betyde, at han udgår 
fra EU for at afslutte med sit 
eget diktatur som den ottende 
verdensmagt, hvorefter han går 
sin undergang i møde.

Men ”lovløshedens men-
neske, fortabelsens søn, mod-
standeren, der ophøjer sig 
over alt, hvad der hedder Gud 
og helligdom” (2. Thes. 2,3-4), 
altså Antikrist, kan først træde 
frem på verdensarenaen, når 
hans tid er inde. Der er nemlig 
nogen, som indtil videre holder 
ham tilbage, og som først må 
fjernes. Hvem er det?

Jesu menighed
Det Nye Testamente skelner 

mellem to genkomster af vor 

Herre Jesus Kristus. Ved den 
første genkomst kommer han 
for at hente sin menighed, og 
ved den lejlighed ”skal vi, der 
lever og endnu er her, rykkes 
bort i skyerne sammen med 
dem (de døde i Kristus) for at 
møde Herren i luften, og så skal 
vi altid være sammen med Her-
ren. Trøst derfor hinanden med 
disse ord.” (1. Thes. 4,17). 

Anden gang bliver det helt 
anderledes, for ”da skal Men-
neskesønnens tegn komme til 
syne på himlens skyer med 
magt og megen herlighed” ja, 
”som lynet kommer fra øst og 
lyser helt om i vest” sådan skal 
Menneskesønnens komme 
være (Matt. 24,27.30).

”På den dag skal han stå 
på Oliebjerget, som ligger øst 
for Jerusalem” (Zak. 14,4), og 
ingen skal være i tvivl om, at 
Kristus er kommet tilbage til 
jorden i magt og herlighed.

Men først må Jesu menighed 
hentes hjem til Himlen, og når 
denne vældige åndsmagt, som 
dødsrigets porte ikke skal få 
magt over (Matt. 16,18), er fjer-
net, så kan Antikrist træde frem 
og påbegynde etableringen af 
sit rædsels- og kontrolregime 
i verden.

Årvågenhed
Der er jo forskellige tolkninger 

af de sidste tiders begivenhe-
der, men det bør stå klart for 
os kristne, at vi lever i en tid, 
hvor omtalte begivenheder kan 
påbegynde deres opstart når 
som helst.

Derfor bør vi våge og bede, 
således at den dag ikke kom-
mer over os, for når det først er 
sket, må vi blive, hvor vi er, og 
gennemleve den periode, hvor 
jorden kommer under satanisk 
kontrol. For når Jesu menighed 
først er fjernet, så har Antikrist 
frit spil.

Apostlen Paulus siger det 
sådan, at vi ikke alle skal dø, 
men at vi alle skal forvandles. I 
et nu, på et øjeblik, et atomos 
(gr.), dvs. et tids-udeleligt øje-
blik, så skal de døde i Kristus 
opstå med nye uforgængelige 
legemer, og vi, der lever, for-
vandles og får også nye, udø-
delige legemer (1. Kor. 15,52). 
Sådan vil det være på den dag, 
når Jesus  kommer for at hente 
sin menighed hjem til Himlen. 

Kan vor forstand følge med 
her? Kunne Jesus gå på van-

det? Vi har jo fået vor forstand 
for at bruge den, men det er jo 
sådan, at stykkevis erkender vi, 
og stykkevis forstår vi. Og når 
forstanden ikke kan følge med, 
så har vi fået vores tro, og med 
den kan vi tro på, at Guds Ord 
er sandt. 

De ti brudepiger
Jesus, som er Guds Ord i 

egen ophøjede person, fortæl-
ler os i lignelsen om de ti bru-
depiger, at vi skal våge og bede, 
for vi kender hverken dagen 
eller timen, når han kommer.

Brudepigerne ventede alle 
på, at brudgommen skulle 
komme. Men han lod vente på 
sig, og de faldt alle sammen i 
søvn. Men ved midnat lød råbet: 
”Brudgommen kommer, gå ud 
og mød ham!” (Matt, 25, 6). 

Da vågnede alle pigerne og 
gjorde deres lamper i stand. 
Men det var kun de fem kloge 
piger, der havde olie både i 
deres lamper og i deres kander. 
Det havde de andre ikke, og de 
måtte derfor gå hen til købman-
den for at købe olie.

                                                                                                                                       
Men da de var gået for at gøre 

deres indkøb, kom brudgom-
men, og de kloge brudepiger                                                                                                                                       
gik med ham ind i bryllupssa-
len – og døren blev lukket! De 
andre piger blev ikke lukket ind. 
De havde ikke forberedt sig til 
den store dag.

Så skal vi kristne da lade os  
advare af denne Jesu lignelse 
og være parate til afrejse, sam-
tidig med at vi tager vare på 
den hverdag, der er givet os af 
Herren. Så har vi virkelig noget 
at glæde os til og se frem til.

Hvad sker der i Europa?
Grækenland stemte i juli måned i år nej til den økonomiske redningspakke, som skulle låne dem penge til at betale af på 
deres gæld på 2.500 milliarder kroner, eller hvad der svarer til 177 % af BNP. Også mange andre EU-lande har økonomiske problemer.

Europaparlamentet i Bruxelles. Vil økonomisk kaos i Europa bane vejen for, at Antikrist kommer til magten?

Bestil og se flere tilbud på www.hosianna.dk

8 skridt tilbage 
til fremtiden
Af Frank & Catherine Fabiano. 
Ved at genopdage rødderne til din 
smerte og dine behov, kan du gennem 
Jesus opleve Guds helende nærvær i 
dit liv. Gud har en plan og en mening 
med dit liv. En god fremtid. 

Som kristen er du født til at “vokse til 
modenhed i Kristus”. Alligevel bremses 
mange kristne i deres åndelige vækst, 
fordi de har problemer, som hænger 
sammen med deres opvækst. Men 
der er håb! Denne bog tager grundigt 
fat om rødderne til problemerne med 
både psykologisk og åndelig indsigt.
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk

Hej Suh 
Vedr. læserbrevet ”vores 

ægteskab fungerer ikke”. 
Må jeg først sige, at jeg 

holder meget af dine læser-
breve og sætter stor pris på 
din indsigt.

Jeg har været mange år i 
udlandet og kender ikke rigtigt 
længere forholdene i Dan-
mark, og hvordan den danske 
mand tænker. Jeg er selv en 
mand på 60 år, der pludselig 
oplevede at blive ældre.

Men jeg har set og oplevet, 
at mænd og kvinder, ja selv 
unge der har søgt ind i Guds 
nærvær, har oplevet, at dette 
nærvær kaster et lys over 
dem selv, og derved får de 
prioriteterne fl yttet rundt i de-
res liv. Og når denne person 
kommer hjem igen, har jeg 
set, at ægtefællen efter en tid 
bliver stille og mere lyttende, 
da denne forvandling bringer 

nye dimensioner og ærlighed 
ind i forholdet. Det blev ofte 
meget lettere at tale ind i og 
bringe nye tanker ind i deres 
forhold.

Jeg ved, at det ikke er dansk 
kultur at tage afsides og bede 
og faste, men jeg tror, at netop 
dette - bøn og faste - mange 
gange kunne blive kilden, en 
vej til at opleve Guds nærvær, 
Guds hellighed, se sin egen 
svaghed. Faste fra fjernsynet, 
også lørdag aften, faste fra 
internettet og så videre.

Når jeg har set - mødt unge 
og ældre ægtepar, der har 
været i og oplevet Guds nær-
vær, er der ligesom smeltet 
hul i deres forsvars boldværk. 
Og de er ofte begyndt at bede 
den anden partner om tilgi-
velse for deres egen adfærd, 
ja begyndt at spørge: ”Kan du 
tilgive mig for min holding og 
mine handlinger?”  

Jeg har ofte bedt om, at ån-
delige vejledere må begynde 

at vejlede folk til at søge ind i 
bøn og faste og ikke vejlede 

i at styre igennem en skils-
misse. 

De bedste og kærlige hils-
ner fra en forbønsven, og tak 
for din tjeneste. 

Esben Christensen 

Kære Esben
Mange tak for din mail og 

din respons og for at have ta-
get dig tid til at formidle nogle 
dine tanker og de ting, der 
ligger dig på hjertet. 

Jeg er som du, helt over-
bevist om, at når mennesker 
bevidst søger ind i Guds nær-
vær, så sker der noget med 
os. Vi kan ikke undgå at blive 
påvirkede af mødet med Gud. 
For et møde med Gud er et 
møde med kærligheden – og 
kærlighed gør noget ved men-
nesker. Noget godt.

Men ofte er der mange 
ting, der fjerner vores op-
mærksomhed fra kærlighe-

den – både når den er i form 
af Gud, men også når den 
er i form af investeringen og 
det opmærksomme nærvær 
med ægtefællen. Her bør vi 
alle stoppe op og spørge os 
selv, om vi er villige til at faste 
fra de ting, der hindrer os i at 
opsøge og dyrke kærligheden 
til dem, der vigtige for os? Er 
vi villige til at bede intenst om, 
at Gud vil røre ved vore hjerter 
og vise os, hvor vi har brug for 
at bede om tilgivelse – og ikke 
kun vores ægtefælle?

”Bøn og faste” får mig til at 
tænke på askesen – og ordet 
askese kommer fra græsk og 
betyder ”at øve sig”. Hvis bøn 
og faste er en måde at øve sig 
i at holde fokus på det vigtige: 
kærligheden – ja, så må vi 
vist alle i gang med at bede 
og faste lidt mere.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har fået fortalt, at min 

mor havde en meget traumatisk 
fødsel, da hun skulle føde mig. 
Jeg var for tidligt født og tæt på 
at dø. Jeg blev fjernet fra hende, 
og hun havde vist nok også en 
fødselsdepression bagefter. Jeg 
har som voksen haft svært ved at 
knytte mig til andre og også at tro 
på andres kærlighed til mig. Kan 
det have noget at gøre med min 
start på livet? Selvom det ligger 
så langt tilbage? 

Mvh Mig

Kære Dig
Ja, selv meget tidlige traumer 

kan påvirke vores følelsesliv som 
voksne - selv inde i vores mors 
mave påvirkes vi og begynder at 
danne os forestillinger om, hvad 
der venter os udenfor. Er de sig-
naler vi bliver påvirkede af som 
fostre/spæde overvejende nega-
tive med fx trusler og afvisning, 

vil de være med til at grundlægge 
en negativ forventning til resten af 

verden. Omvendt vil overvejende 
positive signaler med omsorg og 
anerkendelse være med til, at 
vi møder verden med en grund-
læggende positiv forventning. 
Hvor meget vi er prægede af de 
indtryk, vi får i foster-tilstanden og 
i den spæde periode, afhænger 
naturligvis af, hvordan resten af 
vores udvikling foregår. Et tidligt 
traume kan altså opvejes af store 
mængder af kærlighed og tryg-

hed senere hen. 
I din situation kan den barske 

adskillelse fra din mor, da du var 
nyfødt, eventuelt have plantet en 
utryghed i dig, og måske endda 
en fremadrettet forventning om, 
at dine følelsesmæssige basale 
behov ikke ville blive mødt. Hvis 
din mor på grund af en fødsels-
depression efterfølgende har haft 
svært ved helt at imødekomme 
netop dine følelsesmæssige be-
hov, er du blevet bekræftet i dette. 
Du har måske derfor trukket dig 
ind i dig selv som en instinktiv be-
skyttelse af dig, hvorved din mor 
måske er blevet bekræftet i sin 
angst for ikke at slå til som mor. 
Således kan en virkelig uheldig 
og negativ måde at være i ver-
den på etableres, uden at nogen 
nogensinde har villet dig det ondt. 
Hvis dette mønster fortsætter i 
forhold til veninder, venner, kæ-
rester osv., så bliver det psykiske 
sår desværre aktiveret igen og 
igen og får ikke mulighed for at 
hele ordentligt op.

Kan man arbejde med så tid-
lige traumer? Ja, det kan man. 
Man kan bl.a. vælge helt bevidst 
at søge de relationer, som netop 
tilbyder den omsorg og tryghed, 
som man er i underskud af. En 
kærlig relation til fx en ægtefælle 
kan have en fantastisk helende 

Hej Suh
Hvad mener du om ”den eneste 

ene”? Jeg er noget ambivalent, 
for på den ene side tror jeg, at 
Gud har en plan for os alle, også 
mht. ægtefæller, men samtidig 
tænker jeg også, at vi jo selv har 
et ansvar for at få tingene til at 
fungere?

Den ambivalente

Kære Ambivalente
For nogle bliver det med ”den 

eneste ene” desværre en sove-
pude og anledning til dovenskab: 
jeg gider ikke at kæmpe mere for 
mit ægteskab – grunden til, at 
det går dårligt er nok, at han/hun 
ikke var ”den rigtige” for mig. På 
den måde bliver ”den eneste ene” 

en form for ansvarsforfl ygtigelse. 
Omvendt kan et lykkeligt æg-

teskab blive endnu stærkere og 
endnu mere lykkeligt af, at man 
oplever, at ens ægtefælle kom-
plementerer en så fuldstændigt, 
at man helt ærligt oplever at have  
fundet ”den eneste ene” – under-
forstået: når jeg har dig, behøver 
jeg ingen andre! 

Og så er der mennesker, der 
oplever at fi nde ”den eneste ene” 
- igen, fx efter, at de af forskelige 
grunde er blevet alene. Blot ud fra 
dette sidste vil jeg argumentere 
for, at ”den eneste ene” er noget, 
vi selv er ansvarlige for at skabe, 
men som vi naturligvis kan og må 
bede Gud om hjælp til.

Hilsen Suh

”Den eneste ene”?

Bøn og faste kan hjælpe et ægteskab

Oplevelser fra vores første tid kan præge os hele livet

Ofte er der mange ting, der fjerner vores opmærksomhed fra 
kærligheden – både når den er i form af Gud, men også når 
den er i form af investeringen og det opmærksomme nærvær 
med ægtefællen. 

effekt. Nogle har også brug for at 
få bearbejdet den smerte og sorg, 
der ligger lagret i cellerne helt 
tilbage fra fostertilstanden/spæd-
barnsperioden, hvilket man som 
regel har brug for professionel 
hjælp til. Her er det hovedsageligt 
kropslige udtryk, der er brug for 
– at gråd kan fx forløse vældig 
meget, også selvom man nogle 
gange ikke helt ved, hvorfor man 

græder (det er vist mest kendt 
blandt kvinder).

Læs evt. bogen ”8 skridt 
tilbage til fremtiden” af Frank 
og Catherine Fabiano, som 
tidligere har været anmeldt her 
i Udfordringen.

Hilsen Suh

 Gråd kan forløse vældig meget, også selvom man nogle 
gange ikke helt ved, hvorfor man græder.
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Efterårsstævne
i Karlslunde Strandkirke 7. -  8. november 2015

Velkommen til

Vi vil sætte fokus på, hvordan den kristne tro leves ud i hverdagen, og hvordan  
kirken bliver endnu bedre til at udruste mennesker til alle livets kampe og udfor-

dringer. Det handler om hvordan kirkeligheden og virkeligheden mødes.  
Pris 200,00 kr. Tilmelding til stævnet senest 26/10 på www.strandkirken.dk

Ken Shigematsu     Jesper Oehlenschläger

Gud i mit alt
Når troen og hverdagen mødes 

Talere:

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3  2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 01 78  www.strandkirken.dk

Af Henrik Engelbrekt Refshauge

De er lige ved at eksplodere.
 - Jeg har SÅ meget, jeg skal 
ud med, fortæller førstegangs-
deltager Nete Kaasen fra Ha-
derslev. Hun er selvstændig 
med et marketingfi rma og fi k 
mulighed for at være en af 
Danmarks repræsentanter ved 
Global Leadership Summit 
(GLS) i Chicago i august. 

- Det var en enestående op-
levelse. Både det at opleve en 
bevidst moderne kirke, der har 
op til 25.000 til gudstjeneste hver 
uge. Men endnu mere, at suge til 
sig af den meget brede og solide 
undervisning og erfaringsdeling 
fra ledercelebrities fra hele ver-
den, fortæller Nete Kaasen. Hun 
er også teamleder i marketing-
teamet for Willow Creek Danmark, 
der arbejder på at få så stor op-
mærksomhed som muligt på de to 
danske GLS-konferencer i Århus 
og København sidst i oktober. 

- Willow Creek kirken i Chicago 
er ikke bare USA’s 3. største kirke. 
Verdens største lederkonference 
Global Leadership Summit (GLS) 
er også udsprunget fra den. 
Deres grundlægger, Bill Hybels, 
har et mantra: ”at alle vinder, når 
lederen bliver bedre”. Han mener, 
ledelse er en afgørende faktor for, 
at organisationer, virksomheder, 
kirker og institutioner kommer 
til at være inspirerende og imø-
dekommende. Det knokler vi nu 
på at fortælle videre til danske 
ledere, fortæller Nete Kaasen.

Willow Creek 
DK-rygmærker

- På selve konferencen fik 
jeg igen et boost af at være i et 
stort globalt fællesskab, fortæl-
ler Søren Würtz, der har været i 
Chicago 8 gange.

Ud over at være direktør i 
Way2lead arbejder han frivilligt for 

Willow Creek Danmark (WCDK) 
som daglig leder. I år var han en 
af de 12 i Chicago med WCDKs 
”rygmærke”. De øvrige var be-
styrelsesmedlemmer og team-
medarbejdere som Nete Kaasen. 
Desuden deltog 12 danske ledere 
fra NGO-verdenen, virksomheder 
og branceorganisationer. 

- Konferencen åbner øjnene for, 
at de ting, vi aldrig troede kunne 
lade sig gøre, faktisk sker andre 
steder måske på andre måder. 
Det er utroligt motiverende bare 
at se, hvordan Willow Creek-
kirken skaber stor værdi for men-
nesker i lokalområdet, uanset om 
man er rig eller fattig, fortæller 
Søren Würtz. 

Willow Creek sætter barren 
højt. De vil lave en konference 
med høj kvalitet og har formået 
at skabe en excellence-kultur, 
hvor man yder sit bedste. Med-
arbejderne i kirken siger, at de 
svarer tilbage til Gud ved at gøre 
det bedste for ham, beretter den 
daglige leder af WCDK.

Siden 1992 er GLS vokset og 
bliver nu transmitteret til 120 lande 

med ca. 260.000 deltagende 
ledere. Dermed har konferencen 
slået sig fast som et anerkendt 
undervisningstilbud til ledere fra 
alle typer virksomheder, organi-
sationer og kirker verden over. 
På talerlisten gennem årene ser 
vi kendte ledelseseksperter som 
Jim Collins, Jack Welch og Gary 
Hammel. Desuden har politikere 
fra et bredt politisk spekter givet 
deres bud på god ledelse, bl.a. 
Condoleezza Rice, Colin Powell, 
Tony Blair og Jimmy Carter.

Det danske GLS-arbejde 
inspirerer worldwide

Konferencen Global Leaders-
hip Summit i Chicago kører to 
dage, men danskerne var afsted 
en hel uge: 

- I dagene forud for konferen-
cen i Chicago mødtes det danske 
GLS-team med de øvrige landes 
repræsentanter, hvor vi delte vi-
den og inspiration. Og man kigger 
en del på Danmark, fordi vi blandt 
andet havde lavet videoklip med 
ledere fra forskellige sektorer, 
der fortæller, hvad de får ud af 
GLS i Danmark. Samtidigt har 
Danmark et specielt fokus på at 

arbejde med de mange sektorer: 
NGO’ere, erhvervsliv, politikere 
og hele den brede offentlige 
sektor. Og så kører næsten ingen 
andre lande med et helt frivil-
ligt arbejde, siger en begejstret 
Søren Würtz. 

- Inspirationen vi får med fra 

GLS i Chicago giver os et kæmpe 
motivationsboost og fornyet ener-
gi til ledelsesopgaverne i en helt 
anden skala – uanset om det er i 
en virksomhed, politisk, offentligt, 
frivillige, NGO’ere eller kirkelede-
re. Og derfor transmitterer vi også 
fra GLS til Danmark på vores to 

konferencer i København den 
23. - 24. oktober og i Århus den 
30. - 31. oktober, slutter Søren 
Würtz fra Willow Creek Danmark. 

Man kan læse mere på www.
gls2015.dk 

Verdensklassesboost til ledere
24 danskere er vendt hjem fra verdens største lederkonference i USA først i august og forbereder to store konferencer i Danmark. 

Nete Kaasen sammen med Bill Hybels.

24 danskere var i Chicago i august for at deltage på lederkonferencen Global Leadership Summit. I slutningen af oktober holdes der danske lederkonferencer i henholdvis København og Århus.
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Sara* og hendes mand Fars-
had* blev fortvivlede, da deres 
søn på ni måneder blev alvor-
ligt syg. De havde nemlig ikke 
råd til at gå til læge.

Afghanistan er ikke bare blandt 
verdens fattigste lande. Sund-
hedstilstanden i Afghanistan 
er også blandt de dårligste, og 
det går især ud over mødre og 
småbørn.

Dansk Europamission har 
derfor nu startet et nyt projekt i 
Afghanistan, hvor man vil støtte 
en klinik, som giver lægehjælp til 
fattige, der ellers ikke har noget 
sted at gå hen, når de bliver ramt 
af sygdom.

I denne klinik får talrige men-
nesker nu akut de nødvendige 
lægeundersøgelser og medicin, 
som de ellers ikke har råd til. 
Dertil kommer, at klinikken giver 
træning i hygiejne. Især kvinderne 
skal lære at forebygge bestemte 
sygdomme – specielt blandt 
deres børn.

Ikke råd til at gå til læge
Sara* og Farshad* har allerede 

fået hjælp af Dansk Europamis-
sions samarbejdspartner i Afgha-
nistan. Sara* fortæller: 

- Jeg har fi re børn – en søn 
og tre døtre. Vi bor i B* distriktet 
nær K*. Min mand arbejder som 
daglejer på markedet, og vores 
økonomiske situation er vanske-
lig. Nogle gange har min mand 
arbejde, andre gange ikke.

En dag blev min søn Umid* 
på ni måneder syg. Han havde 
feber og hostede. På grund af 

vores anstrengte økonomi havde 
vi ikke penge til at gå til læge med 
ham. Vi købte bare noget medicin 
på apoteket. Jeg gav ham denne 
medicin i to dage, men han fi k det 
værre, og hans læber blev grøn-
lige og tørre. Hans åndedræt blev 
besværet, og han havde høj feber.

’Mit barn dør’
Jeg tænkte, at mit barn dør. 

Jeg sagde til min mand: ’Umid* er 

alvorligt syg! Lad os gå til lægen!’ 
Min mands øjne blev fyldt med 

tårer, og han sagde: ’Jeg kan 
se, at Umid* er syg, men jeg har 
ingen penge…’ 

- Jeg græd meget, og vores 
nabo hørte min gråd og kom 
og spurgte, hvad der var sket. 
Grædende fortalte jeg hende: ’Mit 
barn er alvorligt sygt og døende, 
men vi har ikke penge til at gå til 
lægen og få ham behandlet!’

Naboen hjalp
- Hun svarede: ’Gud er stor… I 

K* er der en klinik der hedder D*. 
Lad os tage derhen.’ 

Hun gav mig også nogle pen-
ge, og vi tog Umid* derhen. Da 
lægen så ham, begyndte han 
hurtigt at give ham ilt og nogle 
indsprøjtninger.

Indtil middagstid var Umid i 
iltbehandling. Farven på hans 
læber blev normal, og feberen 
forlod ham. 

Så gav lægen os medicin til tre 
dage og sagde: ’Kom tilbage efter 
tre dage.’ Vi tog til kontrol – han 
har det godt nu, men har stadig 
noget hoste. Jeg ved, at på grund 
af medicinen vil hosten også 
forsvinde.

Tak til Gud og lægerne
Denne klinik reddede min søns 

liv. Tak til alle medarbejdere på 
klinikken og alle, der støtter arbej-
det. Jeg tror, at Gud på grund af 
medicinen og lægernes hjælp har 
tilvejebragt en særlig helbredelse, 
da mange fattige mennesker 
kommer her og bliver helbredt, 
slutter Sara*.

Det koster i gennemsnit 540 
kroner at give medicin og lægebe-
handling til 15 personer, oplyser 
Samuel Nymann Eriksen. 

*Af sikkerhedshensyn er der 
brugt dæknavne.

Bodil

Kvinder vasker tøj ved et vandløb i Afghanistan. Foto: Dansk Europamission.

Umid på ni måneder 
blev reddet fra døden
I det fattige land Afghanistan er der en uhyggelig stor dødelighed blandt småbørn og deres 
mødre. Dansk Europamission støtter nu en klinik for fattige i landet.

Efter Taliban-styrets ophør i 2001 blev burkapligten ophævet. 
Men mange kvinder bruger stadig burka af hensyn til personlig 
sikkerhed og renommé. Foto: Dansk Europamission.

Dødelighed blandt spædbørn og mødre ifølge FN
Børn: Trods nogle fremskridt igennem de senere år var spæd-

børnsdødeligheden (blandt børn under 1 år) i 2013 hele 70 pr. 
1000 fødsler, mens den i Danmark var 3 pr. 1.000 fødsler. 

Mødre: Antal døde kvinder pr. 100.000 levendefødte børn, 
hvor dødsårsagen er forbundet med graviditet, fødsel eller kom-
plikationer i forbindelse hermed var i 2013 hele 400 pr. 100.000 
fødsler i Afghanistan. I Danmark var tallet 5 pr. 100.000 fødsler. 

Kristne i Burma nægtes nødhjælp 
efter oversvømmelser
Oversvømmelser efter monsunregnen og cyklonen Komen har  
ødelagt rismarker og mindst 17.000 huse i 12 af Burmas 14 
stater. Men kristne får ikke del i den internationale nødhjælp.

Mange landsbyboere må stadig sejle rundt for at fi nde mad i de 
overvømmede områder. Nogle vender hjem til huse og marker, der 
er oversvømmet af mudder. Cyklonen Nargis kostede over 140.000 
mennesker livet i 2008. Komen har indtil videre kun kostet lidt over 
100 mennesker livet, fordi regnen kom så langsomt, at folk kunne 
nå at redde sig i sikkerhed. Til gengæld har folk mistet afgrøderne 
på store landsbrugsarealer, samt mange dyr og ejendele.   

 Der kommer nødhjælp til landet bl.a. gennem kristne organisa-
tioner som Christian Aid Mission. Men nogle steder bliver hjælpen 
distribueret af lokale fanatiske buddhister, som nægter af uddele 
hjælp til kristne i nød.

- Jeg fortalte om det til et bedemøde, og vi havde næsten alle 
haft den samme oplevelse. Vi blev sendt væk tomhændede eller 
bare med halve rationer. Vi ved, at vores lokale leder er imod os, 
som tilbeder Jesus, fortalte en af de kristne til Christian Aid Mission.

Bodil

Iraks regering opretter komite 
for at beskytte forfulgte kristne
Iraks premierminister Haydar al-Abadi vil nu etablere en ko-
mite, der skal sikre landets kristne minoritet mod yderligere 
overgreb, skriver Christian Today.

I 2003 var der omkring 1,5 millioner kristne i landet. Det tal skøn-
nes nu at være reduceret til under 200.000. Faldet skyldes især 
Islamisk Stats systematiske overgreb mod de kristne i form af bl.a. 
kidnapning, tyverier og mord. 

 I sidste måned bad det kaldæiske patriarkat regeringen om 
beskyttelse for de kristne. I brevet til regeringen understregede 
kaldæerne, at landets kristne er gode, moralske og patriotiske 
borgere , som har hørt hjemme i landet gennem århundreder.

 Imad Youkhana, som er medlem af Iraks parlament, opfordrer 
nu til, at man gør noget for at hindre fl ere kidnapninger af kristne. 
Han understreger, at truslen mod Iraks kristne er en trussel mod 
hele landets sikkerhed.

Bodil

Bibelambulance til Kinas kristne
Kristendommen er i vækst i Kina, men mange er for fattige 
til at eje en bibel. Det vil Bibelambulancen forsøge at hjælpe 
med, skriver Bibelselskabet.

Frem til 1980 var det forbudt at importere og sælge bibler til Kina. 
Nu ligger verdens største bibeltrykkeri, Amity Printing Company, 
i Nanjing. Det er det eneste forlag, der har tilladelse til at udgive 
bibler i Kina. Forlaget arbejder sammen med internationale bibelsel-
skaber og udgav i 2012 bibel nr. 100 millioner. Men 80 procent af 
de udgivne bibler er på  kinesisk. 

Alligevel er der stor mangel på bibler i Kina, og ofte må ti men-
nesker deles om én bibel. Derfor har Bibelselskabet for 15 år siden 
opfundet "Bibelambulancen". Det er en minibus, der bringer bibler 
ud i de kinesiske provinser sammen med et hold læger, som tilbyder 
lokalbefolkningen både lægetjek og medicin.

Og bibelambulancen har været en stor succes, fortæller Bibelsel-
skabet. Gennem den kan lokalbefolkningen, der kæmper med 
mange sundhedsmæssige problemer, opleve hvad Bibelen taler om. 

Bodil

Kineserne må deles om få bibler, men historierne spreder 
glæde og trøst for store og små. Foto: Bibelselskabet.

30.000 hørte prædiken om lykke
Omkring 30.000 deltog på Californiens Anaheim’s Angel 
Stadion til Southern California Harvest Crusade 2015 sidste 
fredag, mens et tilsvarende antal fulgte med online. Pastor og 
evangelist Greg Laurie talte om Gud og lykke. 

- Gud har skabt os med ønsket om lykke. Men vi skal fi nde den 
lykke på Guds betingelser, understregede han. Der var lovsang ved 
de kristne  bands THIRD DAY, Citizens & Saints and Phil Wickham.

Bodil
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Seks etiopiske kirkeledere 
fængslet for at tale om forfølgelse
Seks medlemmer af den Etiopiske Ortodokse Kirke (EOC) er 
den 7. august blevet idømt lange fængselssstraffe, efter at 
de har udtalt sig om forfølgelse i staten SNNP, et muslimsk-
domineret område i Etiopien, skriver Åbne Døre.

Den lokale retsmyndighed dømte de seks medlemmer fra den 
etiopiske ortodokse kirke for at forstyrre den offentlige orden, ned-
bryde befolkningens tillid til de offi cielle myndigheder og sprede had. 
De ortodokse kristne fi k mellem fem og ni års fængsel.

De dømte, der er medlemmer af St Mary's Orthodox Church's 
Administrative Committee, skrev den 11. marts et brev til nationale 
ledere af EOC med kopi til fl ere regeringsinstitutioner, inklusive 
premierministerens kontor, hvor de opremsede den forfølgelse, de 
har mødt. I brevet nævnes diskrimination i forhold til jobmulighe-
der, uretfærdige fyringer, usande oplysninger om arbejdsforhold, 
nedbrænding af EOCs bygninger samt angreb og trusler på livet.

St. Mary Orthodox Church har sæde i Kilto, i Silte-området, 180 
km syd for hovedstaden Addis Abeba. Det muslimsk-dominerede 
område opstod efter en folkeafstemning i 2001, hvor man valgte at 
danne et uafhængigt område med Worabe som hovedstad.

I årevis har den etiopiske ortodokse kirke forfulgt kristne, som 
er ”konverteret” til protestantiske kirkesamfund. Men nu er de selv 
blevet sårbare for pres fra muslimske ekstremister i dele af landet.

Bodil

 

Af Bodil Lanting

Den republikanske præsident-
kandidat Ted Cruz har sendt 
breve til 100.000 præster med 
opfordring til at kæmpe mod 
den offentlige støtte til Planned 
Parenthoods abortklinikker.

En rækker videoer optaget 
med skjult kamera på abortklinik-
ker under Planned Parenthood 
har afsløret, at flere klinikker 
driver et udbredt salg af abor-
terede fostre og deres organer. 
En afstemning i Senatet den 3. 
august om at fratage klinikkerne 
statstøtten faldt dog til jorden. 

Men abortmodstandere i titu-
sindvis har siden demonstreret 
i USA’s byer. Protesten gælder 
både statsstøtten til abortklinik-
kerne, salget af aborterede fostre 
og muligheden for fri abort som 
sådan. 

Brev til 100.000 præster
Nu er også den republikanske 

præsidentkandidat Ted Cruz 
gået ind i kampen ved at skrive 
til 100.000 præster i USA.

I brevet skriver Cruz blandt 
andet: ”Vi har alle for nylig set 
videoer af, hvad der foregår bag 
scenen hos Planned Parent-
hood. De fleste amerikanere 
fi nder disse aktiviteter forfærdeligt 
krænkende. 

Men det er endnu mere horri-
belt, at vi som skatteydere støtter 
disse ting. Vi kan ikke lade det 
fortsætte. Kun vore præster og 
kirkeledere har nok indfl ydelse til 
at stoppe dette holocaust.”

Senatorer i lommen
på abortindustrien

Der var flertal for at fratage 

Planned Parenthood statsstøt-
ten under Senatets afstemning. 
Men selv om 53 stemte for og 46 
imod, faldt forslaget alligevel, fordi 
Demokraterne hævdede en regel 

om, at der skulle 60 stemmer til  
for at vedtage det. 

Men siden har det vist sig, at 
det ligefrem betaler sig økono-
misk for senatorerne at støtte 
Planned Parenthood. 

Abortmodstanderne i Live Ac-
tion kunne den 17. august offent-
liggøre en liste, som viser, hvor 
meget Planned Parenthood har 
givet i støtte til valgkampagner for 
deres venner blandt senatorerne. 

Siden 1998 har over 40 navn-
givne senatorer modtaget beløb 
på mellem 824 og 29.282 dollars 
fra Planned Parenthood. Faktisk 
har alle de senatorer, som stemte 
imod forslaget den 3. august 
- med en enkelt undtagelse - 
modtaget støtte fra Planned 
Parenthood.

Er regeringen involveret?
Forud for offentliggørelsen af 

støtten til senatorerne vidste man, 
at klinikkerne har modtaget 344,5 
millioner dollars i statsstøtte samt 
1,2 milliarder dollars fra sygesik-
ringsprogrammet Medicaid over 
en periode på tre år. 

To komitéer i Repræsentanter-
nes Hus er nu ved at undersøge 
Planned Parenthood. Den ene 
komité skal se på, om abort-
giganten bryder amerikansk lov 
ved at tilpasse proceduren for 
indgrebet, så man bedre kan 
sikre brugbare organer til vide-
resalg. Den anden komité skal 
blandt andet se på, om Obama-
regeringen direkte har givet Plan-
ned Parenthood grønt lys for og 
statsstøtte til handel med organer 
fra aborterede fostre.

Senator vil have præster
til at kæmpe mod abort
Hvordan kan man kæmpe mod den abortlobby, som støtter mange senatorer i USA? 
Republikaneren Ted Cruz vil nu have præsterne på banen.

Præsterne skal hjælpe med 
at stoppe abortklinikkernes 
holocaust, mener Ted Cruz.

Abortmodstandere i titusindvis har været på gaden i USA i protest mod Planned Parenthood-
klinikkerne. Her et Twitter-billede fra demonstrationen udenfor en klinik i Los Angeles.

Rom får en Martin Luther Plads
Vatikanet støtter nu Roms planer 
om at opkalde en plads til ære 
for reformatoren Martin Luther, 
skriver Christian Headlines. 

Det er nu snart 500 år siden, at 
Luther opslog sine 95 teser mod 
blandt andet den katolske kirkes 
salg af afl ad til fordel for bygning af 
Peterskirken. De senere konfronta-
tioner mellem kirken og den tyske 
præst førte til Luthers ekskommu-
nikation fra den katolske kirke - og 
dermed protestantismen.

Men spændingerne mellem luthe-
ranere og katolikker er blevet mindre 
markante i tidens løb. Også Pave Frans arbejder for større enhed 
blandt alle kristne i Europa. Nu opkalder man så en plads til ære 
for Martin Luther på Oppian Hill nær ved Colosseum. Pladsens 
offi cielle navn bliver ’Piazza Martin Lutero.’

 Faktisk kom ideen med at opkalde en plads i Rom efter Martin 
Luther fra Syvende Dags Adventisterne, og det skulle oprindelig 
være sket i 2010 for at markere 500-året for Luthers besøg i Rom. 
Der er dog ingen offi ciel forklaring på, hvorfor navngivningen er 
blevet forsinket i fem år.

Bodil

Luther-pladsen i Rom er 
i overensstemmelse med 
Pave Frans’ arbejde for 
enhed blandt kristne.
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95 kr.

Et julemagasin

DU MILDE HIMMEL

Louise Adrian

MAN FORNEMMER, AT DERES ENESTE 

RIGTIGE SANDE VEN ER GUD

Leder af Vridsl
øselilles fange

kor

300 m2 fyldt
med gaver

En madkunstner
holder jul

Den norske stiftelse Fritt Ord 
har tildelt avisredaktørerne 
Vebjørn Selbekk og Flemming 
Rose Honnør-prisen i anled-
ning tiårsdagen for starten på 
Muhammedkrisen, skriver KPK. 

Fritt Ords Honnør tildeles Ve-
bjørn Selbekk (46) og Flemming 
Rose (57) for deres forsvar for 
ytringsfriheden de sidste ti år.

”Flemming Rose og Vebjørn 
Selbekk er blevet selve symboler-
ne på karikaturstriden. Gennem 
kontinuerlig og modig deltagelse 
i offentligheden har de fremmet 
forståelsen af ytringsfriheden 
som den mest fundamentale 
menneskerettighed, og grundla-
get for andre friheder. 

De har begge betalt en meget 

høj personlig pris for indsatsen, 
og deres liv er forandret. Der 
hvor mange andre har svigtet, har 
Rose og Selbekk udvist stort mod 
i kampen for liberale principper”, 
skriver Fritt Ord på hjemmesiden.

Rørt og stolt
– Jeg er både stolt, rørt og 

ydmyg. Det er en påskønnelse, 
som betyder rigtig meget for mig. 
Det er også en fi n anerkendelse 
at modtage prisen sammen med 
Flemming Rose, som er et stort 
forbillede for mig, siger Selbekk 
til KPK.

Redaktørerne får 100.000 kro-
ner hver. Fritt Ords Honnør gives 
som påskønnelse for værdifuldt 
virke i det frie ords tjeneste, gerne 
i tilknytning til en aktuel sag. 

Muhammed-krisen
Den 30. september 2005 brag-

te Jyllands-Posten en side med 
tolv forskellige tegninger, blandt 
andet karikaturer af profeten 
Muhammed. 

I løbet af vinteren og foråret 
2006 kom det til voldelige optøjer 
flere steder i Mellemøsten og 
Asien på grund af Muhammed-
tegningerne. Norge kom stærkt 
i fokus, da avisen Magazinet i  
januar 2006 udgav en faksimile 
af Jyllands-Postens karikaturer.

Flemming Rose og Vebjørn 
Selbekk vil få deres Honnørpris 
ved et arrangement i løbet af 
september.

Bodil

Ytringsfriheds-pris til kristen redaktør

Vebjørn Selbekk var redaktør 
for avisen Magazinet, som 
i 2006 bragte Muhammed-
tegningerne. 
Foto: Finn Olav Jøssang, KPK
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Dronningen i BrødremenighedenDronningen i Brødremenigheden

Her ses Dronning Margrethe klædt i en pink sommerdragt midt i kirken, da hendes majestæt lørdag den 29. august besøgte Christiansfeld. På talerstolen er det kulturminister Bertel Haarder, der taler om byen. 

Dronningen sammen med bl.a. Bertel Haarder i præstens have. Dronningen vinker farvel efter en dejlig solskinsdag i Christiansfeld.

Flere tusinde menes at have deltaget i festlighederne i Christiansfeld. Her et vue over kirkepladsen. De handlende rullede den røde løber ud, – og børnene fi k sig en snak med en af de fl inke betjente.



Bestil på www.hosianna.dk eller ring tlf. 7456 2202 . mail: hosianna@hosianna.dk
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 HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

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

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

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

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

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

Verdensarvs-byen
Brødremenighedens fristad Christiansfeld er blevet 
optaget på UNESCOs Verdensarvs-liste.

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

Ny roman om teenagere
- og den hemmelige kraft

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

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

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

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

En roman, der også kan læses af voksne.

NY ROMAN(SERIE) AF VIBEKE BINDERUP:

Sådan indtager du 
din egen by!

VIND DEN ÅNDELIGE KAMP:

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

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

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

Päivi Heikkilä

kr. 198,00

kr. 148,00

kr. 148,00

kr. 148,00
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Anmeldt af 
Jørgen Vium

’ M o s k e e r n e s 
mange ansiger’ 
er en bog, som 

alle danskere burde læse; den 
er skrevet af to forfattere: den 
iranskfødte Massoud Fou-
roozandeh, som har startet 
”Church of Love” og er vel-
kendt af mange af Udfordrin-
gens læsere, og Marianne Søn-
dergaard, lærer og teologisk 
kandidat i 2005.

Massoud flygtede fra krigen 
imellem Iran og Irak, hvor han 
som 15-årig blev indkaldt til mili-
tærtjeneste i 1986. Da han kom til 
Danmark over de kurdiske bjerge 
via Tyrkiet, blev han en kristen. 
Han grundlagde valgmenigheden 
Church of Love, læste teologi i 
Århus og har siden været en fl it-
tig debattør i den danske presse.

Marianne Søndergaard læste 
teologi på samme tid som Mas-
soud. De har skrevet og udgivet 
fl ere bøger sammen på forlaget 
Effatha.

Med to tunger
Bogen er en solid gennem-

gang, på 416 sider, af de 150 
moskeer, der er i Danmark i dag, 
og deres imamer. Forfatterne 
påviser, med utallige veldoku-
menterede henvisninger til hjem-
mesider, videoklip på YouTube 
m.m., at mange imamer taler med 
to tunger. Over for den danske 
offentlighed taler man om, hvor 
harmonisk moskeerne passer ind 
i det danske samfund og fremmer 
integrationen! Men fra talerstolen 
taler nogle af imamerne imod 
demokratiet, om død over jø-
der og kristne, om indførelse af 
sharia-lov (en barbarisk racistisk 
lov fra 600-tallets Arabien, som 
gør muslimerne til herrefolk, alle 
andre troende bliver andenrangs 
mennesker, totalt domineret af 
islam,) sådan som det sker over-
alt i verden i dag i de lande, hvor 
muslimerne har magten. 

Fra prædikestolen i danske 
moskeer prædikes imod dialog 
med de vantro danskere og 
imod accept og indordning under 
danske forhold. De muslimer, 
der accepterer disse ting, eller 
som søger at blive venner med 
de vantro, er frafaldne muslimer, 
som går fortabt - en frygt, som 
binder mange muslimer. Det er 
imamerne og deres henvisning til 
Koranen, Hadith og andre ”hellige 
skrifter”, som får nogle muslimer 
til at udfører terror og mord i 
islams navn. 

Moskeerne er ikke som en 
kirke, eller et bedehus, hvor man 
kan bede. De er snarere et sted, 
hvorfra politiske budskaber udgår, 
en træning af unge muslimer i 
jihad, hvoraf nogle drager i ”hellig” 
krig i Syrien og lærer at dræbe 
de vantro, sådan som IS gør det 
i Syrien og Irak.

Det er desværre ikke de me-
nige muslimer, som mange dan-
skere måske kender som fl inke 
behagelige mennesker, der har 
noget at skulle have sagt. Det er 
imamerne og moskerne, som i 
nogle tilfælde er fi nansieret fra 
Saudi Arabien, Iran og Qutar, 
nogle af de mest lukkede racisti-
ske lande, hvor kun islam er til-
ladt. Disse lande bruger milliarder 
af dollars til at fi nansiere bygning 
af moskeer i Europa og USA. De 
fi nansierer skoler for imamuddan-
nelse og understøtter imamer i 
Danmark og Europa. Nogle af 
eleverne fra disse skoler bliver til 
nogle af de mest radikaliserede 
islamister, der er i vor tid.

Opgør med 
uvidende danskere

Bogen er også et opør med 
de mange uvidende og naive 
venstreorienterede og multikultu-
relle danskere, som ofte ikke ved 
noget om islam, eller som vælger 
at se bort fra de uhyrligheder, 
det sker på grund af islam over 
hele kloden, hvor islam har eller 
ønsker indfl ydelse. Den vold og 
undertrykkelse, der sker overalt 
i islams navn, nægter man at se 
på som noget, der har med islam 
og muslimerne at gøre. 

Bogen understreger, at vold 
og undertrykkelse er essensen 
i islam og i Muhammeds liv og 
lære. Der er et utal af citater fra 
Koranen, Hadith og fra islams 
egne historieskrivere. Islam er 
en totalitær ”religion”, eller mere 
et fascistisk parti, end det er en 
religion. Magthaverne, imamerne, 

bruger religionen, frygten for 
helvede, til at skabe lydighed, 
så nogle endog er villige til at 
sprænge sig selv og andre i 
luften. Og så tror de ovenikøbet, 
at de derved tjener Gud? Den 
mest bestialske form for mord, 
noget ondere findes ikke - og 
så samtidigt tro, at man tjener 
Gud, er fuldstændigt uforståeligt 
for tænkende mennesker. Det er 
ufatteligt, at disse venstresocia-
lister og multikulturelle nægter 
at se kendsgerningerne i øjnene 
og for manges vedkommende 
endog støtter islams fremmarch 
i Danmark og Europa. 

Misforstået 
næstekærlighed

Der er også biskopper, præ-
ster og politikere, der skamroser 
islam og roser opførelsen af nye 
moskeer i tolerancens og en 
misforstået næstekærligheds 
navn. Disse naive mennesker 
håner de mange kristne, der i 
dag bliver dræbt, forfulgt og un-
dertrykt af muslimer ud over hele 
jorden. Som et persisk ordsprog 
siger: ”Medfølelse med ulven er 
grusomhed mod lammet”. 

Hvordan kan man tro på, at 
den form for islam, som IS, Booko 
Haram, Hamas, Hisbollah osv. 
står for, og den form for islam, 
som danske imamer vil indtage 
og dominere det danske samfund 
med, er væsentlig forskellig fra 
hinanden? 

Løgn er tilladt
Løgn er tilladt for muslimer, 

når det fremmer islams sag, ja 

så er det oven i købet en pligt for 
muslimerne at lyve. Dette sker 
gang på gang, når muslimer in-
terviewes i pressen, den ene løgn 
efter den anden bliver videregivet 
og slugt af dansk presse og folk. 
Om det er sandt, det der siges, 
betyder ikke noget. Blot det lyder 
godt for fl est mulige danskere. 
Et komediespil og et show, der 
minder uhyggeligt meget om 
optakten til 2. Verdenskrig, hvor 
nazisterne førte tyskerne og det 
meste af den vestlige verden bag 
lyset, før de havde magten og for 
alvor kunne gennemføre deres 
falske ødelæggende dæmoniske 
ideologi.

Verden skal underlægges
Islams klare mål er at under-

lægge sig hele verden og do-
minere alle vantro. Dette vil ske 
igennem terror, krig og forfølgelse 
af de vantro, som ikke vil tage 
imod Allahs udsending Muham-
med. (Så det er vores egen skyld, 
når vi ikke tror på den falske profet 
Muhammed.)

Men i den vestlige verden, i 
Europa og USA, er det ikke nød-
vendigt med krig, der vil islam 
overtage magten ved immigra-
tion. Når der er 10% muslimer og 
40% venstreorienterede /multi-
kulturelle, som er positive over 
for islams undertrykkende volds-
ideologi, ja så er der et fl ertal i en 
befolkning. Så kan islam få gen-
nemført fængselsstraf for kritik af 
islam, Muhammed og muslimer 
i det hele taget. Der er ingen, 
der kritiserer andre religioner så 
meget som islam. Muslimerne gør 
det i deres skrifter og på nettet, 
hvor mange kraftigt nedladende 
udtryk bliver brugt om de kristne 
og jøderne. Men når sandheden 
bliver sagt om Muhammed, i 
nogle få tegninger, så er den 
halve islamiske verden på den 
anden ende i et opblæst hysteri.

Strafbart 
at kritisere islam?

Tiden er knap. Muslimerne i 
verden arbejder på at gøre det 
strafbart at kritisere islam og mus-
limerne. Kritikken af Muhammed 
er helt forstummet. Kun nogle få 
tegnere, kunstnere og andre gode 
folk har turdet fortælle sandheden 
om Muhammed, men den store 
brede presse har lukket munden 
af frygt for terror. Så man kan nå 
langt med terror og frygt. Med en 
sådan udvikling i Europa bliver 
det interessant at se hvilket land i 
Europa, der først får en muslimsk 
præsident?

Bogen, ”Moskeernes mange 
ansiger”, slutter af med kapitlet  
”Hvad skal vi gøre?”, som har 
mange gode, værdifulde råd til 
politikerne, med konkrete lovfor-
slag og andre foranstaltninger for 
at dæmme op imod islamiserin-
gen af Danmark. 

Bogen er et must for os alle og 
bør læses af fl est muligt.

Moskeernes mange ansigter
Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Sørensen
249 kr. • 416 sider • Effatha-forlag

Sandheden om moskéerne
Ny bog af Massoud Fouroozandeh afslører hvad der i reliteten foregår i en lang række moskéer. 

Anmeldt af Kirsten Krog

I bogen ”At blive sig selv med Guds hjælp” tager 
sognepræst Jesper Ertmann Oehlenschläger det 
gamle begreb dannelse op og refl ekterer over, 
hvad kristen dannelse er.

Bogen indledes med en begrundelse for valget og brugen af 
begrebet kristen dannelse til fordel for andre beslægtede begreber 
som fx discipelskab. En forklaring er, at begreber som dannelse og 
karakter - og dermed dannelse af karakter - bruges som ”modord” til 
et modeord som kompetence. I en tid, som er præget af en åndløs 
og åndeløs stræben efter og krav om en evig optimering af ens 
kompetencer, må vi som kristne gå imod tidsånden og langt mere 
lægge vort fokus på karakterdannelse end på kompetenceoptime-
ring. ”Hvis ikke Guds ånd danner os, skal tidsånden nok gøre det 
for os”, skriver forfatteren meget præcist.

Fokus på både selvbillede og gudsbillede
For at kunne vokse og dannes som kristne er det ifølge Oehlen-

schläger vigtigt at have både et sundt selvbillede og gudsbillede. En 
ny vinkel på dette ofte behandlede emne er hans skelnen mellem 
personlighed og karakter. Bibelens tale om, at vi skal blive Kristus 
lig, betyder ikke, at vi skal miste vores egenart eller personlighed, 
derimod vil vor gudskabte personlighed komme til fuld udfoldelse, 
jo mere vi bliver Kristuslig. Til gengæld vil Kristus omdanne og 
forædle vores karakter.

Bæredygtige fællesskaber
Endnu en tankevækkende vinkel på den kristne dannelse er 

den personlige tros korrespondance med kirkens tro. Forfatteren 
slår her fast, at han på trods af, at han helt tilslutter sig fordringen 
af en personlig tro, mener, at det er vigtigt, at vi ikke mister synet 
for, hvordan det kristne fællesskab er altafgørende for vor kristne 
dannelse, også når det gælder at lade andre bære os, når vor tro 
svigter. Her fremhæves sakramenterne som begivenheder, som 
forkynder denne fælles tro for os. Især i barnedåben kommer det, 
at andre bærer os til Gud, frem. På samme måde gør nadveren 
op med en for individualistisk kristentro. Her trækkes en sætning 
fra Den katolske Kirkes nadverliturgi frem: ”Herre, se ikke på vore 
synder, men på din kirkes tro”.

Fyndord og slagkraftige formuleringer
Noget af det, som gør bogen meget læseværdig, er dens utroligt 

præcise formuleringer og nyskabende fyndord. Samtidig med, at 
bogen gør op med meget i tidsånden, som også har trængt sig ind 
kirken, falder den på intet tidspunkt i bagstræberiets fælde, men 
udmærker sig på alle måder for sin balance.

Jesper Oehlenschläger: At blive sig selv - med Guds hjælp 
152 sider • 145 kr. • Mediacellen

Velafbalanceret bog 
om kristen dannelse
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

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

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

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

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkktttteerekteriiinnsseeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

Erhverv

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

Ferie

100 kr

2 for
150 kr

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Diverse

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

Så ring til Udfordringens kontorSå ring til Udfordringens kontor
og tal med og tal med ChristinaChristina mellem mellem

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

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

Eriksen Seest
tømrer  ·  snedker  ·  ejendomsvedligeholdelse

bemanding  ·  montage  ·  fugearbejde

v/ Peter Korsholm Eriksen
Blochsvej 16,
6000 Kolding

Tlf.: 22123897
post@eriksenseest.dk

CVR: 29959064

Tømrerfirmaet

Velsignet arbejde - landsdækkende service :-)

Gud elsker jer med 
en uendelig kærlighed 
Kære børn! Når I ser på den rigdom af 
farver i naturen, som Den Allerhøjeste 
giver jer, skal I åbne jeres hjerte og bede 
i taknemmelighed, for alt det gode I har, 
og sige: ’Jeg er her, skabt for evigheden’ 
– og inderligt længes efter de himmelske 
ting, fordi Gud elsker jer med uendelig 
kærlighed. Derfor har Han også givet 
mig til jer for at sige til jer: ’Kun i Gud er jeres fred og håb, kære børn.’ 
Tak, fordi I har svaret på mit kald.

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

Israel – under løvhyttefesten
Rejsens uforglemmelige højdepunkt er den store 
Jerusalemmarch, hvor vi deltager sammen med 
4.000-5.000 kristne fra hele 
verden.
Dato: 28. sept. - 8. okt.
Rejseledere: Aase og Per 
Weber, Hinnerup

Israel – i efterårsferien
Besøg mange af de kendte steder fra Bibelen, be-
søg lokale kirker og deltag i gudstjeneste, hør om 
Israels interessante historie, og mød messianske 
jøder og kristne arabere.
Dato: 9. - 17. oktober
Rejseledere: Vicka og Jan 
 Mortensen, Kolding

Israel – klassisk rundrejse
En oplevelsesrig rundrejse, hvor du kan nyde 
landet, varmen og har tid til at slappe af. Besøg 
alle de klassiske steder i 
Israel.
Dato: 16. - 25. oktober
Rejseledere: Hanne og Leif 
Toft, Gjern

Læs om rejserne på 
 vores hjemmeside, 
eller kontakt 7592 2022

Israel – Bibelens land

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at gaver på ikke over 58.700 kr. årligt er afgiftsfri, 
ikke kun til ens børn og børnebørn, men også til 
ens forældre, mens gaver mellem søskende er 
indkomstskattepligtige?” Derfor er det vigtigt at 
få den rette assistance i familiemæssige forhold.

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
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Møder & Arrangementer

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                  

 

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
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  12. september 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

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.

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

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 11. september kl. 19.30. 
Taler: Jens Kristian Lynderup, Videbæk. Desuden medvirker 

Gidionitterne, som fortæller om deres arbejde.

Jørgen Christensen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

9. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Rune Kærlet 
med team fra Randers

16. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. september kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenRune Kærlet

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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!
Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 35: 
Hans Verner Lollike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene

Kodeord: Tordensky

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 
8. september 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!

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

Stillinger

Diverse 

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

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

1 social- og sundsassistent søges til 

Bofællesskabet TreHusE søger snarest muligt 1 social- og sund-
hedsassistent med medicinkursus som vikar i op til 37 timer pr. 
uge med mulighed for fastansættelse.

TreHusE er et bofællesskab for unge/voksne i alderen 20-40 med 
fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Bofællesskabet er en selv-
ejende institution under Kristelig Handicapforening (friplejebolig, 
§107) med plads til 12 beboere. TreHusE blev indviet i foråret 
2012 og har siden haft løbende indfl ytninger og ansættelser. Der 
bor på nuværende tidspunkt 12 beboere, og personalegruppen 
består pt. af 14 personer.

Beboergruppen rummer mennesker med vidt forskellige diagnoser 
samt fysiske og psykiske ressourcer. Godt halvdelen af beboerne 
har en diagnose inden for autismespektret. Derudover er der tale 
om mennesker med Downs Syndrom, Cerebral Parese, Retts 
Syndrom og medfødt hjerneskade. 

Beboernes individuelle behov for støtte og pleje er vidt forskel-
lige. For nogle er personlig pleje en stor del af dagligdagen, hvor 
andre primært har brug for den socialpædagogiske støtte.
TreHusE er et hjem med alt hvad det indebærer. I hverdagen 
vægter vi samvær og nærvær, hygge og grin, musik og fi lm, fæl-
les oplevelser og ture.

Bofællesskabet TreHusE er oprettet af en aktiv forældrekreds og 
bygger på et kristent grundlag.

Vi tilbyder:
• En arbejdsplads i udvikling
• En engageret og tværfaglig personalegruppe
• En arbejdsplads der bygger på kristne værdier
• Et stærkt bagland i form af en engageret forældrekreds
• Skiftende dag-, aften-, og weekendvagter

Vi søger en kollega, der:
• Er fagligt velfunderet
• Har erfaring med arbejdet omkring mennesker med fysisk 

og psykisk nedsat funktionsevne (erfaring med mennesker 
med autisme er en fordel)

• Kan tage del i den daglige pleje
• Kan strukturere hverdagen for den enkelte beboer
• Kan arbejde skriftligt med daglig dokumentation, 

handleplaner mm.
• Kan indgå i samarbejdet med pårørende, sagsbehandlere, 

dagtilbud mv.
• Er udadvendt og imødekommende, har gode kommunikations- 

og samarbejdsevner, er omstillingsparat, ansvarsbevidst og 
med et positivt livssyn

• Ønsker at være med til at udvikle et godt og attraktivt 
bofællesskab, som bygger på et kristent grundlag

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om stillingen, 
kan leder Helge Jørgensen kontaktes på tlf. nr. 53 65 46 17. 
Se også vores hjemmeside www.trehuse.dk. 

Send din ansøgning snarest eller senest 30.09.15 til:
E-mail: hjo@trehuse.dk
Adresse: Bofællesskabet TreHusE. Frødalen 5, 2630 
Høje Taastrup. Mærk ansøgningen i emnefeltet ”medarbejder”.
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Ferie

Stillinger

EN KRISTEN SPECIalefterskole ”SKOLEN FOR HELE MENNESKET”  

EN KRISTEN SPECIalefterskole 
      

 

Vi søger 1 deltidslærer til snarlig ansættelse som har hjerte 
og mod samt lyst og energi til at arbejde med vores målgruppe 
af elever. Vi ønsker, at du skal indgå i lærerteams på boglige 
hold, være vagtlærer og undervise på evt. valgfag som f.eks. 

værkstedsfag eller andre interesse områder.
På vores efterskole tænker, handler og arbejder vi anerken-

dende over for børn, kollegaer og forældre. Vores kristne vær-
digrundlag og menneskesyn skinner igennem i vores hverdag.

Se mere af stillingsopslaget på www.sdrborkefterskole.dk
Ansættelse efter gældende overenskomst mellem 

Finansministeriet og LC
Ansøgningsfrist 9/9 på mail: info@sdrborkefterskole.dk

For yderligere info, kontakt forstander 
Brian Jørgensen, tlf. 7528 0016

Er du vores nye

Administra  onschef
Vil du være med  l at udvikle vores Servicecenter?  Kan du opbygge processer, der kvalitets-
sikrer vores services? Har du lyst  l at ekspandere vores eksterne ak  viteter? Så kan du være 
vores nye administra  onschef.
Apostolsk Kirke Danmark søger ny administra  onschef for vores Servicecenter i Kolding. Du 
vil få ansvaret for Servicecentrets seks medarbejdere og kontakten  l menigheder, skoler og 
lejre i netværket, samt  l eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.
Servicecentret er i en overgangsfase, hvor vi fornyer services og ydelser, der  lbydes i net-
værket. Som primus motor og administra  onschef vil du få stor indfl ydelse på denne proces 
og i samarbejde med Servicecentrets bestyrelse udvikle kontoret og sæ  e nye visioner for 
frem  den.  Servicecentret er netop fl y  et i nye lokaler på Kolding Interna  onale Højskole. 
Muligheden for samarbejde med højskolen og Kirke i Byen (som også holder  l her) og udnyt-
telse af synergieff ekter har høj prioritet.
Vi forventer at du:

• er en god kommunikator
• har overblik og kan arbejde selvstændigt
• er god  l at lede og mo  vere medarbejdere
• er regnskabskyndig
• kan kommunikere i tale og skri   på engelsk

Det er en fordel, hvis du:
• har ledelseserfaring
• har kendskab  l Offi  cepakken og C5 – Navision
• kan håndtere lovstof
• har kendskab  l Apostolsk Kirke i Danmark og er fortrolig med kirkens værdier

Om servicecentret 
Servicecentret er serviceorgan for Apostolsk Kirkes landsledelse. Centret er administra  vt 
kompetencecenter for netværkets menigheder, skoler og lejre. Funk  onerne omfa  er bl.a. 
regnskabsføring, lønadministra  on, indberetninger  l SKAT, support ved ansæ  elser, HR, 
regnskabsafl æggelse, kontakt  l revisor samt prak  sk ansvar for afvikling af netværkets årlige 
SommerCamp med mere end 1.200 deltagere. Vi har kontakt  l myndigheder i Danmark og 
udland, banker og missionsarbejder. I de seneste år har også udført administra  ve opgaver 
for eksterne kunder i det danske kirkelandskab.
Vores adresse er Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding.
Er det dig, så send en ansøgning med CV pr. mail  l daglig leder Birthe Hy  el: bhy@apostolic.dk
Har du spørgsmål kan du ringe på telefon 40 25 1608.
Vi ser frem  l din ansøgning senest torsdag 17. september 2015.
Ansøgningssamtaler er i uge 39.
Jobstart 1. november 2015 eller e  er a  ale. 
Apostolsk Kirkes hjemmeside: www.apostolskkirke.dk

Thomasskolen søger lærer                            
fra oktober 2015 
 

Kan du undervise i matematik, idræt og fysik/kemi. Er du 
samtidig en autoritet, der med humor og nærvær kan 
skabe entusiasme og læring i dine fag og gode relationer 
til elever og kolleger - så er du præcis den, vi leder efter. 
 

VI TILBYDER 
 Fuldtidsstilling: Matematik i 2., 7. og 8. kl., idræt i 

7.– 9. kl. og fysik/kemi i 7. og 8. kl. 
 En skole med klar profil og kristent værdigrundlag 
 Gode og dygtige kolleger med masser af energi og 

engagement 
 

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

og aktivt vil arbejde for denne 
 er læreruddannet med relevante linjefag inden for 

en eller flere af fagområderne 
 er engageret, ambitiøs og nysgerrig i dit arbejde med 

undervisning og læring 
 ønsker at møde mennesker med anerkendelse, tillid 

og respekt 
 er robust og fleksibel – og har humor og godt humør 

 

Tiltrædelse: 1. oktober 
LØN- og ANSÆTTELSESVILKÅR sker efter overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. 
ANSØGNINGSFRIST:  15. september 
 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Thomasskolen 
att. Skoleleder Peter Mikkelsen, Dyregårdsvej 9-11, 2740 
Skovlunde eller på e-mail til pmi@thomasskolen.dk   

 

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

Personlige 

Søger kristen kvinde
Kristen mand 49, ung af sind, Nordsjælland, søger kristen 
kvinde til evt. forhold. Holder af dyr, mennesker, familie 
og min kirke.
Skriv og lad os skrive sammen. Foto vedlagt eller link til 
FB profi l.

Billetmrk.: 36-01

Svar på annoncer under personlige sendes til:
Udfordringen, Jernbanegade 1

6070 Christiansfeld - Billet mrk. XX-XX

Ven/soulmate søges
Hvis du er glad for Udfordringen, har vi allerede noget
til fælles. Skal vi skrive sammen og se, om vi har mere?
Du er en mand ca. 70 -75 år, engageret i kirke og evt.
mission, og meget gerne fra det midtjyske.

Billetmrk.: 36-02

Rom og Assisi
Spændende rejse til Den Evige Stad, med 
veltilrette lagte ture i og udenfor byen. Tid til 
at opleve byen og fordybe sig i historien. Oplev 
også den fredfyldte by Assisi, hvor Frans af 
 Assisi levede.
Dato: 21. - 29. september
Rejseledere: Irene og 
Niels Peder Nielsen, 
Silkeborg

Tyrkiet - i Paulus fodspor
En spændende og storslået rejse, hvor du følger i 
Paulus’ fodspor fra øst til vest. Kontakt til  lokale 
kristne og lokal kristen guide med på hele 
rejsen.
Dato: 2. - 12. oktober
Rejseledere: Karen og Jens 
Chr. Pedersen, Aalborg

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

Fly fra Billund eller Kastrup

Fly fra Billund

Uforglemmelige oplevelser 

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

Er avisen udeblevet?
- så ring til Udfordringens abonnementsafd.

mellem kl. 8.30 - 11.30 på 7456 2202



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 5/9
19:45 Før Søndagen.
14. søndag efter trinitatis - fra Tod-
bjerg kirke nord for Århus. Dagens 
tekst handler om at sige pænt tak.
Dagens salmer er ”Bryd frem, mit 
hjertes trang at lindre” og ”Alleuia”
Aarhus Universitetskor synger 
sammen med folk fra egnen. 

Søndag 6/9
13:50 Gudstjeneste i DR Kirken
Normalt er der adskillige kandida-
ter opstillet ved et bispevalg, men 
i Aarhus var der faktisk kun to, så 
der skulle kun én valgrunde til, før 
Henrik Wigh Poulsen kunne kalde 
sig biskop over Aarhus Stift. 14. 
søndag efter trinitatis bliver han 
bispeviet i Aarhus Domkirke, og 
DR Kirken transmitterer direkte 
fra begivenheden, med gæster fra 
ind- og udland.
16:30 De danske jøder (3:3)
Grøn Tuborg er noget af det mest 
danske, og den er skabt af danske 
jøder. Familien Dessau følte sig 
først og fremmest danske, og de 
kæmpede for danskernes ret til 
den daglige øl. Alligevel måtte de 
fl ygte under 2. verdenskrig. Men 
produktionen blev opretholdt, og 
Tuborg Bryggerierne blev en del af 
modstandskampen mod tyskerne.
17:10 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (4:8) 
”Dødens ansigt”

Onsdag 9/9
16:00 De danske jøder (1:3)
16:40 De danske jøder (2:3)
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (4:8)
20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (5:8)

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 Fre-
kvens: 11.996 GHz, Polarisation: 
H, Symbol Rate: 27,500 Symbol/s: 
FEC: ¾. Kan også modtages fra 
Hotbird 13° øst, Astra 19° øst og 
Eurobird 28,5° øst. Findes i alle 
Viasats programpakker og i mange 
bredbånds- og kabelnet.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Onsdag kl. 19.30, Fredag kl. 
20.30, Søndag kl. 10.00. Sendes 
også på www.lifestyletv.dk
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Torsdag 3/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 4/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 5/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 6/9
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
Journalist, komponist og forfatter 
Evanthore Vestergaard er gæst 
ikke i skurvognen men i Anders 
Laugesens campingvogn. Genud-
sendelse fra onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1)
Fra Trinitatis Kirke i København. 14. 
søndag efter Trinitatis. Prædikant: 
Professor og ulønnet præst Niels 
Henrik Gregersen.
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 7/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 8/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 9/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Krigens virkelighed. Kaptajn Mads 
Silberg fortæller om tro, tillid og me-
ning i lyset af mistede kammerater 
i Afghanistan. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

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

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

Gospel Channel
Sender kristent tv hele døgnet på 
3 kanaler på engelsk. Kanalerne 
er Thor 2, 1 grad vest, Hotbird 13 
grader øst & Eurobird 28 grader 
øst. www.global.is

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

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

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

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/

(36/2015)

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

Professor og præst Niels Hen-
rik Gregersen prædiker på P1.
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Fra den 3. - 11. september er der Missions Week på GOD TV. Grundlægger og daglig leder 
af GOD TV, Wendy Alec, er vært, når kanalen sender missionsrapporter og undervisning fra 
studiet i Jerusalem. Se program og oversigt over talere på www.god.tv

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

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten fra 
Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.
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Musik
TJEK

Det er et nyt tiltag i ’rustning for kæmper’.

Anne Marie Sangill Holmsgaard er netop udkommet 
med cd’en ’Desert Lands Redeemed’. Cd’en indeholder 
12 numre, hvor alle tekster og al musikken er skrevet af 
hende selv.

Nogle numre er meget minimalistiske. Sangen ”Ilusion” er  
kun indspillet med guitar. Andre numre er med fuldt orkester. 
Det gør, at cd’en stilmæssigt kommer til at mangle den røde 
tråd og derfor virker lidt tilfældigt sammensat. De stille numre 
virker en smule ufærdige, hvorfor det er de numre med fuldt 
band, der helt klart virker bedst.

Sangteksterne er alle skrevet med udgangspunkt i Anne 
Marie Sangill Holmsgaards egne personlige erfaringer. Det 
er tekster, der beskriver livets op- og nedture og søgen efter 
Gud. Det er her, cd’en for alvor slår igennem som en kraftfuld 
plade. De meget personlige tekster er værd at lytte til og giver 
en personlig vinkel på musikken.

Anne Marie Sangill Holmsgaard betegner selv cd’en som 
værende pop-musik. Genremæssigt lyder det lidt som irsk 
popmusik fra starten af 90’erne. Er man til de melodiske 
melodier, der er nemme at nynne med på, er ”Desert Lands 
Redeemed” en rigtig god plade. Samtidig er de meget per-
sonlige tekster med til at gøre cd’en til noget unikt, som ikke 
høres særlig tit. 

Til trods for cd’ens svagheder er den helt klart værd at lytte 
til. Man kan mærke, at Anne Marie Sangill Holmsgaard og 
hendes band har lagt meget energi i indspilningen af cd’en. 
Alene det gør det værd at lytte til musikken. Samtidig er de 
personlige tekster også med til at gøre cd’en til mere end bare 
banal pop-musik. Alt i alt en hæderlig cd med musik, der kan 
lyttes til mere end én gang. 

Bo Slot Pedersen

Lyrisk stærk 
lovsangs-musik

Af Lisbeth Thomsen

Maria Bjørn Langer er uddan-
net fysioterapeut og har gen-
nem de sidste fi re år arbejdet 
med kristen meditation. Med 
baggrund i sine egne erfarin-
ger og viden gennem sit fag 
har hun nu lagt sine guidede 
meditationer på YouTube - frit 
tilgængeligt for alle.

- Personligt bruger jeg me-
ditation som et værdifuldt red-
skab i mit daglige bønsliv. Et 
redskab til også at håndtere 
en travl hverdag. Det er min 
erfaring herfra, som jeg gerne 
deler ud af, fortæller Maria til 
Udfordringen

 
Har inspireret i kirken

Maria kommer i Århus Valg-
menighed, hvor hun i nogle år 
har tjent i menigheden med at 
inspirere til at bruge meditation 
som bøn. 

- Jeg har blandt andet gui-
det meditationer i forskellige 
fællesskaber. Den feedback 
jeg har fået her, har været 
meget opmuntrende og tros-
styrkende, fordi jeg har hørt 
om mennesker, som har fået et 
møde med Jesus på en ny og 
mere livgivende måde igennem 
Jesus-centreret meditation, 
siger Maria. 

Denne feedback motiverede 
hende til at lave nogle guidede 
meditationer, som nu frit kan 
downloades på YouTube. 

- Mit håb er, at endnu fl ere får 
lov til at møde Jesus - måske 
for første gang - og fi nde hvile 
og få ressourcer og overskud 
i en travl og presset hverdag. 

Jeg håber, at andre må få en 
aha-oplevelse og fi nde ud af, 
at meditation ikke kun er for 
buddhister, men at vi kristne 
også har en lang historie og 
tradition for meditation. At det er 
værdifulde redskaber til at fi nde 
sin identitet i Jesus, siger Maria.

Et alternativ 
til mindfullness

Mange kender til og bruger 
i forvejen mindfullness, fx i 
arbejdssammenhæng. Maria 
håber, at de igennem hendes 
meditationer vil blive inspireret 
til at tage Jesus med, når de 
dyrker mindfullness, eller bruge 
de Jesus-centrerede meditatio-
ner som et alternativ. 

 
Om sine egne personlige 

erfaringer med meditation for-
tæller Maria:

- Jeg har gennem min tje-
neste i Århus Valgmenighed 

fundet ud af, at meditation er 
en ”glemt skat”. For mit dag-
lige bønsliv betyder det, at min 
bøn bliver dialog, hvor Gud 
taler til mig - overøser mig med 
sin kærlighedssang - frem for 
monolog, hvor jeg taler til Gud 
uden egentligt at lytte til, om 
han svarer! Det er redskaber, 
som hjælper dig ned i kroppen, 
så du kan få et møde med dig 
selv og med Gud. 

Vestlig kristendom
har glemt kroppen

Øjvind Borgsø er diakon og 
meditationskonsulent i organisa-
tionen Areopagos. Han mener, at 

sammenhængen mellem krop og 
bøn er  velkendt stof i Bibelen, og 
kristen teologi er kropsorienteret, 
selv om det til tider ikke virker 
sådan.

Øyvind leder retræter og kurser 
i Danmark, Norge og England 
og vejleder blandt andet psyko-
loger og fysioterapeuter i kristen 
kropspraksis. Maria har lavet 
sine meditationer under hans 
supervision: 

- Jeg er inspireret af Øyvind, 
som har superviseret mig og 
lært mig meget om den tra-
dition, vi som kristne har for 
meditation, slutter Maria.

Du kan fi nde Marias medi-
tationer på YouTube.com ved 
a t  søge  på 
”Maria Bjørn 
Langer”, eller 
ved at scanne 
QR-koden her.

Meditation 
kan styrke 
dit bønsliv

Maria Bjørn Langer bruger meditation som et 
redskab i sit bønsliv. Hun ønsker at dele sine 

erfaringer med andre og har lagt sine egne 
guidede meditationer på YouTube.

Privat er Maria gift med Jacob, og sammen har de 3 drenge, Noah (6), Felix (4) og Louie (7 mdr.)

- Mit håb er, at endnu 
fl ere får lov til at 

møde Jesus - måske 
for første gang - og 

fi nde hvile og få res-
sourcer og overskud 
i en travl og presset 

hverdag.

- For mit daglige 
bønsliv betyder det, at 
min bøn bliver dialog, 
hvor Gud taler til mig 

- overøser mig med 
sin kærlighedssang.
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Fællesskab, tilgængelighed 
og bibellæsning er nogle 
af nøgleordene bag app’en 
BibelTid, som netop er ble-
vet lanceret af Bibellæser-
Ringen.

- Det mest banebrydende ved 
app’en er, at brugerne nu kan 
gøre bibellæsning til en social 
oplevelse, idet de via BibelTid kan 
læse de samme tekster, selvom 
de sidder i hver deres ende af 
landet. 

I app'en kan de dele spørgsmål 
og tanker om bibelteksten og tro 
i det hele taget, og på den måde 
få skabt et rum for refl eksion i 
en travl hverdag, fortæller Lasse 
Holmgaard Iversen, der er lands-
leder for Bibellæser-Ringen og en 
af arkitekterne bag BibelTid.

Bibelen for de yngre
App'en BibelTid, der blev lan-

ceret 27. august 2015, er en 
ressource for alle, som gerne vil 
læse i Bibelen. Men især ønsket 
om at gøre bibellæsning tilgæn-
gelig for et yngre publikum har 
været drivkraften bag udviklingen 
af BibelTid. 

1,5 år undervejs
- BibelTid er resultatet af 1,5 

års udviklingsarbejde, hvis mål 
har været at komme med en 
ressource til bibellæsning for 
teenagere, unge og voksne op til 
cirka 45 år. 

Vi valgte app'en som medie, da 
den er lettilgængelig for mange, 
og let at tilpasse de ønsker og 
behov, som brugerne måtte 
have, forklarer Lasse Holmgaard 
Iversen.

Læseplaner og forklaringer
I app'en kan man vælge mel-

lem et væld af læseplaner, som 

enten er gennemgange af afsnit 
i Bibelen, eller udforsker temaer 
som tilgivelse og ægteskab. 

Når brugeren har fundet den 
læseplan, der passer netop ham, 
kan han begynde læsningen, som 
vil være et kortere eller længere 
afsnit fra Bibelen, oftest efterfulgt 
af en forklaring, en refl eksion eller 
et spørgsmål. Læseren kan så 
følge læseplanen i sit eget tempo 
– der er ingen andre deadlines 
end dem, læseren selv sætter. 
Dette er et meget bevidst valg, 
fordi Bibellæser-Ringen netop 
ønsker, at app’en skal give læse-
ren gode oplevelser med Bibelen.

Skal forny bibellæsningen
- At læse i Bibelen er for nogle i 

kategori med lektier. Andre synes, 
at Biblen er støvet og irrelevant. 
Og en tredje gruppe vil egentlig 
gerne læse i den, men får det 
ikke prioriteret i en travl hverdag. 

Vi håber, at BibelTid kan bi-
drage positivt til, at bibellæsning 
bliver en relevant og tilbageven-
dende del af menneskers liv, siger 
Lasse Holmgaard Iversen.

BibelTid er gratis og kan down-
loades fra Appstore og Google 
Play.

Finansieringen er sket gen-
nem sponsorater fra efterskoler 
og organisationer, donationer fra 
Jubilæumsfonden og Y's Men's 
Clubs samt gaver fra private.

Bodil

Hvis overskriften til denne klumme var: 
Glem ikke, at Gud er kærlig, ville det sikkert 
give en del fl ere læsere. 

Men kan man virkelig kende Gud og dermed 
hans store kærlighed, hvis man ikke først lærer 
ham at kende som den hellige og retfærdige 
Gud, han er?

Der tales i dag så meget om Guds kærlighed, 
at man skulle tro, at hvert andet ord i Bibelen 
handler om Guds kærlighed. Mange har i dag 
fået et så forvrænget billede af Gud, og de ser 
ikke mere  synd som noget, der adskiller os fra 
Gud. Ja, mange i vores kirker tror ikke mere på, 
at Gud en dag vil dømme verden.

Jeg vil minde dig om, at fadervor starter med: 
”Vor fader, du som er i Himmelen, helliget blive 
dit navn.” Igennem hele Bibelen minder Gud os 
faktisk om, at han er hellig. For han ved, at så 
snart vi mister dette, går det galt, og vi begynder 
at synde og drive væk fra ham. Bibelen siger 
også at: ”….ligesom han, der har kaldet jer, er 
hellig, skal også I være hellige i hele jeres livs-
førelse, for der står skrevet: I skal være Hellige, 
som jeg er hellig.” (1. Pet 1.14)

Vi skal altså stræbe efter at leve et helligt liv. 
Til det har vi de hellige skrifter og Helligånden 
til at hjælpe os. Igen, så bemærk, at han kaldes 
Helligånden og ikke kærlighedsånden. Han er 
nemlig hellig, som Gud er hellig, og hans pri-
mære opgave er at hjælpe os til at blive hellige 
som vores far. 

Englene, der tilbeder Gud i Johannes Åben-
baring, råber heller ikke: ”Kærlig, kærlig, kærlig 
er Gud den almægtige”, men de råber ”Hellig, 
Hellig, Hellig er Gud den almægtige”.

At vi i dag oplever, at det nærmest er blevet 
et bandeord at tale om, at vi skal være hellige, 
viser for mig, at vi virkelig lever i de sidste tider.

Prøv at tage Bibelen frem, og se, hvor lidt der 
faktisk står om Guds kærlighed i forehold til, hvor 
meget der står om Guds hellighed og retfærdig-
hed. Gør du det, vil du blive overrasket. Sand-
heden er, at man først virkelig kan kende Guds 
kærlighed, hvis man kender hans hellighed og 
retfærdighed. Guds hellighed, retfærdighed og 
kærlighed er nemlig ikke modsætninger. Det er 
igennem åbenbaringen af dette, vi virkelig kan 
se, hvor meget Gud faktisk elsker os.

Glem 
ikke, at 
Gud er 
Hellig

HIMLEN KALDER
 

DR. CHARLES NDIFON OG
PROFET MATTIAS LEKARDAL

FESTIVAL OF MIRACLES

Den 11. - 13. september
i Aalborg MeinghedsCenter

Aalborg MenighedsCenter - Gasværksvej 5 - 9000 Aalborg - 98795050 - www.amcnet.dk

                  Charles Ndifon

Al information om  
konferencen findes på:
www.himlenkalder.dk

Program:
Fredag kl. 19.00
Lørdag kl. 19.00
Søndag kl. 10.30

BibelTid - ny app 
fra Bibellæserringen

Den nye gratis app BibelTid kan hjælpe fl ere til at læse Bibelen i en travl hverdag.

Med den nye app kan man nårsomhelst og hvorsomhelst læse 
Bibelen både alene og sammen med andre.

Vi håber, at BibelTid vil give læse-
ren gode oplevelser med Bibelen, 
siger Lasse Holmgaard Iversen.

Logoet for BibelTid er Bibellæser-
ringens olielampe.

BibelTid er gratis og 
kan downloades fra 
Appstore og Google 

Play.

Læseren kan følge 
læseplanen i sit eget 
tempo – der er ingen 
andre deadlines, end 

dem læseren selv 
sætter. 
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Vind en læserrejse til Israel
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 fleste lotterier, sim-
pelthen 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-adres-
se, registrerer vi et lod til 
dig i lodtrækningen, som 
foretages den 5. januar 
og offentliggøres i avisen 
den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen på 
side 21, eller send alle 
oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i 
konkurrencen om en uforglem-
melig læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

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

Nogle drømmer om at være celebrity pastor, bygge sin egen 
megakirke, tiltrække medlemmer fra andre kirker og indsamle 
bamsestore kollekter. Er det dig? Så er MegaChurch Wars helt 
klart et mobilspil for dig.

I begyndelsen af spillet skal du vælge din karakter, og her er 
rigeligt at vælge mellem; smarte mørkhårede fyre med skinnende 
tandpastasmil, lavstammede italienere i hvide jakkesæt, gamle 
krumbøjede sydstatsforkyndere, store, sorte skaldede mænd med 
diamantringe osv. Herefter vælger du et kirkenavn, og hvor i verden 
du vil plante din kirke. Så er du igang.

Du starter med at have en lille forsamling i din stue, bestående af 
din familie og et par venner. Herfra skal drive din kirke i medlemstal 
og årsomsætning. Dette gøres ved at vælge prædiken-emner, ind-
sætte og afsætte folk i menighedsrådet og kirkens tjenestegrene, 
samt træffe beslutninger om udgivelser, investeringer, lønninger 
og lokaler m.m.

Hvis du optager for mange kollekter, ikke varierer din forkyn-
delsesstil eller udsætter den personlige andagtstid, så mister du 
medlemmer.

Hvis du lytter for lidt til dit menighedsråd eller giver dem alt for 
mange opgaver, kan de afsætte dig eller splitte kirken. Rammer 
du omvendt den rigtige balance, kan kirken blive ramt af en væk-
kelsesbølge, som du så skal prøve at holde kørende.

Hvor mange spil af denne type kræver, at man spiller konstant, 
har spillets designere tænkt anderledes. Driver du din forkynder 
for hårdt eller løser for mange opgaver i løbet af dagen, kan du få 
et hjertestop, teenagebørnene kan frasige sig troen, eller konen 
kan forlade ægteskabet. Alt sammen noget der påvirker din kirke.

Spillets største force er multiplayer-delen. Her kan du indgå 
alliancer med dine venner, opleve synergien ved gæsteforkyn-
delse, sende resurser og missionærer til hinanden, samt nappe 
medlemmer fra andre kirkealliancer, så I kommer foran på det store 
internationale ChurchBoard. 

 Et lille hint fra anmelderens side. Geografi en er ikke uden be-
tydning. Flere danske brugere har givet udtryk 
for, at det nærmest er snyd at starte en kirke 
i Herning eller det amerikanske bibelbælte, 
fordi kirken så nærmest vokser af sig selv.

(NB! spillet fi ndes ikke i virkeligheden, 
det er en satire-anmeldelse).

Præsteambitioner?

Af Morten Iversen
Lærer, Mariager

Befi ppet borgmester sagde du til dronning
Et falsk dronninge-maleri blev 
afsløret, og borgmesteren 
glemte formerne i lørdags.

Som ung pige på 14 år be-
søgte daværende kronprinsesse 
Margrethe sammen med den 
kongelige familie Christiansfeld 
og boede dengang på Brødreme-
nighedens Hotel.

Her skulle den senere dron-
ning have malet en lille akvarel 
af byen med de røde tage og 
kirkespiret. Tegningen har siden 
været opbevaret på hotellet som 
et kært klenodie. 

Ved Dronningens besøg (se 
forsiden) var akvarellen afbil-
det på den dug, som Dronning 
Margrethe skulle fjerne for at 

afsløre monumentet for Christi-
ansfelds optagelse på UNESCOs 
verdensarvs-liste.

Borgmesteren sagde:
- En endnu større fornøjelse er 

at Deres Majestæt Dronningen er 
kommet for at afsløre den.

På det hvide klæde ...kan I se 
en lille kopi af en lille akvarel, 
som Dronningen malede allerede 
som 14-årig, og har fanget es-
sensen af Christiansfeld, nemlig 
de gule murstenshuse med de 
røde tegltag.

Da borgmesteren imidlertid 
fortalte om akvarellen, rystede 
Dronningen energisk på hovedet, 
så hendes store hat nær var faldet 
af. Borgmesteren blev nu klar 
over, at Dronningen ikke mente, 

hun havde malet akvarellen. Og i 
bare befi ppelse glemte borgme-
steren tiltaleformerne:

Borgmesteren: Hva’ siger du?
Den, den, den historie...Den 

hænger faktisk nede på hotellet! 
Er det ikke dig?
Jeg får at vide, at det her er 

en af de vandrehistorier, der er 
kommet. Og den tror jeg da nu 
kommer til at leve for evigt, selv 
om vandrehistorien ikke helt 
holder vand...

Men jeg har et billede, hvor 
De står med deres familie her 

på trappen ved Søstrehuset. Nå, 
hvor pinligt! Jeg beklager meget 
overfor Deres Majestæt.

Dronningen morede sig konge-
ligt og svarede:

- Så må jeg samtidig und-
skylde, at man har gået rundt med 
den forestilling, at jeg har malet 
Christiansfeld. Det har jeg med 
garanti aldrig!

Episoden udløste store smil - 
ikke mindst hos Dronningen, der 
viste sin humoristiske side.

Henri.

Borgmester Jørn Pedersen fortalte om maleriet på dugen - som 
Dronningen ikke mente at have malet.

Den famøse akvarel, som Dronningen alligevel ikke har malet.

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN

 

BEST WESTERN
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