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Mange helbredelser i Aalborg
Charles Ndifon (th) glæder sig over en deltager, der netop er blevet helbredt for talebesvær efter en blodprop. Manden kom også op at gå fra sin kørestol og mærkede en tydelig bedring på et øjeblik.

Af Henri Nissen

Hundredvis af mennesker 
oplevede i weekenden en lang 
række mirakler i Aalborg.

Her havde Aalborg Menigheds 
Center (AMC) inviteret den afro-
amerikanske forkynder Charles 
Ndifon til at undervise og bede 
for de syge.

Og det var ganske overvæl-
dende. Det var svært at holde styr 
på alle de mirakler, der skete, for 

det gik meget hurtigt, når Charles 
Ndifon befalede sygdom og ska-
vanker at forsvinde i Jesu navn. 
Men alt blev optaget på video til 
senere dokumentation.

Blandt de mange mirakler, der 
skete fredag, lørdag og søndag, 
var bl.a. en delvis blind mand, der 
kom til at se på det blinde øje, 
adskillige døve og svagthørende, 
der kom til at høre; en snes med 
rygskader, som oplevede lindring 
eller fuld helbredelse; nakkepro-
blemer, der blev helbredt; arme, 

der ikke kunne strækkes ud, som 
nu kunne rettes ud; migræner og 
tinitus, der forsvandt; sportsska-
der, der blev helbredt; nogle op-
levede, at deres psykiske lidelser, 
fobier og traumer forsvandt. Ja 
endda overvægt forsvandt.

Bygningen på Gasværksvej 
var som forvandlet til et hurtigt-
virkende sygehus med en utrolig 
kærlig atmosfære, der bl.a. blev 
bemærket af nogle ikke-kirkevan-
te besøgende, som aldrig havde 
oplevet noget lignende.  

Tilbage til Danmark
Charles Ndifon kom i 2001 for 

første gang til Danmark. Dengang 
var han inviteret af en lille frikirke 
i Ringkøbing. 

Da tv-serien Åndernes Magt 
overværede et møde med en 
hemmelig gæst blandt publikum, 
blev denne gæst ligesom mange 
andre spontant helbredt, og 
tv-udsendelsen skabte så stor 
interesse, at Ndifon måtte vende 
tilbage til fl ere store kampagner 
i bl.a. København, Odense, Aal-

borg, Aarhus, Kolding, Herning 
og Hillerød.

I alt deltog i nærheden af 
50.000 danskere i møderne 
fra 2001-2003. I 2008 kom den 
nigeriansk-fødte forkynder tilbage 
på en kort visit til Aarhus, hvor en 
sklerose-helbredt kvinde arran-
gerede møderne. Men der skulle 
gå syv år, før en kirke i Aalborg 
igen inviterede Ndifon.

I mellemtiden har han rejst 
verden rundt og talt til titusindvis 
af tilhørere. Miraklerne er fortsat 

sted efter sted.
Udfordringen interviewede 

Charles Ndifon i Aalborg, og her 
gav han udtryk for, at han gerne 
vil tilbage til Danmark. Men han 
ønsker, at Guds kraft skal rykke 
ud af kirkerne og vises i al of-
fentlighed - gerne på tv - så dan-
skerne kan se, at Jesus Kristus 
virkelig kan hjælpe os med alle 
vores mange problemer.

Læs mere side 12-13 
og Leder side 6. 

Charles Ndifon, kendt fra tv-serien Åndernes Magt, helbredte mange i Jesu navn - og gav fl ere en fornyet tro på, at Gud stadig kan gøre det umulige.
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Ugens profi l: Reiner Goldau

L i å Udf d i g dk

I fængslerne i USA sidder der 
3370 dømte på dødsgangen 
og venter på deres henret-
telse. Med appel-muligheder 
til højere instanser tager det 
gennemsnitlig 13-14 år, inden 
en dødsdom eksekveres. 

Reiner Goldau har fundet en 
unik mission, hvor han kan vise 
omsorg for de dødsdømte.

Efter en sygdomsperiode har 
Reiner Goldau, som bor i Hurup 
i Thy, genoptaget sin missionstje-
neste med at opmuntre dem, der 
sidder og venter i uvished. 

Det er nemlig tilladt at kom-
munikere med de dødsdømte per 
brev. Da Reiner selv er en dyb 
kristen med et stort hjerte for de 
svage, er det hans primære mål 
at vise disse fanger hen til Jesus 
som deres håb og frelser. 

Mens dette skrives, har han 

netop afsendt ca. 50 breve til 
navngivne dødsdømte og venter 
på svar. Og han vil gerne fort-
sætte med fl ere. 

Disse navne er samtidig på 
hans bedeliste, hvor han regel-
mæssigt bringer dem frem for 
Gud i bøn. 

Jesus sagde: ’Jeg var i fæng-
sel, og I besøgte mig… Alt, hvad 
I har gjort imod en af mine de 
mindste brødre, det har I gjort 
mod mig.” 

I Danmark har vi begræn-
sede muligheder for at besøge 
i fængslerne, og vi har da heller 
ingen dødsgang. Men Reiner har 
fundet en mulighed for at tilbyde 
sin hjælp til denne ensomme 
gruppe i USA. Det drejer sig om 
personer, der er isoleret 23 timer 
i døgnet i deres eneceller kun i 
selskab med deres egne tanker 
og med stærkt begrænsede 

muligheder for anden kontakt. I 
mange af fængslerne er det ene-
ste inventar bord og seng, som er 
boltet til væggen. Som regel er 
der hverken TV, radio eller andre 
elektroniske midler til at fordrive 
tiden med. Dog kan man låne 
bøger og evt. male eller skrive for 
at beskæftige sig.

Måske vi stiller os lidt tvivlende 
overfor denne form for mission. Er 
det virkelig noget, der kan gen-
nemføres? Nu er denne mission 
ikke ny for Reiner. Det er seks år 
siden, han sidst havde kontakt 
med de dødsdømte. Over en ti 
års periode korresponderede 
han med 30-40 personer og var 
viceformand i en international stif-
telse, som med kontakt til Amne-
sty International og i samarbejde 
med advokater arbejder på vegne 
af de dødsdømte – også med et 
spinkelt håb om, at en dødsdom 

kan ændres til en livstidsdom ved 
guvernørens mellemkomst. 

Nogle dødsdømte har han 
kunnet skrive sammen med og 
opmuntre lige til deres dødsdom 
blev eksekveret. Reiner fortæller 
om et tilfælde, hvor han modtog 
et maleri til sin datter Mathilde 
fra en indsat dagen før han blev 
henrettet. Missionen for de døds-
dømte er både givende og stærkt 
belastende. 

Reiners nuværende plan er 
at tilbyde kristen litteratur og 
bibelkurser, som de kan studere 
og derved lære mere at kende 
om Guds nåde og frelsen gen-
nem Jesus Kristus. Denne mis-
sionsbyrde ligger tungt på Reiner 
hjerte og han beder om forbøn til 
at kunne være til velsignelse for 
de dødsdømte.

Tekst og foto: 
Sven Hagen Jensen

Ny i Danmissions bestyrelse
Teolog Mette Møbjerg Madsen, der netop er trådt 
i Danmissions bestyrelse, vil sætte dialog på 
den politiske dagsorden og hjælpe folkekirke-
menigheder til at sætte mere fokus på diakoni 
og fl ygtningearbejde.

Mette Møbjerg Madsen (39) har været ansat som 
børne- og ungdomskonsulent i Danmission og har 
siden 2013 været formand for Helsingørs stiftsbestyrelse. Til daglig er 
hun chefkonsulent i fi rmaet Etikos, der yder rådgivning i etik til fi rmaer 
og organisationer.  

Mette Møbjerg Madsen er en del af Danmissions træningsprogram 
Leaders for Interreligious Understanding, der er fi nansieret af Uden-
rigsministeriets Det Arabiske Initiativ, og hvis målsætning det er at 
uddanne unge religiøse ledere og meningsdannere i trosdialog og 
konfl ikthåndtering. Som en del af træningsprogrammet har hun sam-
men med lokalpolitiker og muslim Fasael Rehman fx udviklet et brætspil 
kaldet ”Værdispillet”, der er målrettet unge mennesker på fx gymnasier. 

Mette Møbjerg Madsen var som barn selv bosat i Syrien og Israel, 
da hendes far arbejdede som udsendt for FN. Hun bor i Lillerød i 
Nordsjælland sammen med sin mand og tre børn på 11, 13 og 14 år. 

Bodil

Religionsrapport på P1 vil ud-
fordre vanetænkning og frem-
me dialogen mellem grupper 
med forskellig tro – eller uden 
tro. Det har Danmarks største 
lytter- og seerorganisation KLF, 
Kirke & Medier nu belønnet 
med Buketten.

Ikke mindst har programmet en 
vært, der er interesseret i stofom-
rådet, og som ønsker at lave god 
og vedkommende journalistik om 
det, siger KLF, Kirke og Medier.

- For mig handler Religionsrap-
port om at gøre folk klogere og 
nysgerrige. Vi vil ikke overbevise 
folk om noget, vi vil gerne præ-
sentere lytteren for synspunkter, 
vække til eftertanke og bryde for-
domme. Vi vil også gerne fortælle 
noget, som ikke bliver fortalt af 
alle andre, sagde Lisbeth Melén-
dez, da KLF’s generalsekretær 
Mikael Arendt Laursen overrakte 
hende Buketten.

Aktuelle emner i perspektiv
- Vi forsøger hele tiden at fi nde 

relevante emner, så lytteren bliver 
grebet af det, vi laver. Ind imellem 
har vi planlagt emner et stykke ud 
i fremtiden, men hvis der dukker 
noget andet op, som vi synes er 
interessant, hopper vi selvfølgelig 
på det. Det skete for eksempel 
efter Folketingsvalget, hvor den 

nye regering skrev ind i regerings-
grundlaget, at Danmark er et kri-
stent land. Det er en historie, som 
skal dækkes i Religions-rapport, 
fortæller Lisbeth Meléndez, der 
har været vært på programmet 
siden 2012.

For Mikael Arendt Laursen 
var der ikke så meget tvivl om, 
at Bukettens hæder denne gang 
skulle gå til Lisbeth Meléndez og 
Religionsrapport.

- Enhver, der har lyttet til Reli-
gionsrapport, ved, at der bag pro-
grammet gemmer sig en ildsjæl 
med virkelig meget på hjerte. Når 
det så lykkes at formidle nysger-
righed og begejstring for trosstof-
fet, som det gør for Lisbeth Melén-

dez, så er det helt på sin plads at 
belønne det med en buket, lyder 
det fra generalsekretæren.

Buketten uddeles fi re gange år-
ligt til et medie eller medieperso-
ner, der på særlig måde formidler 
kristne værdier og/eller god etik.

Tidligere modtagere af Buket-
ten tæller tv-værterne Mikkel 
Beha Eriksen og Ida Wohlert, 
programvært på Detektor Tho-
mas Buch-Andersen og trosre-
daktionen på DR.

Bodil

Reiner genoptager kontakt 
til de dødsdømte i USA

Ny hjælpe- og ungdomspræst
i Kronjyllands Frimenighed
Simon Struntze er blevet indviet som 
hjælpe- og ungdomspræst i Kronjyllands 
Frimenighed i Randers. 

Den nye præst er 28 år og har en bachelor 
i teologi. Han skal først og fremmest tage sig 
af kirkens teen- og ungdomsarbejde, som ca. 
50 unge deltager i. Simon Struntzes fritidsin-
teresser er havkajak, friluftsliv og kampsport. 
Desuden er han en del af Røde Kors’ fængselstjeneste, frivillig på 
Værested Perron 4 i Randers og seniorvæbner i FDF. Han har 
tidligere været ledsager for en svært dement, været medhjælper 
på AarhusDemensCentrum og handicaphjælper.

Se også side 5.

Religionsrapporten på P1 
får Kirke & Mediers ’Buketten’

- Vi vil gerne fortælle noget, som ikke bliver fortalt af alle andre, 
sagde Lisbeth Meléndez, da hun modtog bukketten fra KLF.

Hans Berntsen taler og beder for 
syge i Åben Cafékirke i Aalborg
Aalborg Citykirke holder Åben Cafékirke i Haraldslund i Aal-
borg Vestby den 23. og 30. september.

Til ”Åben Cafékirke” kan du i en afslappet atmosfære høre 
personlige beretninger om, hvad troen betyder for andre. Du har 
mulighed for personlig forbøn, hvis du er syg eller har andre behov, 
som du behøver hjælp til.

Da vi oplever et stort behov for netop sådanne samlinger, har vi 
planlagt to ”Åben Cafékirke”-arrangementer - HEALING PRAYER 
med Hans Berntsen, her i efteråret oplyser præst Carsten M. Jensen 
fra Aalborg Citykirke.

Hans Berntsen er kendt som ”den forhenværende Volvo-direktør, 
der beder for syge.” Han har holdt i hundredevis af møder og fore-
drag i hele landet de seneste 30 år.

Hans Berntsen medvirkede i et TV program (om alternativ hel-
bredelse) med Lasse Spang Olsen på DR2 i juni 2014.

Bodil

Hans Berntsen har i 30 år bedt for syge, bl.a. i et DR2-pro-
gram sammen med Lasse Spang Olsen.
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Leif Andersen aktuel med 
tobindsværk om sjælesorg

LEIF ANDERSEN

Kroppen og ånden 1
Sjælesorgens basis
Leif Andersen har skrevet et 
stort tobindsværk om sjæle-
sorg, hvor han bl.a. analyserer 
de menneskelige og åndelige 
tendenser, som er særligt på-
trængende for sjælesorgen i 
dag.

»Kroppen og ånden« er en yderst vel-
kommen dansk lærebog om sjælesorg. 
Den er skrevet i det gode spændingsfelt 
mellem forfatterens egne personlige liv-

serfaringer og teologiens kilder og med stort kendskab 
til psykologi og samtidskultur. 
Jørgen Due Madsen, overlæge og speciallæge i psykiatri

Du kan spare op til 35% ved forudbestilling af begge 
bind senest den 15. oktober 2015. Læs mere på  
lohse.dk/sjaelesorg
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Forudbestil og spar 25 – 35%
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Af Karin
Juul Jensen

Ruben Knud-
sen er gift med 
Anne Mette, og 
sammen har 

de fi re voksne børn. I 1999 
oplevede Ruben, at Gud på 
en forretningsrejse kaldte 
ham til at løse sig fra sit ar-
bejde som administrerende 
direktør. 

- Ugen efter sagde jeg mit job 
op og flyttede samme år med 
familien fra Næstved til Mariager. 
Jeg læste teologi på SALT, og i 
2002 kom jeg i praktik i Randers 
Frimenighed hos præsten Peder 
Poulsen. Efter 2 år overtog jeg 
jobbet som præst på halv tid, og 
det er jeg så glad for, fortæller 
Ruben Knudsen.

Det maskuline i krise 
Der begyndte at komme mænd 

forbi, som udtrykte behov for 
samtaler. Ofte drejede det sig om 
problemer med pornomisbrug og 
seksuelle problemer. 

- Jeg var overrasket over så 
mange, der kom med den slags 
problemer, og jeg indledte sam-
taleforløb med dem, siger Ruben.

Gary Sweeden tilbød Ruben, at 
han kunne komme 14 dage til Cin-
cinatti, hvor han i 9 dage havde 
2-3 møder dagligt med psykotera-
peuter, behandlere, sjælesørgere 
og andre fagfolk, som var specia-
lister på det område. 

- Mens jeg var der, vågnede jeg 
en tidlig morgen med hovedpine 
og lå i min seng og bad, mens 
jeg ventede på, at pillerne skulle 
virke. Pludselig fi k jeg et færdigt 
koncept for et forløb for mænd. 
Jeg gik straks i gang, da jeg kom 
hjem til Danmark, siger Ruben. 
Forløbet kalder han i dag for 
”Mand og mand imellem”.

- Vil mænd så gerne snakke om 
de problematiske emner i livet?

Ruben nikker ivrigt. 
- Ja, når vi som modne mænd 

sætter rammerne, så vil mæn-
dene rigtig gerne snakke om 
følelser og seksualitet og åbne 
op for de svære ting. Det inte-

ressante er, at når mænd hører 
andre mænds historier, sætter 
det gang i en spejling, og i den 
kan de pludselig se ting i deres 
eget liv, som måske har brug for 
at blive belyst og taget hånd om. 

En dreng i en mands krop
- Vi spurgte på et mandesemi-

nar på Sommeroase i år: ”Hvor 
mange her har oplevet, at jeres 
far tog en snak med jer om det at 
blive voksen, og hvad det vil sige 
at være et seksuelt væsen”? Ud 
af 100 mænd havde én fået spar-
ring med en mand om de store 
forandringer og udfordringer, livet 
i overgangen fra barn til voksen 
byder os, fortæller Ruben.

- Hvilke udfordringer giver det? 
- Vi oplever mange mænd, som 

stadig ikke er modnet i deres 
maskulinitet. Manden vil derfor 
være præget af ”drengen”, fx ved, 
at han reagerer med fl ugt eller 
aggression på konfl ikter. Kvinder 
elsker det maskuline, og de gider 
ikke være gift med en dreng. Efter 
et par års ægteskab opdager de, 
som min egen kone gjorde det, at 
deres mand har en side, der ikke 
er modnet endnu. Kvinder længes 
efter nærværende mænd, som 

tager ansvar. Der, hvor vi mænd 
søger væk og gemmer os i en 
”hule”, efterlader vi et smerteligt 
tomrum, som kvinderne forsøger 
at udfylde efter bedste evne. Men 
det udhuler både manden og 
kvinden, når vi forsøger at løfte en 
opgave, vi egentlig ikke er skabt 
til at udfylde.

Hvorfor er det altid mig…
Ruben fortsætter eftertænk-

somt:
- Min egen historie er jo af 

samme skuffe. Ofte fi k jeg ondt 
af mig selv, og syntes egentlig 
godt, at Gud kunne gøre lidt ved 

min hustru, men hver gang jeg 
sad der og havde ondt af mig selv, 
sagde Gud til mig: ”Jeg begynder 
med dig Ruben”.  Passivitet er pa-
radoksalt nok udtryk for en aktiv 
tilstand af lidelse, som vores æg-
tefælle påføres, uden vi egentlig 
ønsker det, eller helt ved hvordan.  
Så selv om vi mænd har en travl 
hverdag og kæmper det bedste, 
vi har lært, for at få enderne til at 
nå sammen for familien, kan vi 
stadig være passive og ikke til at 
få kontakt med. Ruben fortsætter:

- En kvinde, jeg havde i sam-
tale, udtrykte det meget tydeligt, 
da jeg spurgte, hvad mandens 
passivitet gjorde ved hende. Hun 
sagde: ”Jamen, jeg er jo nødt til at 
være ”manden” i det her forhold, 
og jeg længes sådan efter at 
være kvinde og få lov til at udleve 
mine feminine sider”. 

Ruben påpeger, at kvinderne 
også må lære at sætte grænser, 
og ikke bare udfylde det tomrum, 
mænd måtte efterlade.

Oplysningstid 
og opløsningstid

- Jeg kom til at stille mig selv 
spørgsmålet, hvordan Gud kan 
bygge sin kirke, når op mod 60-
70 pct. af kristne mænd kæmper 
med deres seksualitet og porno 
og ikke vil tage relationelt ansvar. 
Og min konklusion er, at det kan 
Gud heller ikke, siger Ruben.

- Hvilke problemer giver det? 
- Når mændene kæmper på 

disse områder, lider relationerne 
også. Det er som at bygge et hus 
på kviksand, og gør man det, 
slår det revner overalt. Vi står på 
skuldrene af oplysningstidens 
store opdagelse: ”Jeg tænker – 
ergo er jeg”. I Opløsningstiden 
hedder det: ”Jeg føler – ergo er 
jeg”. Det er en farlig måde at leve 
på. Når livet skal forstås gennem 
følelserne, så har vi brug for de 
gode følelser. Det ender med, at 
vi altid er på jagt efter den store 
passion. 

- Kombinationen af, at det 
maskuline er i krise, og at livet 
skal give os de store følelser, 
giver en ustabilitet. Ingen kultur 
kan overleve på noget så fl ygtigt 
som følelser, og ingen kan blive 

sande mænd efter Guds hjerte 
ved at lade sig lede af følelser, 
siger Ruben. 

Han mener, der skal noget 
større til, nemlig kærligheden. 
Kærlighedens dybeste dna er vil-

jen: ”Jeg vil dig, til døden os skil-
ler”. Opløsningstiden efterlader 
os med: Jeg vil dig, så længe jeg 
føler noget for dig, og det udløber 
med foruroligende hast.

- Hvilke konsekvenser har det 
for kirken?

- Jeg mener seriøst, at hvis 
ikke kirken tager hånd om dette 
problem, vil den ikke eksistere 
om 30-40 år. Der vil være fælles-
skaber for kvinder, men kirken, 
som den var tænkt fra Guds side, 
som et fællesskab for mænd og 
kvinder, unge og gamle, hvor vi 
genoprettes og fornyes, vil lige så 
stille dø ud. Vi har brug for mænd, 
der vokser ind i deres maskulini-
tet, og som vil tage ansvar. 

Porno i bibelsk perspektiv
- En af konsekvenserne af 

opløsningstiden er porno, fordi 
den umiddelbart giver et følel-
sesmæssigt sus. Men det er ikke 
uden konsekvenser. Jesus siger 
jo, at ser du, kære mand, på din 
næstes hustru med et lystent 
blik, så har du allerede bedrevet 
hor med hende. Og det må vel til 
fulde gælde, når der ses porno på 
nettet, siger Ruben og fortsætter:

- Porno opløser relationer mel-
lem ægtefæller, mellem forældre 
og børn og mellem mennesker 
og kirken. Når man hengiver sig 
til hende eller ham på skærmen, 
så er man reelt i gang med at 
opløse sig selv. Ingen, der gør det, 
kan give sig frit og med glæde til 
andre, heller ikke til Gud. Paulus 
beskriver, hvordan man ved at 
besøge prostituerede gør Kristi 
lemmer til skøgelemmer. 

Håb for mænd
- Vi ser, at vi gennem samta-

ler, forbøn og medvandring kan 
hjælpe hinanden, så vores ma-
skulinitet genoprettes. Når Gud 
gør det, så forplanter det sig i re-
lationerne, og på den måde får vi 
sand maskulinitet tilbage i kirken. 
Den længsel manden oplever, er 
dybest set en længsel efter hel-
hed og enhed, som han er skabt 
til, slutter Ruben og understreger, 
at manden selv må tage ansvaret 

og initiativet. En afgørende del 
af hans helbredelse til at være 
mand ligger i have fællesskab 
med andre mænd og med Gud. 

5. forløb med Mand og mand 
imellem begynder 10. oktober 
2015 på Menighedsfakultetet 
i Århus.

 

Ruben hjælper 
mænd med ondt 

i seksualiteten
Ruben Knudsen oplevede et kald fra Gud til at sige sit

 job op og arbejder i dag med mænd og deres identitet og seksualitet. 

Mand og mand 
imellem

Mand og mand imellem er
8 lørdage over 8 måneder 
med fl g. indhold:
- Morgenmad
- Nærværsøvelse
- Andagt
- Personlig historie
- Dagens temaoplæg
- Wingman grupper
Se mere på:
mandogmandimellem.dk

Der, hvor vi mænd 
søger væk og gemmer 

os i en ”hule”, efter-
lader vi et smerteligt 

tomrum, som kvinder-
ne forsøger at udfylde 

efter bedste evne.

Ingen kultur kan over-
leve på noget så fl yg-

tigt som følelser, og 
ingen kan blive sande 

mænd efter Guds hjer-
te ved at lade sig lede 

af følelser.

HURTIG, EFFEKTIV
OG KONKURRENCEDYGTIG

BOT TR U P T R AN S P O R T-

& K U R E R S E RV I CE

Bottrupvej 40, 8723 Løsning

Tlf. 20 64 69 96

Tlf./Fax: 75 65 23 21 - Mobil: 20 64 69 96 / 22 79 37 69
Mail: bottruptransport@gmail.com

Web: bottrup-transport.dk

VI KENDER VEJEN
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Obs! Iben Thranholms klumme er udtryk 
for hendes egen holdning, og udtrykker ikke 
nødvendigvis Udfordringens holdning.

2 verdener
Af  Graham Powell

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

’
e
s
k

228,-

Det mentorbaserede, 2-årige 
lederskabsprogram ARROW 
holdt generalforsamling i Var-
tov den 1. september.

Mens det andet hold på 21 
deltagere her i efteråret skal 
deltage på deres andet af i alt 
fi re internater, har Arrow fået ny 
bestyrelse. 

Det drejer sig om Astrid Peter-
sen (genvalg), Jesper E. Oehlen-
schläger (nyvalg), Karsten Bach 
(nyvalg), Signe Voldby (genvalg), 
Simon Engmose (nyvalg), Tho-
mas Quistgaard Nielsen (gen-
valg) og Ulf Preisler (nyvalg).

Thomas Quistgaard Nielsen 
blev valgt som næstformand, 
mens Jesper E. Oehlenschläger 
blev ny formand. Jesper, som 
oprindeligt har taget initiativ til 
ARROW i Danmark og hidtil har 
været daglig leder på program-
met, afl øser Thomas, der har væ-
ret formand for ledelsesgruppen 
siden sidste generalforsamling.

Ny, daglig leder bliver Peter 
Sode Jensen, der er 46 år og 
bor i Holstebro med sin kone 
Anne-Marie og parrets fi re døtre. 
Han er til daglig ansat som præst 
i Holstebro Oasekirke og har i 
øvrigt selv taget ARROW-kursus 
i England. 

- ARROW er den efteruddan-
nelse, som jeg hidtil har søgt 
forgæves efter. Her er der blevet 
taget hånd om hele mit liv som 
leder, præst, ægtefælle og fami-
liefar.  Her har jeg fået hjælp til at 

Ny ledelse i Arrow Danmark

Fra venstre ses bestyrelsen: Simon Engmose, Ulf Preisler, Signe Voldby, Jesper Oehlen-
schläger, Thomas Quistgaard Nielsen (bagest) og Karsten Bach (bagest) - endvidere daglig 
leder Peter Sode Jensen (forrest i blå t-shirt) samt administrator Helle Torp Tjørnelund. 

Det kirkelige lederskabsprogram Arrow har fået ny bestyrelse og daglig ledelse.

gøre fyldest i de opgaver, som er 
mine, - ikke på bekostning af min 
familie og sundhed i ånd, sjæl og 
legeme; men i kraft af dette, siger 

Peter Sode Jensen.
ARROW lederskabsprogram-

met forventer, at et nyt hold delta-
gere - det tredje i Danmark -  kan 

begynde i februar 2017.
Bodil

I anledning af, at det den 11. 
september 2015 var det 10 år si-
den, at Steen Skovsgaard blev 
indsat som biskop i Lolland-
Falsters Stift, har han udgivet 
den gamle bog ”Sjæleskat” af 
Chr. Scriver.

Bogen indeholder 148 forskel-
lige kortere eller længere citater 
af Chr. Scrivers prædikener, med 
tanker til eftertanke, opmuntring 
og trøst. Citaterne er lettere 
redigeret og vil kunne læses på 
sygesengen, på en pilgrimsvan-
dring, i toget, ved morgenmaden, 
eller når man bare har brug for ord 
til eftertanke.

 
Bog med dybe, rige kilder

Som begrundelse for udgivel-
sen skriver Steen Skovsgaard i 
forordet:

 ”Vi har brug for gamle ord 
i en ny tid. Vi har brug for at 
grave de gamle brønde fri, at 
søge i dybden, og at fi nde frem 
til kristendommens gamle, rige 
kilder. Ellers risikerer troen at 
blive tynd, fersk og overfl adisk. 
Ligesom træer og planter visner 
uden rodforbindelse, sådan vis-

ner troen også, hvis den er uden 
forbindelse til tidligere tiders tro 
og erfaringer… Og her har vi 
heldigvis mange dybe og rige 
kilder at øse af i den kristne tro 
og tradition, herunder altså også 
bogen: ”Sjæleskat”.

 
300-årige visdomsord 
med kraft, liv og ånd

Marianne Gaarden, cand.theol. 
ph.d., skriver bl.a. om bogen:

”Scriver taler om sjælens op-
lysning, helliggørelse og forening 

med Gud. Et perspektiv på kri-
stendommen, der hidtil ikke har 
været udbredt i den folkekirkelige 
kristendomsforståelse. Forfat-
terens righoldige billedbrug giver 
imidlertid læseren mulighed for at 
spejle egne erfaringer og sit liv i 
de små citater. 

 Ordene kan skabe klarhed og 
give indsigt. De kan opbygge og 
trøste. De kan vække til eftertanke 
og skabe indre ro. De kan vække 
til modsigelse og aktivere en 
kritisk refl eksion. De kan provo-
kere og udfordre den almindelige 
forforståelse. 

Men fremfor alt griber ordene 
fat i læseren, inviterer til at stoppe 
op og refl ektere over sin tro, sit 
Gudsforhold og sine livserfaringer 
i lyset af den kristendomsforstå-
else, der præsenteres i bogen.  

De små citater af Scriver er 
fulde af kraft, liv og ånd. De kon-
centrerede visdomsord tager fat i 
de grundlæggende spørgsmål om 
Gud og menneskelivet.

For eksempel står der om bøn: 
’Af en bog alene vil du aldrig 
kunne bede godt. Du kan vel læse 
deraf og lære, hvorledes og hvad 
du skal bede. Den kan opfl amme 

dig; men bønnen må gå frit ud af 
hjertet uden alle formede og fore-
skrevne ord. Du må selv forme de 
ord, hvorefter hjertet brænder.’” 

Dr. teol. Christian Scriver (1629-
1693) var præst og hofprædikant  
i Magdeburg i Tyskland.

Bodil

Biskop genudgiver ’Sjæleskat’ 

Sæt fokus på 
fl ygtningenes religion
I den forgange uge mistede myndighederne kontrollen over 
hvem, der passerer grænser på grund af de tusindvis af 
fl ygtninge og migranter, der strømmer ind over Europa i 
Danmark, som er et af verdens mest sikre lande. Dilemmaer 
og paradokser tårner sig op.

For blot et halvt år siden oplevede Danmark et terrorangreb, 
hvor politikerne satte alt ind på øget overvågning og sikkerhed. 
De samme politikere ser nu passivt til, at Danmarks grænser står 
pivåbne, og de har indtil videre opgivet registrering af hvem, der 
kommer ind i landet. 

Danskere gør sig til menneskesmuglere og står frem i medierne, 
hvor de stolt fortæller om, hvordan de bryder loven for næstekær-
lighedens skyld. Det er dybt ironisk. De, der i årevis har ønsket en 
total adskillelse af religion og politik, og som har fordrevet religion 
fra det offentlige rum, tyr nu alene til kristne argumenter om 
næstekærlighed. Og ve den, der formaster sig til at stille kritiske 
spørgsmål til, om vi gør det rigtige ved at lukke så mange men-
nesker ind, som vi ikke kender identiteten på – og spørger til, om 
ikke vi også har et moralsk ansvar for vores egen kultur, for vore 
nærmeste og at sikre deres fremtid? Den person bliver  kaldt for 
ukristen, kynisk og fremmedhader. 

Det største dilemma er, at fl ygtninge og indvandrere selv ikke 
lægger skjul på, at de har en anden religion, kultur og identitet. 
Både politikere, befolkning og kirker vender det blinde øje til reli-
gionsspørgsmålet.

Derfor er det værd at erindre, hvad den katolske ærkebiskop 
Amel Noun i Mosul i Irak, nu i eksil i Erbil, sagde til Vesten for et 
års tid siden, da han stod på ruinerne af sin kirke:

”Vores lidelser er optakten til dem, I europæerne og vestlige 
kristne også vil mærke i nær fremtid. Jeg er har mistet mit bispe-
dømme. De radikale islamister vil, at vi skal konvertere eller dø….
Vær venlig at prøve at forstå os. Jeres liberale og demokratiske 
principper er intet værd her. I må igen nøje overveje vores virke-
lighed her i Mellemøsten, fordi I byder en støt stigende gruppe af 
muslimer velkommen i jeres lande. Også I er i fare. I bliver nødt til 
at tage store og modige beslutninger, også selvom det betyder, at I 
bliver nødt til at gå imod jeres egne principper. I tror, alle mennesker 
er lige. Det er ikke sandt. Islam siger at alle mennesker ikke er lige. 
Jeres værdier er ikke deres værdier. Hvis I ikke snart indser det, 
vil I blive ofre for dem, som I har budt velkommen i jeres hjem.”

Jeg citerer ikke biskoppen, fordi jeg er racist eller fremmedhader, 
men fordi jeg vælger at forholde mig kritisk til virkeligheden. Fornuft 
uden tro er farlig. Det samme er tro uden fornuft.

Der er brug for åndelig fordybelse, mener Lolland-Falsters biskop.

Vi har brug for tidligere tiders 
tro og erfaring, mener biskop 
Steen Skovsgaard. Bogen ’Gamle ord til nye 

tider’ kan kan bestilles fra 
stiftets hjememside. 
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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.

Amerikansk litteratur-professor 
forelæser på MF i Aarhus
Torsdag den 1. oktober om eftermidda-
gen forelæser den amerikanske profes-
sor i litteratur, Gene Edward Veith Jr. på 
Menighedsfakultetet i Aarhus.

Professor Veiths første forelæsning 
handler om sakramenterne og hvordan 
de kan hjælpe mennesker med at fi nde 
svaret på livets mysterier. Efter kaffepau-
sen handler det om forudbestemmelsen, 
dvs. tanken om, at Gud på forhånd skulle 
have udvalgt den enkelte til frelse eller fortabelse. Hvad siger den 
lutherske lære? Og hvad betyder det for den kristne i dagligdagen 
og i forhold til discipelskab?

Gene E. Veith Jr. har været professor i litteratur ved Patrick 
Henry College i Virginia. Han har også været kulturredaktør ved 
World Magazine og professor i engelsk ved Concordia University 
i Wisconsin. Han har skrevet en række bøger om emner inden for 
kristendom og kultur, klassisk uddannelse, litteratur og kunst. På 
dansk fi ndes bøgerne ‘Evangeliet genopdaget’ og ‘Hellig hverdag’.

Entré 100 kr, - studerende deltager gratis. Tilmelding er ikke 
nødvendig. Forelæsningen arrangeres af Indre Missions region 
Aarhus, IMU, Aarhus Bykirke og Menighedsfakultetet.

Bodil

Vocation Gospel holder
afslutningskoncert i København
Gospelkoret Vocation Gospel, der blev startet i 1981 som en 
del af Nansensgades Lutherske Missionshus, lukker efter 34 år 
med en afslutningskoncert den 25. september i Fredens Kirke.

Det nu snart tidligere Vocation Gospel kor holder til i København, 
og har gennem sit virke arbejdet for livsglæde gennem gospel-
musikken. Billetter til afslutningskoncerten kan købes på: https://
billetto.dk/tak-for-sangen, oplyser bestyrelsesformand Kristine 
Martinussen.

Man kan se en forsmag på afslutningskoncerten på youtube, 
hvor gospelballaden ”See all the beauty” ligger. En sang skrevet 
af Birthe Paulsen med Annie Paulsen som forsanger.

Jakob

Omkring 300 kirkegængere 
fyldte kirken, da Simon Strunt-
ze blev indviet som hjælpe- og 
ungdomspræst i Kronjyllands 
Frimenighed i Randers under 
søndagsgudstjenesten den 13. 
september.

Som kirkens menighedsvej-
leder forestod Børge Haahr An-
dersen fra Evangelisk Luthersk 
Netværk indvielsen. Han under-
stregede, at indvielsesritualet har 
en 500 år gammel historie i den 
lutherske kirke og er slidstærke 
ord om kaldet til at formidle evan-
geliet som præst.

Simon Struntze prædikede 
over Jesu ord om ikke at bekymre 
sig. Han sagde bl.a.:

- Gud lover os ikke, at vi kan 
undgå besværligheder, men 
at vi vil kunne gå igennem det 

besværlige. Det modsatte af be-
kymring er bøn. Vi må give Gud 
vores bekymringer. Vi må give 
slip på frygten for i morgen for at 
få fred i dag.

De unges præst
Simon Struntze skal først og 

fremmest være ungdomspræst. 
Formand for Kronjyllands Valg-
menighed Rolf Weber bød ham 
velkommen og sagde, at det er 
opfyldelsen af en drøm fra 2012, 
hvor kirken etablerede et teen- og 
ungdomsarbejde. Dengang kom 
der seks til syv til møderne. Nu 
kommer der 50.

 Kronjyllands Frimenighed blev 
stiftet i 1996 og har 170 voksne 
medlemmer. Simon Struntze skal 
indgå i et team med præst Peter 
Kofoed Herbst.

Bodil

Præsteindvielse 
i Kronjyllands 
Frimenighed
Simon Struntze er nu indviet som ungdomspræst 
i Randers-menigheden.

- Vi må give Gud vores bekymringer. Vi må give slip på frygten 
for i morgen for at få fred i dag, sagde Simon Struntze i sin 
prædiken. Her ses han mellem vejleder Børge Haahr Andersen 
og menighedens præst Peter Kofoed Herbst.

Omkring 60 kristne asylan-
søgere fra Eritrea har i den 
seneste tid lånt lokaler af fol-
kekirken på Bornholm, så de 
kan praktisere deres religion, 
skriver DR.dk.

Eritreanerne har andre ritua-
ler, end man har i en folkekirke, 
forklarer provst Gotfred Larsen.

- Der er forskel på den luther-
ske og den ortodokse tro. Asyl-

ansøgerne fra Eritrea tilhører en 
meget gammel kirke, og de har 
deres egne ritualer. For eksempel 
sætter de deres sko udenfor, som 
muslimerne gør, og når de går 
derfra, kysser de Bibelen, fortæl-
ler provsten.

Asylansøgerne har en aftale 
om, at de kan benytte kirkens 
lokaler et par gange om ugen, 
og de bruger Sct. Nicolai Kirke i 
Rønne til gudstjeneste om efter-

middagen på søndage.
Ud over at de kristne fra Eritrea 

kommer fra en anderledes tradi-
tion, har de ifølge provsten heller 
ikke lært dansk, så de kan følge 
med i en dansk gudstjeneste.

Det var folkekirken på Born-
holm, som selv tog kontakt til 
det lokale asylcenter for at til-
byde asylansøgere, at de kunne 
komme til gudstjenesterne, hvis 
de havde lyst.

Behov for asylpræster?
Biskop Marianne Christiansen 

fra Haderslev mener, at der bør 
oprettes særlige asylpræstestil-
linger til at betjene de mange 
asylansøgere i Danmark.

Men det er der dog ikke behov 
for på Bornholm, vurderer provst 
Gotfred Larsen.

Bodil

Asylsøgere låner kirke på Bornholm

KFUMs SoldaterRekreation i 
Varde fi k juryens ærespris på 
Fundraisingskonferencen 2015 
den 8. september.

Det var Indsamlingsorganisa-
tionernes Brancheorganisation 
(ISOBRO), som stod for kåringen. 

Takker nej til fl ere midler
KFUMs SoldaterRekreation i 

Varde har fået tilsagn om støtte 
på ikke mindre end 18 millioner 
kroner fra fonde. Også lokale 
har bidraget, bl.a. ved en støtte-
koncert. Derfor har man ligefrem 
måttet takke nej til fl ere midler.

- Det er et utroligt fl ot resultat. 
KFUMs Soldatermission har fået 
involveret lokalområdet og for-
mået at give den lokale afdeling 
stort råderum. 

Det er unægteligt en usædvan-
lig situation for en NGO at skulle 
sige nej tak til penge, særligt når 
man har nået et så ambitiøst 

mål, lød det i begrundelsen for 
kåringen.

Flot anerkendelse
- Det er en fl ot anerkendelse 

af hele KFUMs Soldatermissions 
indsats for veteraner, siger gene-
ralsekretær Per Møller Henriksen, 
der sammen med lederparret Pia 
og Ivan Ælmholdt har fungeret 
som projektledere. 

For tre år siden indviede man 
KFUMs SoldaterRekreation Hol-
stebro som det første sted i lan-

det. Siden er SoldaterRekreation 
etableret ved Ålborg, i Nordsjæl-
land samt i Fredericia. 

Vi har fået stor opbakning til 
større fokus på veteraner fra de 
10.000 soldatervenner, der støt-
ter Soldatermissionen. Det har 
stor betydning, når vi henvender 
os til fonde for sammen at skabe 
bedre rammer for vore veteraner, 
forklarer Per Møller Henriksen, 
der modtog prisen på vegne af 
KFUMs Soldatermission. 

Bodil

KFUMs SoldaterRekreation fi k ærespris
Generalsekretær Per M. Hen-
riksen er projektleder sammen 
med Pia og Ivan Ælmholdt.

Haderslev Domsogn laver sin 
egen indsamling til fl ygtninge
Den lokale folkekirke i Haderslev hjælper de 
tusindvis af desperate mennesker, der netop 
nu er ramt af krig og nød i deres hjemlande. 

- Vi kan ikke sidde situationen for fl ygtningene 
i Mellemøsten og Østeuropa overhørig, for den 
er helt ekstraordinær, fortæller kirke- og kul-
turmedarbejder Henrik Engelbrekt Refshauge. 

Haderslev Domsogn har derfor startet en 
indsamling, som via Folkekirkens Nødhjælp går til fl ygtningelejrene 
i Jordan. Pengene går til vand, mad, tæpper og hygiejneudstyr.

- Som kristne vil vi gøre noget. Jesus sagde selv: ”Jeg var frem-
med, og I tog jer af mig”, som et eksempel vi skal følge. Haderslev 
Domsogn har et mål om at samle 10.000 kroner ind frem til og 
med efterårsferien, og det skriver folk på vores hjemmeside, at 
”det klarer vi snildt!” fortæller Henrik E. Refshauge. 

Beløb, som betales via Domsognets hjemmeside, kan trækkes 
fra i skat.

Bodil
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Luk. 7:11-17

Jesus opvækker enkens søn i Nain
11Den næste dag var Jesus på vandring i retning mod en by, 

der hedder Nain, og som sædvanlig havde han følgeskab af sine 
disciple og en stor skare af nysgerrige. 12Da de nærmede sig 
byporten, kom et begravelsesfølge dem i møde. Det viste sig at 
være en ung mand, der netop var død. Hans mor var enke og 
havde ikke andre sønner. Mange sørgende fra byen var med i 
følget. 13Da Jesus så moderen, fi k han medlidenhed med hende. 
»Græd ikke!« sagde han. 14Så gik han hen og rørte ved båren, 
så bærerne standsede. »Unge mand,« sagde han, »rejs dig op!« 
15Den døde satte sig op og begyndte at sige noget, og Jesus gav 
ham tilbage til hans mor. 16Overvældet af ærefrygt gav tilskuerne 
sig til at prise Gud. »En stor profet er midt iblandt os,« sagde de. 
»Gud er kommet til os for at hjælpe sit folk.«

17Beretningen om, hvad der var sket den dag, spredtes ud 
over jødernes land og videre ud til de omkringliggende lande.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Andreas Kammersgaard Ipsen

Præst i 
Tarm Frimenighed
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Verdens bedste budskab er, at 
Jesus kom for at opsøge og 
frelse det fortabte (Luk 19,10). 

De fortabte er dig og mig. Vi 
ville ikke have noget håb for 
evigheden, hvis ikke Gud havde 
valgt at komme os i forkøbet og 
gribe ind til frelse for os, mens 
vi endnu var hans fjender (Rom 
5,10), ja, mens vi endnu var 
åndeligt stendøde (Ef 2,1). 

Vi ville aldrig selv have fundet 
på at opsøge Gud, og derfor 
kom Jesus til verden for at 
opsøge og frelse os. Det er 
evangeliet, og i denne tekst om 
opvækkelsen af enkens søn i 
Nain møder vi en stærk forkyn-
delse af dette. 

Jesus opsøgte mennesker
Da Jesus gik på Jorden, var 

han i højeste grad opsøgende. 
Han kunne godt have valgt at 
oprette en lille mirakel-biks på 
et gade hjørne i Nazaret og så 
ellers vente på, at mennesker 
kom til ham, hvis de ville ham 
noget. Men Jesus vælger en 
anden strategi: han går ud på 
vejene, vandrer fra by til by, og 
opsøger selv de mennesker, 
som knap nok ved, at han 
eksisterer. 

Begravelsesoptoget i Nain 
giver på intet tidspunkt udtryk 
for nogen forventning af Jesus. 
Ja, det er tilsyneladende en ren 
”tilfældighed”, at de støder ind i 
Jesus. Men nogen tilfældighed 
er det naturligvis ikke. Det er 
Jesus, der bevidst opsøger 

det fortabte. Ingen i skaren, og 
da slet ikke den afdøde, har 
på noget tidspunkt gjort noget 
særligt for at fortjene sig til Jesu 
hjælp, ja, en dødeopvækkelse 
var slet ikke i deres tanker som 
en mulighed. De bliver ganske 
enkelt opsøgt midt i den dybeste 
afmagt over for dødens ende-
gyldighed. 

Syndens løn er død, men...
Netop i den afmagt og for-

tabthed griber Jesus ind. Og 
det er præcis samme sted, at 
han ønsker at gribe ind i dit liv, 
altså der, hvor du har mistet alt 
andet håb for livet og evigheden.

Det fantastiske er, at Jesus 
”ynkes” over moren til den 

døde. Ligesom du og jeg, så 
havde hverken den afdøde eller 
hans mor fortjent nogen ynk fra 
Jesus. ”Syndens løn er død”, 
står der i Rom 6,23, og at dø-
den hersker i verden, er derfor 
udelukkende vores egen skyld. 

Gud ville have været i sin 
gode ret til at lade os sejle 
vores egen sø, og Jesus ville 
have været i sin gode ret til at 
ignorere begravelsesoptoget i 
Nain, uden at nogen af os ville 
kunne bebrejde ham noget. 

Men det gør Jesus ikke. Han 
opsøger og frelser. Ja, mere end 
det: han ynkes. Det græske ord, 
som bruges her, betyder helt 
konkret en mærkbar følelse i 
kroppen af medlidenhed. 

Guds barmhjertighed mod 
os er ikke en overlegen og kold 
barmhjertighed, men en stik-
kende følelse af medlidenhed i 
Guds hjerte. Vi er i os selv fjen-
der af Gud, ja, vi hader Gud og 
alt, som har med ham at gøre. 
Men Gud gengælder vores had 
med inderlig kærlighed, og det 
at blive opsøgt af en sådan kær-
lighed er det eneste, som kan 
skabe en gengældt kærlighed til 
Gud i vores hjerter. Vi kan aldrig 
selv. Vi kan kun være døde.

Først må du være fortabt
Jesus kom for at opsøge og 

frelse det fortabte. Derfor må du 
være fortabt for at blive frelst. 
Du bliver ikke frelst fordi, du 
har været god nok til at opsøge 

Jesus, nej, du bliver frelst, fordi 
Jesus opsøger dig og opvækker 
dit hjerte fra døden. 

Det kan Jesus gøre, fordi han 
selv er gået i døden i stedet for 
dig. Jesu opvækkelse af enkens 
søn var ikke et trylletrick, men 
en særdeles virkelig og smer-
tefuld overførsel af ”syndens 
løn” fra den døde til ham selv. 
Frelsen er gratis for dig, men 
kun fordi den kostede Jesus alt.

Dagens tekst kalder dig til at 
se, at det er dig, der ligger på 
båren i fuldstændig afmagt. Du 
er fortabt. Men teksten kalder 
dig også til at se, hvordan Jesus 
ser dig og ynkes over dig med 
inderlig kærlighed, selvom du 
ikke har fortjent andet end din 
fortabthed. Sig derfor i dag Gud 
tak for, at han kom for at opsøge 
og frelse netop dig.

Herren ynkedes 
over den sørgende

I søndagens tekst står der, at Jesus ynkedes over enken (Den autoriserede oversættelse 1992), 
og møder hendes nød med et fantastisk mirakel.

Guds barmhjertighed 
mod os er ikke en 
overlegen og kold 

barmhjertighed, men 
en stikkende følelse af 

medlidenhed i Guds 
hjerte. 

Blinde vogtere
En ung kvinde, som ellers ikke plejer at komme i nogen kirke, 
deltog i det helbredelsesmøde, som er omtalt på forsiden 
og side 12-13.

Hun blev faktisk helbredt. Helbredelsen, forkyndelsen og 
den kærlige atmosfære, hun mødte, gjorde stort indtryk. 

Da hun kom hjem, søgte hun på internettet for at læse 
mere om forkynderen, som havde været redskab til hendes 
og mange andres helbredelser. 

Til hendes overraskelse var det meste, hun læste, kritiske 
og negative angreb. Og det gjorde hende ikke blot ked af det, 
men også meget forvirret og fortvivlet. Nu havde hun ellers 
lige oplevet, at det med Jesus alligevel var rigtigt, og at det var 
meget bedre, end hun i sin vildeste fantasi havde forestillet sig.

Det alvorlige i denne historie - og grunden til, at jeg nævner 
det her i lederen - er, at det som regel er såkaldte kristne, der 
anklager andre kristne, længe før verden gør det.  

Disse selvudnævnte ”vogtere” tror, de ved, hvad sandheden 
er. De kan ”kristendommen” udenad og har deres fastlåste 
teologiske opfattelser, som de har overtaget fra andre eller 
studeret sig frem til. De kender alle de rigtige meninger, så 
de kan så tvivl om andres levende tro. Men de har ikke selv 
begrebet, hvad Jesu budskab går ud på. 

De kritiserer høje åndelige ting, som de ikke forstår, ud fra 
en menneskelig tankegang. Deres åndelige erfaringer er ofte 
så begrænsede, at de er som pattebørn i Guds rige (Hebr. 5, 
12-13). Alligevel stiller de sig op som både anklagere og dom-
mere overfor kristne ledere, som de ikke når til sokkeholderne.

Paulus skriver i 1. Kor 2,14: ”Uåndelige mennesker kan ikke 
forstå eller tage imod det, der kommer fra Guds Ånd. For dem 
er det jo bare tåbelig snak. De er ude af stand til at forstå det, 
for det skal bedømmes åndeligt.”

Det er bl.a. om sådanne mennesker, at Jesus siger: 
”Ve jer selvretfærdige farisæere og skriftlærde, for I har 

smækket døren i til Guds rige! I er ikke selv gået derind, og 
når andre er på vej derind, gør I, hvad I kan, for at holde dem 
ude.” (Matt. 23,13)

Det er tragisk, hvis vi selv går glip af Guds riges 
velsignelser, fordi vi er fyldt med fordomme, frygt 
eller hovmod. Men det er endnu mere alvorligt, 
hvis vi med vores kritik og advarsler hindrer andre 
i at få del i det. 



Udfordringen torsdag den 17. september 2015 KRONIK . 7 

Af Ole Groth-Andersen 

Selvstændig og debattør

Der tales altid meget om de 
”palæstinensiske flygtnin-
ge”, men ordet er misvisende, 
fordi der i virkeligheden er 
tale om hovedsalig arabiske 
immigranter til Palæstina-
mandatet.

De udvandrede igen og blev  
efterfølgende fejlagtigt betragtet 
som fl ygtninge, og af taktiske 
grunde fandt de først efter 
1964 på at kalde sig selv ”pa-
læstinensere” og opdigtede en 
palæstinensisk identitet, ikke 
for at skabe noget selv, men 
for at fratage andre (jøderne) 
noget, de havde skabt. Dette 
har givet anledning til en del 
misforståelser.

 
Det oprindelige 
Palæstinamandat

Jordan var for eksempel en del 
af Palæstinamandatet, der blev 
oprettet på resterne af det besej-
rede Osmanniske rige sammen 
med Irak og Syrien-mandaterne 
men senere spaltet fra til at være 
det arabiske ”Palæstina”. Re-
sten, Judæa, Samaria, Gaza 
og det nuværende Israel blev  
bestemt til at være det jødiske 
”Palæstina”. 

Det skete ved San Remo-
konferencen i 1920 og betegnes 
derfor som Israels ”Magna carta”. 
Flertallet af den jordanske be-
folkning er da også etnisk set de 
samme arabere, som araberne 
på Vestbredden, Gaza og i selve 
Israel. Samme sprog, samme 
religion, samme skrift og ikke 
mindst samme kultur. Så er der 
beduiner og andre grupper, fx 
hashemitterne i Jordan, hvorfra 
det jordanske kongehus stam-
mer, og berberne i Nordafrika, 
men ingen af dem er en del af 
de arabiske fl ygtninge.

Når der opstår debatter om 
konfl ikten i Mellemøsten er det 
altid de arabiske fl ygtninge, som 
nævnes. Er de arabiske fl ygt-
ninge så afgørende for debatten, 
så må de jødiske fra arabiske 
lande da være mindst ligeså 
afgørende. De jødiske overstiger 
i antal endda det faktiske antal 
arabiske fl ygtninge.

Den arabiske 
udrensning af jøder

Dr. George E. Gruen (Gene-
raldirektør for Mellemøst-studier i 
den Amerikansk Jødiske Komite) 
skriver om de jødiske fl ygtninge 
fra arabiske lande fra 1940 til 

1987 i en offi ciel rapport. Det er 
veldokumenteret, at der i alt le-
vede 880.000 jøder i de arabiske 
lande i 1940. 

Hans rapport dannede basis 
for en konference, som blev holdt 
i Washington den 26 - 28. oktober 
1987, hvor hovedtemaet var de 
jødiske flygtninge. Det ameri-
kanske udenrigsministerium var 
deltager i konferencen. Hermed 
et kort referat fra værket:

I 1985 var, ud af de i alt 
880.000 jøder, kun 25.000 til-
bage, hvoraf over halvdelen i 
Marokko, hvor jøderne altid har 
levet uden nævneværdige pro-
blemer, og siden staten Israels 
oprettelse under kongens be-
skyttelse. Alligevel valgte mange 
at immigrere fredeligt og i god 
orden efter 1948.

I 2008 er antallet af jøder i 
arabiske lande opgjort til 7.000, 
langt de fleste (90%) fortsat 
i Marokko. Det vil sige, at de 
jødiske fl ygtninge fra 1940 og til 
i dag udgør omkring 830.000 til 
840.000 mennesker, som blev 
tvunget på fl ugt af pogromer med 
mord, lemlæstelser, voldtægter, 
ødelæggelse af jødisk ejendom 
og jødiske forretninger, menighe-
der, synagoger, kirkegårde m.v. i 
de arabiske lande.

30 – 40.000 immigrerede roligt 
og frivilligt fra lande som Liba-
non, Tunis og Marokko.

Jøder kunne i særlig grad i 
Irak, Yemen og Marokko spores 
tilbage til det første babyloniske 
jødiske eksil, ved det Første 

Tempels ødelæggelse år 586 
før vor tidsregning. Alle andre 
stammer stort set tilbage fra det 
andet eksil, omkring romernes 
nedkæmpning af jødernes oprør 
i den romerske Judæa-provins, 
og det andet tempels ødelæg-
gelse i år 73.

2.600 års jødisk tilstedevæ-
relse i det, der senere blev til 
arabiske og hovedsagelig mus-
limske lande, er således blevet 
udrenset fra 1940 og til i dag.

 
Pogromer

Eksempler på volden mod 
jøder og jødisk ejendom fra ud-
bruddet af 2. Verdenskrig og frem 
til Israels oprettelse i 1948, er 
mange. I Bagdad i juni 1940: 170 
blev dræbt, 900 hårdt sårede, og 
14.500 mistede deres huse og 
hjem, ejendomme og butikker. 
Roen blev dog genoprettet af det 
britiske politi. Den 2. november 
1945, på årsdagen for Balfour-
deklarationen, bredte volden sig 
igen mod jøder fra Bagdad i Irak 
over Aleppo i Syrien og Cairo 
i Ægypten til Tripoli i Libyen. 
Alene i Tripoli blev 130 jøder 
myrdet og et tusindtal kvæstet 
denne ene dag, og overalt blev 
synagoger knust, jødiske hjem 
brændt af og butikker plyndret. 
I november 1947 blev over 100 
jøder slået ihjel i Aden i Yemen 
og fl ere hundrede såret under 
en jødisk helligdagsfest. 

Kirkegårde forsvundet
Efter krigen i 1967 er der 

over hele den arabiske Verden 

næsten ikke en jødisk kirkegård 
tilbage. De er alle jævnet med 
jorden, ligesom de jordiske rester 
af de begravede er skændet ved 
bortkastning. 

Således blev sporene af næ-
sten 2000 års jødisk tilstedevæ-
relse i arabiske lande fjernet. 
I Østjerusalem blev - fra 1949 
til 1967 – over 100 synagoger 
jævnet med jorden, jødiske 
gravpladser skændet, destrueret 
og fjernet. Dele af Grædemuren 
blev forsøgt destrueret, sten blev 
anvendt til opførelse af arabiske 
boliger og veje eller bare knust 
og kastet bort. Flere tusinde 
jødiske hjem blev konfiskeret, 
såvel i Østjerusalem som på 
Vestbredden (Judæa og Sa-
maria). Ved Israels oprettelse i 
1948 var strømmen af fl ygtninge 
allerede i fuld gang i de arabiske 
lande, men englænderne havde 
forhindret dem i at nå til manda-
tet. 127.000 jøder var på fl ugt fra 
Irak, 36.000 fra Libyen og andre 
100.000 fra de fransktalende 
arabiske områder. Fra 1949 star-
tede den store massive fl ugt af 
yderligere 520.000 jøder. Mange 
blev løskøbt af Israel. I 1952 lyk-
kedes det også at løskøbe og 
evakuere 50.000 jøder fra Yemen 
ved den berømte luftbro.

FN’s anerkendelse
I rapporten af George E. Gru-

en nævnes også sikkerhedsrå-
dets resolutioner 237 og 242. 
Bag begge resolutioner ligger et 
ønske om, at alle fl ygtninge som 
følge af den israelsk-arabiske 

konfl ikt er genstand for vor op-
mærksomhed. Derfor anvendes 
der ikke ord som ”arab” eller 
”palestinian” i forbindelse med 
flygtninge. Dette ”benarbejde” 
blev udført af den amerikanske 
FN-ambassadør, Goldberg, som 
sidenhen fyldestgørende har re-
degjort for forhandlingsgangen. 
Det var en taktisk ubemærket 
manøvre, skriver Goldberg.

George E. Gruen fortsætter 
med at slå fast, at siden 1967 
har de jødiske fl ygtninge derfor 
i princippet fået FN’s anerken-
delse som værende en del af 
det samlede fl ygtningeproblem.

Hvor blev hvem udrenset?
I 1985 blev det af det ameri-

kanske udenrigsministerium an-
slået, at der opholder sig omkring 
300 jøder i Algier, 100 i Libanon, 
250 i Ægypten og 300 i Irak. 

I Syrien lykkedes det USA at få 
regeringen til at udstede udrejse-
tilladelser til de sidste 5.000 
nærmest indespærrede jøder. 
I 1940-45 var der cirka 43.000 
syriske jøder, i dag er der, ifølge 
det amerikanske udenrigsmini-
sterium (2008), cirka 200 jøder 
tilbage i Damaskus.

Der er fra arabisk side aldrig 
givet erstatning for konfi skerede 
jødisk ejede parceller eller ejen-
dom, huse, butikker, indbo og 
bankindeståender.

Præsident Clinton fi k vedtaget 
et forslag i år 2000 om en inter-
national fond, der også skulle 
yde erstatninger til jødiske fl ygt-
ninge for deres tab af konfi skeret 
ejendom i arabiske lande.

I arabiske lande på omkring 22 
millioner km2 er der således i alt 
cirka syv tusinde jøder tilbage.

I Israel med i alt kun 26 tusinde 
km2 er der 1,8 millioner arabere.

Tallene står i skærende kon-
trast til påstandene om fl ugt og 
udrensning omkring de arabi-
ske fl ygtninge. Derfor kan man 
udlede af Andrew Dismores 
bemærkninger, at hvis der er 
tale om etnisk udrensning, så 
må det altså være den arabiske 
af den jødiske. 

Andrew Dismore bragte i 2008 
de jødiske fl ygtninge fra arabiske 
lande op i en debat om Israel i 
Underhuset. Og det var første 
gang i det Britiske Parlaments 
historie, at denne flygtninge-
strøm blev nævnt, og så endda 

i et indlæg af Andrew Dismore, 
som var yderst fyldestgørende 
og veldokumenteret.

Brev fra en glemt Jøde
Kort uddrag af brevets afslut-

tende indhold:
I juni 1967 øjnede vi skyggen 

af døden. De af os, som ikke blev 
fordrevet i 1948/49 og var blevet 
i Libyen, et land hvor vi igennem 
århundreder havde haft vore rød-
der, og hvor vi i lange perioder 
havde følt os godt behandlet, 
følte nu, at seks-dages-krigen 
havde udviklet en ekstrem ha-
defuld atmosfære i gaderne. 18 
blev på en enkel nat dræbt, og al 
jødisk ejendom, hjem og forret-
ninger blev plyndret og herefter 
brændt ned til grunden. Jeg og 
cirka 4.000 andre jøder forlod i 
hast Libyen med, i bedste fald, 
kun en lille kuffert og et par dol-
lars på lommen. Vi mistede alt.

Jeg fi k aldrig tilladelse til at 
vende tilbage. Og jeg modtog 
aldrig erstatning for min ejen-
dom, som det ellers blev lovet af 
regeringen, som konfiskerede 
over 600 jødiske ejendomme 
efter den libyske ”krystalnat” i 
1967. Da Oberst Gaddafi tog 
magten i 1969, jævnede han alle 
jødiske kirkegårde med jorden, 
og alle gravsten, inklusive de 
gravdækkende store sten, blev - 
sammen med de menneskelige 
knogler - kørt bort og anvendt til 
vejbyggeri.

Jeg taler ud, og jeg taler højt, 
fordi jeg nægter at være en 
glemt Jøde.

Sendt den 6/10-2010 fra Da-
vid Harris, generaldirektør, St. 
Anthonys College, Oxford Uni-
versitet. Opdateret fra tidligere 
essay fra 2003.

Vi bør heller ikke glemme
De arabiske lande tog ikke 

imod deres egne flygtninge, 
som jo flygtede af frygt som 
følge af de arabiske landes 
propaganda, hvorimod Israel 
tog imod alle, som fl ygtede på 
grund af udrensning.

Dette bør ikke komme araber-
ne til gode i debatten om Israel.

Har vi glemt Mellemøstens 
jødiske fl ygtninge?
I debatten om de arabiske fl ygtninge i Mellemøsten er der stortset ingen, der nævner de jødiske fl ygtninge gennem tiden.

Grædemuren i Jerusalem. I perioden 1949 - 1967 blev dele af den forsøgt destrueret.
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Ugens breve til Suh

Hotline til Suh
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Kære Suh
Jeg har et liv bag mig, hvor 

jeg har mange svære ting med 
i bagagen. 

Jeg har fået professionel hjælp 
til at håndtere dem og det går 
for det meste godt for mig. Ind 
imellem kan jeg dog have nogle 
perioder, hvor jeg får lyst til at 
trække mig fra omverdenen – fra 
min familie og mine venner – og 
bare trække mig ind i mig selv. 

Jeg kan også få tanker om at 
dø, ikke at begå selvmord, men 
blot en oplevelse af, at det måske 
var nemmere ikke at være til. Jeg 
kommer som regel nogenlunde 
hurtigt ovenpå igen, men jeg kan 
godt blive skræmt over det. Jeg 
regner ikke med, at det er helt 
normalt?

Venlig hilsen Q67

Kære Q67
Hvis du med ”normalt” mener, 

at det sandsynligvis ikke er fl ertal-
let, der har det, som du beskriver, 
så har du nok ret. 

Men hvis du er bekymret for, 
om du så er ”unormal” – altså, 
psykisk syg, utilregnelig eller 
noget i den retning, så kan du 
slappe helt af. Selvom det, du 
oplever, ikke er hverdagskost for 
de fl este, kan det i din situation 
være en meget logisk og dermed 
forholdsvis ”normal” konsekvens 
af det liv, du har bag dig. 

Måske er din tolerance-tærskel 
lavere end fl ertallets pga. fysisk 
eller psykisk overbelastning? 
Der skal derfor måske ikke så 
meget til, før dit system lukker 
ned og prøver at fi nde ro til at 
re-boote, ved at du trækker dig 

ind i dig selv? Eller måske er du 
blevet ekstra sensibel, så at der 
ikke skal så meget til, før du har 

brug for stilhed og alenetid for at 
bearbejde alle indtrykkene? 

I forhold til dine tanker om at 

dø lægger jeg meget vægt på, 
at du skriver, at du ikke tænker 
på at begå selvmord. Der er en 
forskel på at ønske at dø og så 
på ind imellem at have svært ved 
at være i live. Det lyder måske 
underligt, men prøv lige at tænke 
over det. 

”Måske var det nemmere ikke 
at være til”, skriver du. Ja, det er 
der da noget rigtigt i – var du ikke 
i live, så skulle du ikke forholde 
dig til arbejde, regninger, pligter, 
ansvar over for andre, valg osv. Til 
gengæld var der mange glæder, 
du så heller ikke fi k del i. 

Prøv at tænke over, hvad det 
er, der i de perioder, hvor du har 
det sådan, ”ikke er så nemt”. 
Hvad er det, der gør det svært 
eller udmattende at være dig? Er 
det eksterne krav? Relationen til 

et andet eller andre mennesker? 
Ting fra fortiden, der plager dig? 

Når du har identifi ceret dette, 
så kan du med fordel sætte dig 
for at få gjort noget ved disse ting, 
evt. med mere professionel hjælp. 
Og hvis du aktivt vil gøre noget 
for at holde din døds-længsel i 
skak, så prøv at tænke på det, 
der er vidunderligt eller stort i 
livet for dig. Lad minderne om 
og forventningerne til disse ting 
fylde dit sind og dine tanker – så 
er der mindre plads til tankerne 
om døden. 

Dø skal du jo en dag, så gør dig 
umage med at leve livet så godt 
og rigt som muligt indtil da.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg skriver til dig for at høre, om 

jeg har et reelt problem. Sagen 
er nemlig den, at jeg er 20 år og 
altid falder for fyre, som er langt 
ældre end mig. 

Min sidste kæreste var 31 år, 
og inden ham havde jeg en kære-
ste, der var 35 år. Det skal siges, 
at jeg er ret moden af min alder 
(siger andre også), jeg orker slet 
ikke det liv og de interesser, som 
mange af mine jævnaldrende har. 

De fl este i min omgangskreds 
er også en del ældre end jeg 
selv, og det er selvfølgelig også 
lidt derfor, at jeg primært møder 
ældre fyre. Men jeg er bekymret 
for, om jeg har et fader-issue og 
det egentlig er det, der spænder 
ben for mig. Min far forlod nemlig 
min mor og mig, da jeg var 6 år, 
og jeg har ingen kontakt med ham 
i dag, og min stedfar har jeg et 
noget anstrengt forhold til. 

Jeg kan ikke fi nde ud af, om jeg 
skal følge mit hjerte og stole på, 
at kærligheden ingen alder har, 
eller om jeg skal begynde at date 

yngre fyre, selvom de faktisk ikke 
siger mig noget. Hjælp!

Den forvirrede

Kære Forvirrede
Det er nogle vigtige overve-

jelser, du gør dig, for det er jo 
din fremtid, det handler om, og 
måske dit kommende ægteskab. 

Det kunne meget vel lyde som 
om, at du selv er inde på noget af 
det rigtige, når du overvejer, om 
der er nogle fader-komplekser på 
spil. Som barn har vi brug for det 
med- og modspil, som vores mor 
og far giver os. Vi har både brug 
for dem som omsorgspersoner, 
men også som rollemodeller på 
fl ere måder. 

Vi har brug for at erfare på 
første hånd, hvordan man er som 
kvinde/mand, og hvordan man 
behandler det andet køn. På den 
måde har vi en ”skabelon”, når 
vi forlader hjemmet og går ud i 
verden og selv skal fi nde ud af 
at være en voksen kvinde eller 
voksen mand. 

Men det er desuden rigtig 

vigtigt, at vi som børn også får 
mulighed for at blive bekræftet 
og spejlet i en voksen af både 
det samme køn, men også af det 
modsatte køn, for hver eneste af 
os indeholder både en feminin 
side og en maskulin side. Vores 
far er derfor ret vigtig, når det 
kommer til at forstå og udvikle den 
maskuline del af os. Selvfølgelig 

kan en mor også gøre det, men 
som far kan og er man noget 
særligt - ligesom man som mor 
naturligvis også kan og er noget 
særligt. 

Hvis din far-fi gur af forskellige 
grunde har været utydelig og fra-
værende, så er det helt logisk, at 
du i dag stadig søger den masku-
line bekræftelse, som du måske 

aldrig fi k. Ydermere giver det også 
ganske god mening, at du også 
stadig søger den tryghed og må-
ske maskuline erfaring, som de 
ældre fyre, du bliver forelskede i, 
netop kan give dig. 

Du har helt ret i, at kærlighed 
som sådan ingen alder har, og 
det er i historien bestemt bevist 
før, at man kan leve lykkeligt 

sammen med en partner, der er 
langt ældre/yngre end en selv. 
Men det er dog bestemt ikke uden 
udfordringer, og du gør klogt i at 
overveje, om det på længere sigt 
bliver for omkostningsfyldt? 

For selvom du er moden af 
din alder, er du dog på visse 
punkter et helt andet sted i livet 
end en mand, der er 15 år ældre 
end dig selv – både praktisk og 
følelsesmæssigt. Og en af jer vil 
uvægerligt blive nødt til at give 
afkald på ting, der ellers ville være 
naturlige for jer. 

Prøv at bruge din tid som single 
nu til at tænke over de ting, som 
der alligevel er fordelagtige ved at 
date en jævnaldrende – og prøv 
måske at stille skarpt på, hvad 
det er for egenskaber hos dine 
ældre ex-kærester, som du blev 
tiltrukket af. Du kan jo så derefter 
prøve at gå meget målrettet efter 
lidt yngre fyre, som netop har de 
egenskaber eller personligheder, 
som dine ex-kærester har haft. 

For det handler sandsynligvis 
ikke om deres kronologiske alder, 
men om deres modenhed og 
det, de er i stand til at give dig i 
forholdet. 

Hilsen Suh

Tænk på det der gør livet værd at leve

Jeg falder for fyre som er langt ældre end mig

Prøv at tænke over, hvad det er, der gør livet svært eller 
udmattende for dig.

Hvis din far-fi gur af forskellige grunde har været utydelig og fraværende, så er det helt logisk, 
at du i dag stadig søger den maskuline bekræftelse, som du måske aldrig fi k. 
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Allerede som barn længtes 
jøden Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin 
fylde. Af frygt ikke blot for Israels 
Gud, men også for at forråde sin 
jødiske arv og sin familie, forka-
stede han hårdnakket Jesus. En 
bitter kamp i hans hjerte og sind 
var begyndt. Da Jacob var 25 år 
gammel, greb Gud ind.

265 sider - Udkommet 2015

199,-

AlAllelereredede ssomom bbbararnn lælæ

Hvorfor
lige mig?

Af Henri Nissen

På et hotelværelse i Bangkok 
ligger en høj, lys vesterlænding 
sammenkrøbet i fosterstilling 
i sin seng. Hans mobiltelefon 
ringer og spytter tekstbeske-
der ud, men han ignorerer dem.

Et enkelt opkald bryder den de-
pressive hypnose. Opkaldet er fra 
en ung mand, der kalder ham far.

"Hvor er du?"
"Det ved jeg ikke."
"Hvilket land er du i?"
"Thailand."
"Hvad laver du der? Der skal 

du jo ikke være..."
"Jeg kan ikke mere..."
"Du er nødt til at komme hjem, 

vi savner dig og elsker dig."
"Jeg kan ikke mere, jeg kan 

ikke..."
"Far, vi har brug for dig, vi 

mangler dig, det skal nok blive 
okay..."

Sådan begynder TV-jour-
nalisten Allan Høyers bog om 
helbredelsesprædikanten Jørn 
Hyldgaard.

Hans nye bog tager læseren 
med helt tilbage til fødslen af Jørn 
under store vanskeligheder. Den 
nyfødte blev fjernet fra moderen 
i tre dage, fordi man frygtede, 
at han alligevel ville dø. Men 
moderen bad for barnet, og han 
overlevede. Men han blev en skidt 
knægt; en ballademager, der 
senere rodede sig ud i mange 
selvforskyldte problemer. 

Allerede som knægt plages 
hans sind imidlertid af tvangstan-
ker og angst, og han havner i et 
tidligt misbrug.

Druk - og frelse
Som utilpasset ung mand 

sendes han på dannelsesrejse 
til Oslo, men han slår sig i tøjret 
og går på druk. 

Først da Jørn ser en mand 
sidde på hans yndlingsbænk 
på Karl Johan i Oslo, sker det 
første virkelige nærkontaktmøde 
af tredje grad – ikke med en 
marsmand, men med den Jesus, 
som nordmanden introducerer 
Jørn for. 

For første gang i lang tid kan 
Jørn sove igennem i den gæste-
seng, som han får tilbudt hjemme 
hos nordmanden. Pist væk er de 
tvangstanker, der har martret 
ham siden barndommen.

Seks års sammenbrud
Senere bliver Jørn en elsket 

forkynder. Men barndommens 
sorte skygger hænger over ham. 
Han føler et umenneskeligt ar-
bejdspres midt i forkynder-karri-
erens højdepunkt, og det sender 
Hyldgaard i gulvet.

– Som et gespenst fra un-
dergrunden dukker nu mentale 
kræfter op, som har tråde tilbage 
i hans slægt. Han må forlige sig 
med, at medicin og en psykiatrisk 
diagnose bliver livspartnere – 
side om side med troen, fortæller 
forfatteren Allan Høyer.

Det bliver til hele seks års sam-
menbrud og depression, indtil 
Gud, gode venner og en omstridt 
psykiater kommer ham til hjælp.

- For mig har arbejdet med 
bogen været en fantastisk afdæk-
ning af begrebet tro. Er tro, at vi 
bliver løst fra alle vores problemer 
ved et knips med fi ngrene, eller 

er tro, at vi holder fast i Gud i alle 
tænkelige og utænkelige kriser? 
siger Allan Høyer.

Han hæfter sig ved, at også 
Jørn Hyldgaards familie bliver sat 
på en hård prøve i de turbulente 
år op til og under depressionen.

Ægteskabet holdt
- Jørn Hyldgaards kone Britta 

står for mig som noget af det 
mest jyske og stabile, man kan 
forestille sig. Der var kristne 
venner – og endda præster - der 
rådede hende til at blive skilt fra 
Jørn, men hun tog en beslutning 
om, at det skulle blive løgn. 

- Hvis det her parforhold kunne 
udholde trængslerne, så tror jeg 
også, mange andre forhold kunne 
reddes, siger Allan Høyer.

Men bogen om Hyldgaard, der 
passende har fået titlen ”Hudløs”, 
sætter også et sjældent lys på de 
reaktioner, der kan komme, når 
forbilleder, der burde stå, falder 
sammen. 

Stak af fra kaos
Hyldgaard opbygger i sin tid 

som forkynder et ry og en ag-
telse, som mange ville sælge 
deres sjæl for. Kalenderen er 
fuld. Miraklerne følger med. Folk 
strømmer til hans møder.

Men et indre kaos kombineret 
med en ukritisk arbejdsnarko-
mani driver Hyldgaard helt ud 
over en uundgåelig afgrund. 

Som et lyn fra en mørk himmel 
stikker han pludselig af fra alt og 
alle og befinder sig hjælpeløs 
på et hotelværelse i Bangkok. 
En ven får ham guidet tilbage 
til Danmark, og nu følger en pe-
riode, hvor kun meget få af hans 
tidligere støtter bakker op.

Giver håb trods alt
Flere kirkeledere giver deres 

besyv i indledningen til bogen. 
En af dem er Thomas Hansen 
fra Hillson Church Copenhagen:

- Danmark er et land, som har 
en af de højeste procentsatser 

i forhold til folk, der lider af de-
pression. ”Hudløs” er en ærlig 
historie og et indblik i et liv, der 
bliver reddet fra total destruktion 
af loyale venner og familie og 
ikke mindst af Guds nåde, siger 
Thomas Hansen.

Også Johannes Hansen fra 
Apostolsk Kirke i Ålborg bemær-
ker sig, at bogen beskriver sider, 
som er ukendt for de fl este:

- Jørns rejse er utrolig, men 
det er den skinbarlige sandhed, 
hudløst formidlet. Bogen kan ikke 
andet end give nyt håb til den, der 
kæmper med livet, siger Johan-
nes Hansen.

Tonny Jacobsen fra Pinsekir-
ken i Vejle følger konstaterer:

- Jørn Hyldgaard sparer ikke 
sig selv i denne interviewbog. 
Den er dybt autentisk, og måske 
netop derfor er den fuld af håb 
på trods af de uforklarlige livs-

oplevelser, der slet ikke passer 
ind i de fl estes opfattelse af det 
gode liv.

- Livet og lyset vinder ikke 
som følge af tilfældigheder eller 
ved at tage sig sammen og følge 
bestemte trin til et godt liv. Livet 
vinder, fordi Gud er nådig og gør 
mirakler, siger Tonny Jacobsen.

Beder stadig for syge
Jørn Hyldgaard beder stadig 

for syge, men han er mere bevidst 
om, at han skal passe på sig selv 
– også selv om han tjener Gud.

- Uanset om man er usikker 
eller skråsikker i sine livsoverbe-
visninger, så har ”Hudløs” noget 
at fortælle den moderne dansker. 

Det er en historie om et tabt liv, 
der genfi ndes, siger Allan Høyer 
om sin nye bog.

Da prædikanten brød sammenDa prædikanten brød sammen

TV-journalisten Jørn Høyer sammen med Jørn Hyldgaard.
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Norsk Luthersk Mission tilby-
der nu at indkvartere fl ygtninge 
på flere af deres lejrsteder, 
skriver KPK.

– Vi ønsker at hjælpe menne-
sker i nød. Derfor gi’r vi nu besked 
til de norske myndigheder om, at 
vi kan tilbyde overnatingspladser 
på nogle af vore lejrsteder, siger 
generalsekretær Øyvind Åsland.

Også Norge oplever et pres fra 
de mange fl ygtninge og asylsø-
gere, som netop nu bevæger sig 
gennem Europa. Derfor har NLM 
meldt ud til Udlændingedirektora-
tet (UDI), at man vil tilbyde hjælp 
med midlertidig indkvartering.

Brug for fl ere 
overnatningssteder

– NLM har allerede en asyl-
modtagelse på Ormseter udenfor 
Hamar. Nu har UDI spurgt, om 
der er fl ere pladser. Det vil vi nu 
svare positivt på. Vi har mulighed 
for at åbne fl ere af vore lejrsteder 
for fl ygtninge og asylsøgere, siger 
Øyvind Åsland.

UDI oplyser, at de arbejder 
på at imødekomme det akutte 
behov for overnatingssteder for 
asylansøgerne. Den sidste tid 
har de indgået fl ere aftaler med 
campingpladser og hoteller om 
midlertidig overnatning.

– Behovet er stort, der er fortsat 
mange, som kommer. Samtidig 
med at vi arbejder med den 
langsigtede planlægning, får vi 
nu også fl ere midlertidige aftaler, 
siger presserådgiver Therese 
Bergwitz-Larsen i UDI til KPK. 

De midler tidige indkvarte-
ringstilbud skal have mindst 50 
sengepladser og ligge i Østlandet. 

– Det skyldes, at vi ønsker 
at det skal ligge i nærheden af 
politiets udlændinge-enhed i 
Oslo, som kan koordinere en del 
praktiske ting, oplyser Bergwitz-
Larsen.

NLM besøgte Ungarn
NLM Norge var i forrige uge 

på stabstur til Budapest, som de 
sidste dage har været præget af 

fl ygtningekaos.
– Det gør selvfølgelig indtryk 

at vide, at man er så tæt på det 
drama, som udspiller sig. Am-
bivalensen som man føler ved 
at være så nær, samtidig med 
at mange ting virker normalt, er 
noget vi sidder tilbage med efter 
turen, siger personalechef Kari 
Margrethe Solvang til KPK.

Misjonssambandet har over 30 
lejrsteder. Netop nu prøver man 
at kortlægge, hvilke af dem, der 
kan bruges til at huse fl ygtninge.

Handler om at hjælpe
Generalsekretæren understre-

ker, at udspillet ikke er et forsøg 
på at vise et standpunkt i den 
politiske debat om fl ygtningene.

– For os handler det om at 
hjælpe mennesker i nød. Vi vil 
vise kristen næstekærlighed over-
for dem, som har brug for at få 
tag over hovedet. Så overlader vi 
til de norske myndigheder at un-
dersøge beskyttelsesbehovet for 
den enkelte, siger Øyvind Åsland.

Normisjon gør ligeså
Nu har også Normisjon tilbudt 

hjælp til at huse fl ygtninge.
– Vi bestemte os i denne uge, 

at vi vil gå ud med en anmodning 

til alle vore regioner om at se på 
muligheden for at stille lejrsteder 
og eventuelle egnede bedehuse 
til disposition, fortæller medie- og 
markedsleder Ole Martin Rudsta-
den til KPK.

Lejrstederne ejes af regio-
nerne, mens bedehusene ejes 
lokalt. Derfor må man tage en 
runde med alle de involverede 
først, før omfanget kan afklares.

- Vi oplever det som en selv-
følge, at vi både som missionsor-
ganisation og som enkeltpersoner 
skal bidrage med det, vi har i 
denne krise, siger Rudstaden.

Giver en dagsløn
Der mobiliseres nu på flere 

fronter. Generalsekretær Anne 
Birgitta Langmoen Kvelland gi-
ver en dagsløn til fl ygtningene i 
Syrien. Resten af ledergruppen 
gør det samme, og nu opfordres 
også andre til at bidrage. 

– Det er hjerteskærende at se, 
hvordan specielt børn har det, når 
de er på fl ugt. Vi har nu en mu-
lighed for at hjælpe mennesker i 
nød. Jeg ville have gjort hvad som 
helst for at sikre en god fremtid 
for mine egne børn, siger Lang-
moen Kvelland på Normisjons 
hjemmeside.

Håber på store gaver
Normisjon kanaliserer pen-

gene gennem Kirkens Nødhjelp, 
som siden 2012 har givet nød-
hjælp til kriseramte mennesker i 
ti provinser i Syrien, og til syriske 
fl ygtninge i nabolandene Libanon 
og Jordan.

Den foreløbige målsætning 
er 400.000 kroner, men organi-
sationen håber, at initiativet kan 
føre til et regulært gaveskred, 
skriver KPK.

Bodil

Ny informationsleder i Åpne Dører
Linda Askeland bliver ny informationsleder i 
norsk Åbne Døre efter Stig Magne Heitmann, 
skriver KPK.

Askeland har arbejdet i Familie og Medier 
siden 2008 som redaktør og medlemskontakt. 
I halvandet år frem til sommeren 2015 var hun 
fungerende daglig leder. 

Stig Magne Heitmann skal være informa-
tionsleder og faglig leder af Åpne Dører indtil Linda Askeland i 
oktober overtager stillingen som informationsleder. Heitmann 
fortsætter derefter som faglig leder på fuld tid.

Linda Askeland har læst journalistik ved mediehøjskolen Gim-
lekollen og har desuden læst kristendom, pædagogik og drama. 
Hun har også studert organisationspsykologi og ledelse bl.a. ved 
Menighetsfakultetet.

Bodil

Missionsselskaber åbner 
lejr-steder for fl ygtninge
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Først kom tilbuddet fra Norsk Luthersk Mission. Nu gør Normisjon det samme.

Misjonssambandet kortlægger nu hvilke lejsteder, som kan bruges til at huse fl ygtninge. Billedet er 
fra NLMs Laberget lejrsted i Skog. Indsat billede af generalsekretær Øyvind Åsland. Fotos: NLM.

Generalsekretær Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland giver 
en dagsløn til fl yktningene i 
Syrien. Foto: Normisjon

For tredje gang i løbet af 30 
år blev kirken Pakpak Dairi 
Christian Protestant Church 
(GKPPD) brændt ned den 18. 
august 2015, skriver Åbne 
Døre. 

Kirken brændte ned til grun-
den i løbet af bare 20 minutter. 
Gerningsmændene kommer 
angiveligt fra samme område 
(Aceh Singkil) og formodes at 
være imod kristne.

Politiet fandt en machete og 

hjulspor fra to biler ved gernings-
stedet. Alligevel konkluderede 
politiet et par dage senere, at 
branden var opstået på grund af 
en elektrisk kortslutning og stop-
pede efterforskningen.

Politiet frygter muslimer
Efter et forsøg på brandstiftelse 

mod kirken i 1999 truede en for-
samling med at afbrænde politi-
stationen, hvis de tilbageholdte 
mistænkte ikke blev sat fri. Kravet 
blev straks imødekommet.

350 af kirkens medlemmer 
holder nu gudstjeneste i et telt 
ved siden af politiafspærringen. 

- Vi ved, at vi bliver overvåget 
af ekstremister. Nogle truer endda 
med at ødelægge teltet, fortæller 
pastor Erde Brutu, leder af GK-
PPD i Singkil. 

Men jeg minder menigheden 
om ikke at give efter for fristelsen 
til at give igen. Hvis vi gengælder, 
hvad er så forskellen på os og 
dem, der chikanerer os? siger 
pastor Erde Brutu.

Med på verdensranglisten
Aceh er den eneste indonesi-

ske provins, som bruger sharia-
lovgivning. Det er et af de mest 
fjendtlige steder at bo som kristen 
i Indonesien. Indonesien er nr. 47 
på Åbne Døres Verdensrangliste 
over de lande, hvor kristne forføl-
ges mest.

- Det styrker mig at vide, at 
vores kristne brødre og søstre 
beder for os, siger pastor Erde.

Bodil

Indonesisk kirke brændt ned for tredje gang

Koptisk kristen milliardær vil 
købe en hel ø til fl ygtninge
Den egyptiske kristne forretnings-
mand Naguib Sawiris vil købe en 
europæisk ø for at hjælpe de tusin-
der af fl ygtninge fra Mellemøsten. 
Øen skal opkaldes efter den treårige 
syriske dreng, Aylan Kurdi, hvis lig 
blev fundet ved en tyrkisk strand, 
skriver Christian Post.

- Det var billedet af Aylan, som væk-
kede mig, sagde Sawiris i et interview 
med CNN sidste søndag. Det var et meget rørende billede. Desuden 
var der alle de billeder, som kom fra Ungarn, den måde fl ygtningene 
blev behandlet af myndighederne. De blev slået og sat i tog og 
busser. Det var bare for meget, sagde Sawiris.

I løbet af de sidste få år er tusinder af migranter fra Mellemøsten 
og Afrika døde under den farefulde sejlads over Middelhavet i 
dårlige og overfyldte både. Drengen Aylan Kurdi druknede først 
i september sammen med andre familiemedlemmer. Ialt 11 fl ygt-
ninge, blandt dem Aylans fem-årige bror, druknede, da de prøvede 
at sejle til den græske ø Kos i en overfyldt jolle.

Over fi re millioner syrere er fl ygtet fra deres land i håbet om at 
fi nde asyl i Europa eller et andet vestligt land.

Sawiris er klar over, at der er adskillige udfordringer for hans plan, 
fx skal fl ygtningene have visa for at kunne bo på øen.

- Udfordringen er - uanset om det bliver en græsk eller en itali-
ensk ø - at den så juridisk vil høre under Grækenland eller Italien. 
Så jeg skal først have grønt lys fra statsministeren i Italien eller 
Grækenland til at give disse fl ygtninge asyl. Det andet er, at jeg 
skal fi nde og købe øen. Men det største problem er det med det 
juridiske, mener milliardæren.

De har ikke visa. Vi har brug for folk til at kontrollere pas, for vi 
må kende deres baggrund. Vi skal også have et toldsystem. Så den 
store udfordring ved ideen er at få myndighederne til at acceptere, 
at der skal huses immigranter der. Især Grækenland har en masse 
øer til salg. De skulle tilbyde mig en af dem, men først og fremmest 
acceptere det med, at vi skal huse fl ygtninge der, siger Sawiris.

Han tilføjer, at han har planer om at bygge både boliger, en skole 
og et hospital. Og så skal fl ygtningene selv arbejde for at få øen til 
at fungere, mener milliardæren, der ikke forventer, at situationen i 
Syrien - og med ISIS - bliver bedre i nær fremtid.

Bodil
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Efterskolernes dag

27. september kl. 13-17

Besøg Luthersk Missions efterskoler 
på Efterskolernes Dag og oplev forskellige 

smagsprøver på efterskolelivet.
Vi glæder os til at se dig!

Læs mere om skolerne på:
lme.dk  • Løgumkloster Efterskole
saedding.dk • Sædding Efterskole

solgaarden.dk • Efterskolen Solgården
stubbekoebingefterskole.dk • Stubbekøbing 

Efterskole

Af Vidar Norberg

Statsminister Benjamin Netan-
yahu indledte det jødiske nytår 
med bibelstudier i sin residens 
i Jerusalem. 

Netanyahu har de seneste år 
haft fl ere møder med indbudte 
gæster, som studerer Tanakh, 
dvs. Det Gamle Testamente.

Bibelen er Israels klippe
- Alle, som deltager eller har 

deltaget i denne kreds, ved, at 
jeg engang sagde, at Tanakh er 
klippen for vor eksistens. Enkelt 
sagt er der ikke noget, som har så 
stor betydning for vor forbindelse 
til dette land som denne bog. Jeg 
læser den hver sabbat sammen 
med min søn, hvis han har fri, 
ellers uden ham. Jeg inspireres 

virkelig af den, sagde statsmi-
nister Benjamin Netanyahu i 
bibelstudiekredsen.

Netanyahu fortalte, at han og 
sønnen Avner har den vane at 
læse forskellige steder i Det Gam-
le Testamente, når de er færdige 
med at læse sabbatens liturgiske 
tekst fra ’Toraen’ (Mosebøgerne) 
og ’Haftara’ (profetteksten).

Handler også om vor tid
–Teksterne reflekterer altid 

over samtids-sager. De berører 
altid nutiden, og det evige liv for 
menneskeheden generelt, og for 
vort folk specielt.

Det er vigtigt for mig, at isra-
elske børn læser Tanakh og får 
kundskab om vor kultur og arv. 
Det er en historie om tro, historie 
og moral og forholdet mellem 
mennesker og mellem men-

neske og Gud, og det er moral 
for hele menneskeheden, siger 
Netanyahu. 

Statsministeren påpegede, 
at der er en trend i verden, som 
fortsætter med at benægte jøder-
nes forbindelse til landet, deres 
rettigheder til landet og selve livet.

– De forskellige boykotbevæ-
gelser har ramt vort folk i tusinder 
af år. Vi er blevet boykottet og 
rakket ned på og beskyldt for alt 
ondt. Det er selvsagt lidt latterligt, 
når man ser på den fl od af mil-
lioner af mennesker, som fl ygter 
fra det ekstreme islams hærgen i 
Mellemøsten.

Et genialt folk
Netanyahu sagde, at der også 

er andre, som anerkender det 
geniale ved hans folk.

– Vi udvikler geniale og fanta-

stiske ting. Bogens folk er også 
’cyber-folket’ (data-folket), tilsy-
neladende de ledende i verden. 
Vi kommer ind på nye kontinenter 
og i nye lande som Kina, Indien, 
Japan, Latin-Amerika og nu Bra-
silien. 

– Der er to retninger, som står 
mod hverandre. En er angrebene 
mod vort folk, som vi desværre 
har kendt i tusinder af år. På den 
anden side har jøderne nu en stat. 
Fordi vi har en stat, er vi i stand til 
at blive stærke, holde modet oppe 
og handle sådan, at vi slår vore 
fjender tilbage og gennemfører 
vor politik. 

Der er ingen tvivl om, at disse 
anstrengelser vil fortsætte. Fra 
Josva lærer vi, at vore fjender må 
bekæmpes, hvis de ønsker at slå 
os, sagde Netanyahu.

Bibelens tekster handler også 
om nutiden, mener Benjamin 
Netanyahu. Her holder han 
bibelstudiegruppe i statsmini-
ster-residensen. 
Foto: Amos Ben Gershom, 
GPO.

Israels statsminister starter
det nye år med bibelstudier
Det jødiske nytår faldt i år den 14.-15. september. Året hedder 5776 efter skabelsen.

Af Vidar Norberg

8,4 millioner indbyggere i Israel 
kunne i denne uge fejre det 
jødiske nytår, Rosh Hashana.

Israels befolkning var ifølge tal 
fra Statistisk Centralbureau på 
8.412.000 personer lige før det 
jødiske nytår. Dette er en vækst 
på 158.000 eller 1,9 procent det 
seneste året. 

Jøderne udgør 74,9 procent 
af befolkningen i landet eller 6,3 
millioner, mens araberne udgør 
20,7 procent eller 1,746 millioner. 
Andre grupper udgør 4,4 procent 
eller 366.000 personer. 

Statistisk Centralbureaus prog-
noser viser, at befolkningen i lan-
det vil passere ti millioner mellem 

år 2025 og 2030.
Der blev født næsten 168.000 

babyer, mens 42.000 israelere 
døde i de seneste 12 måneder. 

28.000 immigranter
På slutningen af det jødiske 

kalenderår 5775 viser offentlige 
tal fra Israel, at 28.000 nye im-
migranter er ankommet til Israel 
i løbet af året. Dette er en øgning 
på 35 procent fra det forrige 
jødiske nytår. 

De fl este immigranter kom fra 
Ukraine (26 procent), Frankrig (25 
procent), Rusland (21 procent) og 
USA (9 procent).

Israel i tal ved årsskiftet 5775-5776

Jøderne spiser æblebåde dyppet i honning i forbindelse med 
nytåret. Under højtiden bruger man omkring 1.600 ton honning 
eller 40 procent af Israels årlige forbrug. Samtidig sender man 
hinanden særlige nytårskort. Foto: Heljä Norberg

Iransk mullah fi k en drøm - og 
blev kristen før han døde
Mullah Hussein og hans familie var meget 
strenge muslimer. Da nevøen Ali og hans 
kone Fatimeh blev kristne, fordømte famili-
en dem offentligt som ”urene”. Det virkede, 
som om mullahen aldrig ville høre evan-
geliet. Men så begyndte fl ere i familien at 
drømme, fortæller Dansk Europamission.

En nat drømte Fatimeh, at hun skulle 
fortælle mullahen, at Jesus er Gud. Da hun 
vågnede den morgen, følte hun sig nervøs. 
Det kunne være meget farligt. Mullahen 
kunne få hende arresteret for at missionere, 
hvilket er en alvorlig forbrydelse i Iran.

Fatimeh ringede til en erfaren kristen. Han opfordrede hende til 
at adlyde drømmen og beroligede hende med, at hun ville være 
omsluttet af forbøn. Herefter gik Fatimeh. Da hun ringede på dørklok-
ken, bad Husseins familie hende om at gå. De ønskede ikke at have 
en frafalden i deres hus. Men da mullahen hørte, hvem der havde 
ringet på, ønskede han mærkeligt nok at se hende. Fatimeh gik ind 
huset, tog skoene af og blev ført hen til mullahens arbejdsværelse.

Der satte hun sig på gulvet, så mullahen i øjnene og spurgte: 
”Ved du, at Jesus er Gud?” Mullahens svar forbavsede Fatimeh. 
Han svarede: “Ja, jeg tror at Jesus er Gud … lad mig fortælle dig 
hvorfor. Sidste nat drømte jeg, at du – og det var helt sikkert dig – 
havde et budskab til mig. Og i min drøm fi k jeg at vide, at jeg skulle 
tro på, hvad du sagde.”

Fatimeh var taknemmelig for Helligåndens ledelse. Hun delte 
evangeliet med Hussein og ledte ham derefter i en bøn om omven-
delse. Kort efter døde Hussein i troen på Jesus.

Flere og fl ere mennesker møder Jesus i det shiitiske Iran. Iraner-
nes hjerter står vidt åbne i denne tid. Det mest konservative skøn 
siger, at mindst 370.000 er konverteret fra islam til den kristne tro.

Disse nye kristne har brug for bibler. Derfor er Dansk Europamis-
sion med til at smugle bibler ind i Iran. Det koster 80 kroner at trykke, 
udgive og distribuere en indbundet bibel af højeste kvalitet i Iran. 
Den høje kvalitet er vigtig i mellemøstlig kultur, fordi den er udtryk 
for respekt for en bogs budskab, oplyser Samuel Nymann Eriksen. 

Bodil

Samuel Nymann 
Eriksen fortæller 
om Hussein og 
hans familie.
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Charles Ndifon tilbage i Danmark
Af Henri Nissen

Udfordringen interviewede  
apostel Charles Ndifon, da 
han i weekenden underviste 
og helbredte mange men-
nesker i Jesu navn i Aalborg.

- Det er syv år siden, du sidst 
var i Danmark - nemlig i Aarhus. 
Hvordan har du oplevet dit sene-
ste besøg?

- Jeg følte, at der var en stor 
sult og tørst efter at opleve Gud.  
Og Gud vil stille den sult, hvis 
vi giver ham plads til at arbejde.

Så sult og plads er vigtigt.
Og jeg tror virkelig, at Danmark 

igen er klar til en ny, stor bølge. 

- Vi lærte dig at kende, da du 
først blev inviteret til Jesus-kirken 
i Ringkøbing i februar 2000 og på 
den måde havnede i tv-serien 
Åndernes Magt. Bagefter blev du 
inviteret til en række store møder 
i København, Kolding, Odense, 
Aalborg, Aarhus i en årrække.  
Hundredevis blev helbredt. 

- Ja, der skete store ting i Dan-
mark. Men folk forstår ikke altid, at 
jeg allerede var i gang med større 
kampagner andre steder. 

Da jeg kom til Danmark, kom 
jeg fra en kampagne med 30.000 
deltagere - hver aften. 

Jeg har også haft rigeligt at 
gøre siden. Som du kan følge på 
vores hjemmeside christlove.org, 
så har vi hele tiden store kampag-
ner rundt om i verden - fx i Mon-
goliet, hvor der sker fantastiske 
helbredelser og tusindvis bliver 
kristne. Vi er i Afrika, Sydamerika, 
Europa og USA. 

- Når du nu taler i Aalborg, 
så er der desværre ikke 30.000 
mennesker, som du ellers ofte 
oplever rundt om i verden, men 
måske kun 500. Hvordan har du 

tid at tale til så forholdsvis lille en 
gruppe?

- Det er klart, at jeg må priori-
tere min tid og tale til fl est mulige 
mennesker. Men jeg kommer på 
grund af den åndelige sult, der er 
her i landet. Og fordi jeg kendte 
pastor David Hansen fra tidligere  
kampagner. Da han spurgte, om 
vi ville komme, sagde jeg ja. 

- Vil du komme igen senere?
- Bestemt. Det handler altsam-

men om at fi nde Guds ledelse i, 
hvad vi skal gøre. 

Hvis der er nogen i Danmark, 
som ønsker det, så er vi også vil-
lige til at presse en række møder 
ind, som vi gjorde denne gang. Vi 
tog direkte fra kampagnen i Chi-
cago hertil, og bagefter fortsætter 
vi på et nyt stadion i Pensylvaniea 
med plads til 10.000 deltagere, 
ugen efter er vi i Maryland og så 
skal vi til Nigeria. 

Du kan se på mit team, at nogle 
af dem ikke har fået sovet meget, 
bemærker Charles Ndifon. 

Selv ser han ikke ud til at være 
det mindste mærket af, at han 
nu har talt i timevis og bedt for 
mange syge både fredag, lørdag 
og søndag. Han fortsætter til langt 
ud på natten, indtil salen tømmes 
for deltagere.

Han har en næsten overnatur-
lig energi og taler selv efter man-
ge timer med en overbevisende 
klarhed og en hjerneaktivitet ud 
over det sædvanlige.

Ikke nok med kirker
Charles Ndifon er ikke impone-

ret over kirkerne...
- Præsterne må ændre deres 

fokus - fra kirkebygningen til na-
tionen. Det drejer sig om at være 
præster for nationen, for folket, 
ikke blot deres egen kirke. Kirken 
er jo ikke en klub. Vi må ud til folk 
med de gode nyheder.

Vi må sørge for, at der også er 
kristne ledere i parlamentet. Så-
dan er det fx i Sydafrika, hvor vi 
har talt fl ere gange i parlamentet. 
Vi må have Guds folk placeret, 
hvor der træffes beslutninger, 
siger Charles og viser mig en 
videooptagelse fra parlamentet 
i Lima, Peru, hvor han modtages 
af formanden for kongressen og 
beder for hende og landet. 

- Jeg oplever åbne døre, når 
jeg mødes med politikere og 
andre ledere. Selv ikke-kristne 
og muslimer er åbne, når de 
ser Guds kraft, forklarer Ndifon 
og fortæller og viser billeder af 
kendte og rige personer, han har 
mødt og i mange tilfælde bedt for. 

Guds momentum
- Hvorfor holdt du op med at 

besøge Danmark? 
- Efter at jeg havde været 

med til en række kampagner i 
Danmark, sagde jeg den sidste 
aften til en række ledere, at jeg 
fornemmede,  at jeg skulle noget 
andet. De blev overraskede, for 
de ønskede blot, at kampagnerne 
skulle fortsætte. 

Men når du gør Guds kraft til 
et ritual, så mister du det. Vi skal 
ikke bare gentage tingene. Vi skal 
gøre, hvad Gud ønsker.

Det var dengang, hvor der 
begyndte at ske en masse på 
møder i Hamborg, Hannover, 
Tübingen og en række andre byer 
i Tyskland.  Det var forrygende.

Det er vigtigt, at vi forstår vores 
opgave. Det er en tragisk at være 
i den forkerte tjeneste. Problemet 
opstår, når du bliver en succes. 
Så vil folk have mere, og du for-
søger at fortsætte. Men hvis Gud 
har andre planer med dig, så skal 
du ikke bare fortsætte. 

Mange ledere er i gang med at 
gøre noget, som de slet ikke er 
kaldet til. Man kan sagtens være 

aktiv og have frygtelig travlt, uden 
at man er effektiv.

Vi må lytte til Gud. 

Angrib som en general
- I Danmark er der ikke blot 

brug for mindre møder i kirker. 
Der er brug for store kampagner, 
som er annonceret vidt og bredt. 
Og møderne skal sendes i tv, så 
mange fl ere får gavn af dem.

Hvis militæret vil invadere et 
land, så sender de først luftvåbnet 
ind og derefter landstyrkerne. 

Vi må have bruge massemedi-
erne i æteren, før vi kan arbejde 
på jorden. Først må landet ”bom-
barderes” fra luften, fra medierne, 
før jordbunden er klar. Så må du 
have artilleriet med de langtræk-
kende kanoner, og til sidst sender 
de infanteriet ind, forklarer Ndifon 
med en generals formuleringer. 
Han nævner, at han selv  har 
været i hæren. Men han har også 
en uddannelse som computer 
ingeniør. Han har også taget en 
ph.d. om sikkerheds-systemer. 
Og moderne teknik fascinerer 
ham.

Han har prøvet mange gange 
før at ”indtage en nation” med det 
gode budskab.

Han er ikke tilfreds med kun at 
nå de troende kristne i kirkerne, 
han vil nå befolkningerne. Alle 
dem, som forlængst har afskrevet 
”kirken”, vil han række ud til.

- Djævelen bruger samme 
metode til at ødelægge en nation. 
Først fylder han medierne med 
negative oplysninger, så angriber 
han med det hårde skyts, osv.

I skal ikke overlade medierne 
til djævelen.

Vær ikke så forsigtige
- I Danmark savner vi en lands-

dækkende kristen tv-kanal. De 
kristne kanaler har mistet sende-
tilladelser. Har du en idé?

Profetiske ord fra Mattias Lekardal
Den svenske profet Mattias Lekardal medvirkede med profetisk rådgiv-
ning til enkeltpersoner weekenden igennem. Her salver han sammen 
med Aalborg Menigheds Centers leder, David Hansen, salveduge til de 
mange, som ønskede at bringe Guds helbredende kraft med hjem til 
deres syge venner.Hengiven lovsang og tilbedelse af Jesus Kristus fyldte Aalborg Menigheds Centers store bygning og skabte en helbredende atsmosfære.

Denne grønlandske kvindes lidelser forløses gennem et øjebliks bøn.

Tårene fi k ofte frit løb, når de syge mærkede helbredelsen.

Nu kan en skadet arm strækkes helt ud.
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- Der er ved at ske en ændring 
på verdensplan, når det gælder tv. 
Det gælder ikke længere blot om 
at have en kristen tv-kanal, men 
om at have indhold, som fænger. 

Hvis man sender noget, der 
fænger, så får man seere.

Seerne vil ikke blot se på krist-
ne, der taler om, hvad der sker 
i deres kirker. De vil se Jesus, 
levende og aktiv i dag gennem 

tegn og undere.
Vi er netop kommet på TBN 

tv-kanalen, og vi håber at få 
sponsorer, så vi kan fortsætte.

Da de så vores materiale på 
TBN, sagde de: Hvor har du 
været? Vi har ikke hørt om dig før!

Jeg svarede: Jeg har været 
rundt i verden for at forkynde de 
gode nyheder.

Tænk, hvis vi havde en halv 

times undervisning på dansk tv 
en gang om ugen. Tænk hvilken 
påvirkning, det ville have.

En større vision
- Vi mærker, at menneskers 

vision bliver udvidet, når de hører 
vores forkyndelse. 

Når du taler med mennesker 
med en lille vision eller slet ingen 
vision, så er de optaget af alt det, 
der er svært. Hvad koster det? 
Hvilke risici er det? Vi skal have 
lang planlægning, osv.

Hvis dit hus står i brand, så har 
du ikke tid til planlægning, så må 
du handle! 

Da vi holdt de første møder 
på Rhode Island, New York, var 
mange af præsterne imod. De 
mente, det var umuligt at samle 
store menneskemasser i New 
England. Men da vi først kom i 
medierne, strømmede folk til, og 
messecentret var fyldt kl. 19.

Ofte er problemet, at vi har ind-
rettet os for behageligt. Vi hygger 
os i kirkerne.

Træge ledere
Charles Ndifon er selv så dyna-

misk og så tændt af at forkynde 
evangeliet for masserne, at han 
har svært ved at leve med den 
træghed, han nogle gange ople-
ver i kirkerne.

- Når præsten inviterer andre 
ledere - ikke for at yde noget, 
men bare for at blive velsignet, - 
så svarer de: Åh, jeg har ikke tid. 
Jeg har så travlt. Men hvad har 
de travlt med? Vi kan have meget 
travlt med en hel masse, som vi 
ikke er kaldet til.

Det er ligesom i beretningen i 
Bibelen, hvor en konge indbyder 
til en fest, og hvor de alle har 
undskyldninger for at blive væk.

Men på denne tur oplevede 
jeg den åndelige sult, der er i 
Danmark. Jeg kan mærke det. Og 
derfor skal vi holde momentum 
igang. Det er nøglen: Når Gud gør 
noget, så skal vi gribe chancen.

Lad mennesker opleve Jesus. 
Når de tager Jesus med hjem, så 
sker der noget.

Vær utraditionel!
- Vi må være klar til at arbejde 

usædvanligt om nødvendigt.
En af vores talere chartrede 

engang tre jumbo-jets og fyldte 

dem med præster, som han 
sendte til El Salvador på en kam-
pagne, som forandrede landet. 

En anden gang chartrede han 
et tog i Indien og fyldte det med 
800 præster og evangelister, som 
besøgte ti byer. Og tusindvis af 
indere blev frelst.

Det er den slags folk, jeg kan 
li’ at hænge ud med. 

Folk, der gør frimodige ting.
Hvis dét, vi gør i dag, ikke giver 

gode resultater, så må vi ændre 
vores arbejde, så vi får gode 
resultater. 

Alle patienter udskrevet
Charles Ndifon oplever de 

mest utrolige mirakler, når han 
befaler sygdomme at forsvinde 
i Jesu navn. Mens vi sidder og 
taler, viser han mig en videoopta-
gelse på sin computer af et besøg 
på et hospital i Bolivia.

- Da vi kom, var lægerne af-
visende og sagde: Hvem er du?

Men da jeg begyndte at helbre-
de de syge i Jesu navn, ændrede 
de holdning. Alle 14 patienter blev 
helbredt den dag. 

Her kan du se en kvinde, som 
de havde regnet med ville dø 

den  dag. Her kan du, hvordan 
hun kommer op at sidde, og får 
benene ud over sengekanten. Og 
her går hun. Og se den læge der, 
som vifter en tåre væk fra øjnene. 
Personalet var så rørte.

- Og her ser du en patient, der 
lå i koma. Her begynder vi at bede 
for hende. Og her bevæger hun 

pludselig hovedet. Og her slår 
hun øjnene op og tror, at hun kun 
har sovet et kort øjeblik, forklarer 
den afro-amerikanske prædikant, 
som mange håber, at vi kommer 
til at se mere til i Danmark. 

Charles Ndifon kom lige fra en stor kampagne i Chicago, hvor han havde prædiket hver aften, men han 
fortsatte veloplagt med at prædike og bede for syge i timevis tre dage i træk i Aalborg. 

Læs bogen 
om Ndifon
Af  Henri Nissen

Denne bog for tæller om 
Charles Ndfons egen livshi-
storie og om de første kam-
pagner i Danmark. Interviews 
med helbredte og viden-
skabelige undersøgelser af 
forbønnens virkning. Dansk 
bog, oversat til norsk, svensk, 
tysk og engelsk. 

224 sider, illustreret.
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Fru Donna Ndifon var for første 
gang med i Danmark og hjalp 
med at dokumentere helbredel-
serne på video.

Denne afrikanske dame opleve-
de, hvordan Charles Ndifons bøn 
for overvægt åbenbart fi k fedtet 
til at forbrænde, så hun måtte 
hive op i tøjet og spænde livrem-
men ind fl ere gange. Det skabte 
naturligvis en del morskab. 

En kvinde oplever, at hendes håndled bliver helbredt for en skade.

En mand demonstrerer for pastor David Hansen, at han nu kan løfte 
begge arme, hvad han ikke tidligere kunne. 

En lang række mennesker med ryg og nakkeproblemer lagde hænder-
ne på hinandens skuldre under en fælles bøn og oplevede helbredelse.

En af medarbejderne befaler 
ulige ben at blive lige lange, så et 
rygproblem kan løses  - og det ser 
ud til at ske.
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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. 198,00
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2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

A
’
e
s
k

228,-

Denne bog er beregnet til 
at blive brugt i bibelstu-
diekredse og l ignende, 
men jeg synes, at man 
også kan læse den alene.

Hver t kapitel begynder 
med en optakt om et eller 
andet livsforhold. Så bliver 
det belyst med et resumé 
af et stykke litteratur og en 
tolkning af den valgte litteratur. Herefter gør forfatteren sig nogle 
strøtanker – som han kalder det - og henviser til bibelsteder, 
salmer fra Salmebogen og sange fra Højskolesangbogen. Og 
der sluttes af med ca. 10 spørgsmål til eftertanke og samtale.
De enkelte afsnit følger mønsteret menneske først, kristen så. De ta-
ger udgangspunkt i noget, vi alle kender som mennesker, og sætter 
det i forhold til, hvad Bibelen og kristendommen har at sige om det. 
Bogen handler om livet på både det menneskelige og åndelige plan.
Synet på livet er, at selvom der kan være modgang og mørke, har 
Gud tænkt det som en fest, og selvom vi er syndere, er vi velsignede 
af Gud, så vi stadig  kan vælge at gøre godt.

Sproget er fl ydende og letlæst og krydret med nogle originale 
udtryk og formuleringer som for eksempel ”den åndelige kostpyra-
mide”, og at det er med døden ligesom den sidste historie i Anders 
And-bladene: ”Fortsættelse følger”.

Ove Klausen
Gudmund Rask Pedersen: Lad os tale om det.
104 sider • 89 kr. • Unitas Forlag.

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Glashouwer er leder af organi-
sationen Christians for Israel 
International, som på fl ere må-
der hjælper jøder. Han skriver 
letforståeligt om landet, det 
jødiske folk og kirken, baseret 
på det, som fra begyndelsen er 
skrevet i Det Gamle Testamente 
(GT) om Guds frelsesplan og 
Israels udvælgelse. 

Det er vigtigt at forstå betyd-
ningen af at elske Israel og det 
jødiske folk, for Guds frelsesplan 
indebærer, at han engang vil 
oprette et evigt fredsrige med 
udgangspunkt i byen Jerusalem. 
Hvor langt vi er i forhold til opfyl-
delsen af dette, er afgørende for, 
at vi kan forberede os. 

Guds kærlighed og pagtsfor-
hold til Israel og det jødiske folk 
er evigt, han vil holde alle løfter 
og pagter med dem, men Gud vil 
også opfylde det, han har lovet 
kirken; man må bare ikke blande 
Israel og kirken sammen, som det 
ofte er sket i kirkehistorien. Vi må 
følge opfordringen i Esajas 62:1-
7 og Sl. 122:6 til bøn for Israel, 
Jerusalems fred og også bede 
for araberne i området, skriver 
Glashouwer . 

Guds pagter
Hver pagt med Israel er beskre-

vet: først Abrahamspagten, dens 

bekræftelse med Isak, Jakob og 
flere andre, den Nye Pagt og 
Jerusalemspagten, der knytter 
den himmelske stad sammen 
med den jordiske, og fredspagten 

(Ezekiel og Johs. Åbenbaring). 
Glashouwer viser, hvordan både 
de gamle pagter og den Nye Pagt 
dvs. det Nye Testamente (NT) 
historisk set blev indgået med 

jøder! Om hvordan kirken til sidst 
bliver podet ind på ’roden’ som 
’medarving’. Alt det forklares i 
bogen ud fra både GT og NT. Om 
jødeforfølgelser gennem tiden, 
skriver han: ”Når man skærer ro-
den, dør også det, der er indpodet 
på den. Kristendommen dør i alt 
fald i Europa.” (s. 201)

Guds tidsplan
Glashouwer beskriver sobert 

hvilke profetier, der ser ud til at 
være opfyldt, for at få indblik i hvor 
langt vi er fra Jesu Genkomst. 
Ingen kender det nøjagtige tids-
punkt, men vi skal være årvågne 
og kende tegnene ifølge Jesu ord 
samtidig med, at Glashouwer pe-
ger på varsomhed med tolkninger.

Bogen har nyttige kronologiske 
fortegnelser: Jøderne og kirkehi-
storien samt Jerusalems historie 
med datoer for hver begivenhed. 
Hvorfor Israel er et glimrende 
studiemateriale, så man bedre 
forstår sammenhængen mel-
lem Israel, de andre folkeslag 
og kirken med spørgsmål, svar 
og stof til eftertanke. Bogen er 
et særdeles værdifuldt bidrag til 
forståelsen af Israel netop i vor tid.  

William J. J. Glashouwer
Hvorfor Israel? 
Inklusiv Studiehæfte
368 sider • 199 kr.  
Forlaget Scandinavia

Både det menneskelige 
og åndelige planIsrael i Bibelen 

og Jesu genkomst  
’Hvorfor Israel?’ giver indblik i de bibelske profetier og forklarer Israels plads i Guds frelsesplan.

Bente og Torben Brammings 
bog ”Brorson. Sjælens digter” 
er en smuk bog, både hvad 
angår omslag, layout, illustra-
tioner, sprog og indhold.

Det er sjældent, at jeg bruger 
plads på at vurdere og anmelde 
en bogs ”ydre”, men når det gæl-
der denne bog, er det oplagt at 
ofre netop dette lidt tid og plads. 
Udover det sympatiske omslag 
er bogen spækket med smukke 
illustrationer. Ikke mindst er der 
en mængde af de såkaldte pi-
etistiske emblemer, som er små 
allegoriske billeder over typiske 
pietistiske temaer. Disse billeder 
er placeret som underbyggende 
illustrationer til kapitlernes ind-
hold og giver dem dermed en 
ekstra dimension.

Indholdsmæssigt tegner forfat-
terægteparret et bredt og givende 
baggrundstæppe til forståelse af 
Brorsons liv, digtning og kristen-
dom. Baggrundstæppet er på én 
gang biografisk, lokalhistorisk, 
kirkehistorisk og litteraturhisto-
risk, alt beskrevet og forklaret på 
en nøgtern og troværdig måde, 
dog med en tendens til at tage 

udgangspunkt i at pietismens 
vækkelsespræg er problematisk 
for en nutidig læser. Biografi sk 
præsenteres læseren både for 
Brorsons slægt og familie og for 
hans sjæleliv og personlighed. 
Lokalhistorisk beskrives de byers 
historie, hvor Brorson henholds-
vis er vokset op og har virket. 
Kirkehistorisk får man et enkelt 
og klart indblik først og fremmest 
i forskellen mellem den lutherske 
ortodoksi og pietismen, men også 
i hvordan pietismen rakte tilbage 
til middelalderens katolske my-
stik, og litteraturhistorisk får man 
primært et indblik i enkeltværker 
fra Brorsons forfatterskab. Det 
sidste fylder dog mindre end i me-
gen anden litteratur om Brorson, 
men med den fyldige kontekstu-
elle indføring får digtanalyserne 
en stor dybde.

Nuanceret billede
Bogen tegner et meget nu-

anceret billede af Brorson, så 
man næsten føler, at man har 
mødt ham personligt. Brorson 
beskrives således på den ene 
side som en mild, ydmyg og 
følsom mand, men på den an-
den side som streng og langt fra 

enfoldig og naiv. Hans fromhed, 
forkyndelsesiver og gudsfrygt 
nuanceres af beskrivelsen af en 
dyb åndelig krise, som rammer 
Brorson, mens han er biskop. 
Hans følsomme sind gør ham 
både til, hvad forfatterægtepar-
ret kalder, ”lettere hypokondrisk” 
og til et muntert og musikalsk 

menneske. En gennemgang af 
hans bibliotek viser derudover 
en belæst mand med stor sprog-
begavelse; ifølge bogsamlingen 
må han have behersket ti sprog. 
Enhver med interesse for Brorson 
og kærlighed til hans digtning bør 
læse denne bog.

Kirsten Krog

Et levende møde med Brorson
Bente og Torben 
Bramming:
Brorson - 
Sjælens digter
262 sider 
299,95 sider
Kristeligt
Dagblads Forlag

Det er en overraskende lille 
bog på størrelse med en kak-
kel over et meget stort emne, 
der peger på håb fra himlen 
til os på jorden. 

Der indgår 30 andagter, som 
hver bygger over et velvalgt 
skriftsted fra Johannes’ Åben-
baring med gode kommentarer 
til eftertanke. Hver andagt 
hviler i sig selv og er inspirerende som håbets budbringer. Men 
man kan undre sig over, at netop denne bog i Bibelen skulle være 
så enkel at forstå, og selv om enkelhed er godt, savner man at få 
”mere”. Det er der heldigvis råd for, da Torben Mathiesen i 2013 
skrev et studie over Johannes’ Åbenbaring ’Panorama over himmel 
og jord’, og den lille andagtsbog er blevet til i den sammenhæng.

En appetitvækker
Hver andagt egner sig til, at man samtidig læser et kapitel af 

Johannes Åbenbaring, men man kommer nemt til at ønske lidt 
vejledning i at læse Bibelens sidste bog om det kristne håb, en 
evighed sammen med Gud, og vejen dertil. Så er det, at man kan 
overveje at læse Panorama over himmel og jord, anmeldt i uge 8, 
2014, hvor Niels Jørgen Vase skriver: ”Panorama over himmel og 
jord er en meget pædagogisk tilrettelagt studiebog, som må være 
førstevalget for dem, der ikke tidligere har arbejdet med Johannes’ 
Åbenbaring, hvad enten det er alene eller i studiegruppe.”  

Det overordnede tema i bogen er, at Jesus har magten, uanset 
temaet om dommedag. Med sit stærke fokus på Jesus giver bogen 
både trøst og hjælp til at leve i tiden frem til den store forløsning

  Edith Thies-Nielsen

Torben Mathiesen: Håb fra himmel til jord
66 sider (12,5x12,5 cm) • 65 kr.  • Ordet og Israels Forlag

Himlens håb i al sin enkelhed



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

Her er der plads til din 
annonce

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
11.  - 13. marts 2016

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

BESTILLING
AF ANNONCER

RING
73 56 15 06

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Eksistentiel

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk
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Mariager Efterskole
Gl. Hobrovej 10 B

9550 Mariager

Telefon   +45 96 68 27 00

kontor@mariager-efterskole.dk

www.mariager-efterskole.dk

Gør en forskel – #itmatters 
Vælg et af vores 10. klassespor. 

EXPLORE.

Udfordring og udrustning til tjeneste, TEAM SPIRIT, 

performance, REJSER, socialt arbejde, kultur, 

PERSONLIG UDVIKLING, discipel- og lederskab  

– og alt det vi ikke kan forudsige!

Giv dig selv udfordringer og tag et kvantespring i din 

egen personlige udvikling! På 10. kl. sporet EXPLORE  

stiller vi skarpt på din karakter, din kristne livsstil 

og din evne til at indgå i sociale sammenhænge. Vi 

rejser til Calcutta, hvor vi skal se, smage og føle, hvad 

missionsarbejde er, og hvis du ikke allerede har det, vil 

du måske opleve at få et hjerte, der banker for mission.

MOVE.

Fysisk og psykisk udfordring, COMMITMENT og 

TEAM SPIRIT, trænerkursus, rejse, socialt arbejde, 

IDRÆTSKULTUR, grænsesøgende, personlig udvikling  

– og en masse sved!

Bliv udfordret fysisk og personligt gennem en lang 

række sportsgrene. På 10. kl. sporet MOVE bruger vi 

idrætten til at gøre en forskel for andre – både nationalt 

og internationalt. Vi skal på en 4-dages skitur og til 

Athen i Grækenland, hvor vi skal arrangere og afholde 

aktivitetsdage for uledsagede flygtninge- og asylbørn 

som et opløftende indhold i en barsk hverdag.

CHANGE.

Aktiv OMSORG, tro i handling, commitment og team 

spirit, rejse, SOCIALT ARBEJDE, FRIVILLIGHED, 

inspiration, personlig udvikling, medmenneskelighed  

– og slå græsset for naboen! 

Gør en forskel i andre menneskers liv! På 10. kl. sporet 

CHANGE tager vi arbejdstøjet på og hjælper socialt 

dårligt stillede lokalt, nationalt og globalt. Vi tænker 

”ud af boksen” og lader os inspirere og fænge af 

mennesker, som i praksis har gjort en forskel. Vi rejser 

to gange årligt – bl.a. til Bradford, England og til en kirke 

- i ind- eller udland – med et stort socialt engagement.

Giv os et like! 
INSTAGRAM #mariagerefterskole 

FACEBOOK /mariagerefterskole 

Kontakt forstander Jens-Henrik Kirk på kontor@mariager-efterskole.dk og book en optagelsessamtale til skoleåret 2016-2017 senest den 30. september 2015.

CHANGE.
MOVE.

EXPLORE CALCUTTA.

CHANGE BRADFORD.

MOVE ATHEN.

EXPLORE.
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Møder & Arrangementer

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

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

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

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Diverse

 

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 

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.

WWW.UDFORDRINGEN.DK

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

23. september: Udfl ugt

30. september kl. 10.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen
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 BerntsenKnud Ipsen

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                  

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

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

Personlige

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

6070 Christiansfeld - Billet mrk. XX-XX

Bekendtskab søges
Ældre mand søger ældre kvindes bekendtskab.

Billet-mrk. 38-01

I N V I TAT I O N

Til frihed har 

Kristus 

frikøbt dig

T I L Å N D E N S  K L I N I K S E M I N A R 
LØ R DA G  D E N  3 . O KTO B E R  2 0 1 5  I  A A L B O R G

Brænder du for at hjælpe mennesker ud i den frihed, Gud har givet dem? Eller ønsker du bare at vide 
mere om emnet? Så inviteres du til seminar om Åndens Klinik’s arbejde med: rådgivning, indre  
helbredelse og udfrielse. Kom og få undervisning i det bibelske grundlag vi arbejder ud fra og mød 
medarbejdere fra hele landet, der har mangeårig erfaring på området.

TILMELDING 
SENEST 

25. SEPTEMBER

Vi ser frem til en dag i Guds ord og Hans nærvær. Vi glæder os til at se dig! 

Venlig hilsen 

R UTH & OTTO MØLLER OG ANJA DUE 
ÅNDENS KLINIK I  AALBORG
Åndens Klinik Danmark er et tværkirkeligt netværk

DAGE NS PROGRAM
Kl.   9.00  Ankomst, morgenmad og betaling.
Kl. 10.00  Velkomst og 1. undervisningssektion
Kl. 12.00 Frokost og fællesskab
Kl. 13.00  2. undervisningssektion
Kl. 15.00  Kaffepause
Kl. 15.30 3. undervisningssektion samt forbøn
Kl. 17.30 Afslutning og tak for i dag

PRAKTISK IN FO
•   Seminaret afholdes i Aalborg Menigheds  

Center, Gasværksvej 5, 9000 Aalborg.
•   Pris for hele dagen pr. person kr. 175,-  
•   Tilmelding senest den 25. september til:  

ruthmyrene@gmail.com.   
Ved spørgsmål ring til 61 62 11 94.
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 37:
Martin Jensen
Skovglimt 5
8700 Horsens

Kodeord: Rejsefeber
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 
22. 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!

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

• Løssalg 20,- 

bestil bogen på WWW.SCANDINAVIA.AS

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

M

Jens-Henrik Kirk & Tove Videbæk

 Det gode liv – ja tak! 

 

  

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

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

Billede 
 
 
 
 

Kryds ved K 
Billede 

Afrikanske missionærer i Danmark

Afrikanske missionærer i Danmark

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

Kristne opfordres til at bede 
på søndag for folketingsvalget

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

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

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

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

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

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

bøn for valget på tværs af par-

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

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

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

• Søndag kl. 14.30-17.00 Potte-

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

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

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

dag den 18. juni. 

Lisbeth.

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

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

Kronik om grundloven.- Side 7.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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Ferie

Stillinger

EKSTRA!
Ny spaltebredde 
= mere plads!

Ny spaltebredde 
giver dig ca. 10 % ekstra 

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

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

Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. 

Har du ændringer eller spørgsmål til Har du ændringer eller spørgsmål til 
dit abonnement? Er avisen udeblevet?dit abonnement? Er avisen udeblevet?

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

kl. 8:30 og kl. 11:30 påkl. 8:30 og kl. 11:30 på  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

JAKOBSKOLEN PÅ FREDERIKSBERG
søger en biologi – matematik – natur/tekniklærer – nu!

Jakobskolen er en lille kristen privatskole på folkekirkelig 
grund, med 151 elever og 19 ansatte. Vi ligger få minutters 

gang fra Forum Metrostation.

Der er tale om ansættelse fra uge 43,
og med ca. 50 % ansættelse.

Har du en kristen livsholdning, og kan identifi cere dig 
med skolens grundlag, hører vi gerne fra dig.

Dine fagområder kan blandt andet være:
Biologi, natur/teknik, matematik og evt. historie.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Vil du vide mere om Jakobskolen, så se på skolens 
hjemmeside: www.jakobskolen.dk

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Hartvig Jensen på 3537 2266

Ansøgningen sendes snarest til Jakobskolen 
jakobskolen@jakobskolen.dk 
og skal være os i hænde senest 

onsdag d. 1. oktober 2015 

8 - (10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet.
Lej direkte. Ugepris kr. 1200 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg i 
ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Strandhotel ved Flensborg Fjord
4 dage på hotel i Schleswig-Holstein, Nordtyskland

Ankomst: 18.11.2015. samt 
torsdage og søndage i perioderne 
18.10.-17.12., og 14.2.-28.4.2016.

Strandhotel Steinberghaff
På det hyggelige hotel hilses 
gæsterne velkommen med et 
‘moin moin’, og her kan I nyde 
nogle afslappende feriedage 
i rolige, landlige omgivelser 
langt væk fra hverdagens stress 
og jag. Hotellet ligger lige ved 
stranden og med en smuk 
udsigt over Flensborg Fjord 
kun 38 kilometer fra grænsen 
ved Kruså. 

Strandhotel Steinberghaff

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

KØR SELV-FERIE MED

 inkl. en halv flaske 
 rød- eller hvidvin

 

Pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
Pris uden rejsekode kr. 1.249,-

Børnerabat

1 barn 4-11 år ½ pris.

s
Julemarked i Flensborgema

Sømandsmissionen søger

LEDERPAR/LEDER
til Sømandshjemmet i Nuuk - verdens mindste hovedstad

Visioner
Sømandshjemmet i Nuuk er en betydningsfuld platform for Sømandsmissionens arbejde i Grønland. Vi 
ønsker med forretningsdriften, og gennem tydelig social ansvarlighed med aktiviteter indenfor diakoni og 
mission, at være en aktiv medspiller i lokalområdets udvikling.

Som lederpar bliver I nøglepersoner i Sømandshjemmets drift og udvikling, som I sætter jeres personlige 
præg på. Som lederpar er I tydelige kristne med et stort ønske om at dele evangeliet med andre mennesker.

Se uddybende stillingsbeskrivelse på vores hjemmeside: www.somandsmissionen.dk
Yderligere information fås ved henvendelse til administrationschef Jens Vindum, tlf. 33932543/61338392
Om ansættelsen
Ansættelse fra primo januar 2016 eller efter aftale. Introduktionsforløb, udrejse og løn efter aftale.
Ansøgning sendes på mail til jv@somandsmissionen.dk senest den 20. oktober.

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

Diverse

Bøn for de døde er ubibelsk
Der er forhåbentlig mange, 

der reagerer på Iben Thranholms 
opfordring til at bede for de afdøde 
i ”Udfordringen” af 10.9.15. Hun 
skriver: ”Det er en grundfæstet 
kristen tradition at bede for de 
afdøde.” Det er godt nok en katolsk 
tradition og praksis med henblik 
på at få de afdøde tidligere ud af 
skærsilden, men absolut uden 
bibelsk hjemmel.

Der er ingen grund til at harcel-
lere over, at der fra evangelisk hold 
tages afstand fra denne vranglæ-
re. Der fi ndes ingen opfordringer 
i Det Nye Testamente til at bede 
for de døde. De døde i Kristus er allerede salige, som skrevet står:  
”Salige er de døde, som dør i Herren…”  (Åb. 14:13). De er  for evigt 
salige i vor Herre Jesus Kristus i Himlen (uden nogen skærsildens 
mellemstation), sådan som de allerede var det på jorden, og behøver 
derfor ingen forbøn eller katolske messer, uanset hvad Romerkirken 
har af forvrøvlet, ubibelsk tradition.

Og vi opfordres heller ikke til at bede for uomvendte afdøde, som 
i dette liv har forkastet Kristus. Herom siger Herren:  ”Hvis I ikke tror, 
at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder.”  (Joh. 8:24).

Det reformatoriske kampråb ”sola scriptura”, skriften alene, er 
stadig et relevant kampråb, ej mindst når ubibelske, spekulative 
lærdomme fripostigt og skamløst bringes til torvs.

JØRN NIELSEN, H.C. LUMBYES VEJ 159A 

Villighed til at ofre
Det kan lyde rigtigt og have god klang hos mange med kritik fra 

kirkelige og kristne kredse og menigheder - især kirkens top og 
ledelse - at der i verden hersker manglende næstekærlighed overfor 
fl ygtninge m.m., og at der ikke gøres nok på det område. 

Men er det ikke bare kritik, uden at man selv har et godt hjerte 
med villighed til at kvitte sin egen selvtilstrækkelighed i forhold til 
uretfærdighed? Og er det svært med respekt herfor i bibelsk hen-
seende? Jesus har ikke blot befalet os, at vi skal elske vor næste 
som os selv, at elske og tage sig af vor næste. Men Jesus har også 
befalet os at dele skæbne med staklerne.

Ellers kan der i den slags kritik mod andre nemt forekomme og 
tolkes lighed med Jesu lignelse om den meget selvgode farisær, der 
sammen med den ydmyge tolder gik op til templet for at bede. I sin 
bøn takkede farisæren Gud og priste Gud for sit eget (farisærens) 
fromme og perfekte liv, med mange gode gerninger. Men han havde 
også ringeagt for tolderen og andre mennesker, der ikke kunne gøre 
mål og lighed med hans egen fromhed og ærefulde liv.

JOHANNES JENSEN, MAGNUS KJÆRS GADE 11
7500 HOLSTEBRO

Gud giver fred
Krig og ufred i verden gør det så trist
Alting får en ende, det kan snart blive sidste frist
Hovmodighed og misundelse raser som aldrig før og har magt
Uærlighed og uretfærdighed dominerer, man må være særlig på vagt
Verden er ond og der bliver mer og mer vold
Der er ingen fred, og kærligheden er blevet kold
Der kan snart blive mer end trængsel.

Når man på Gud har tro, er der glæde, fred og ro
Han har magt på denne jord, det har han sagt i sit ord
Når vi ofte går i bøn, får vi en vidunderlig løn
Omkring os sætter han englevagt, han er den stærke og har magt
Han løfter os op i sine stærke arme, der er glæde fred og varme
Trængslen får også en ende, når Jesus tilbage vil vende
Når trængslen er forbi, er vi på den sikre sti
Når vi perleporten skal nå, evig fred og glæde skal få. 

INGE MARIE FROST, VESTBJERG

Mangler vi næstekærlighed over for fl ygtninge?

Jørn Nielsen.



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 19/9
19:45 Før Søndagen.
16. søndag efter trinitatis fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om en mor og en søn.
Dagens salmer er ”Sov sødt, barn-
lille” og ”Der er en vej, som vi alle 
går alene”. 

Søndag 20/9
13:30 Gud er en mand
Hvordan er det at være kvinde i en 
religiøs verden, hvor en guddom-
melig mand sætter reglerne for 
alt fra sexlivet til hvordan kvinder 
bruger Guds ord? I dag besøger 
journalist Gertrud Højlund en 
muslimsk konvertit, som finder 
tryghed i tørklædet. Og så skal hun 
på landet, hvor en keltisk kristen 
lever i en guddommelig pagt med 
jord og børn.

14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Denne søndag kaldes ofte efter-
årets påske, fordi teksterne handler 
om opstandelse og liv, siger sogne-
præst, Tine Illum. I Sdr. Bjert kirke 
øst for Kolding benytter man denne 
søndag til at holde en traditionel 
høstgudstjeneste.

Mandag 21/9
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag

Onsdag 23/9
22:10 Gud er en mand
Hvordan er det at være kvinde i en 
religiøs verden, hvor en guddom-
melig mand sætter reglerne for alt 
fra sexlivet til hvordan kvinder
bruger Guds ord? I dag besøger 
journalist Gertrud Højlund to unge 
konservative kristne kvinder, som 
med Bibelens ord holder sex til
ægteskabet. Og så skal hun møde 
en muslim, som balancerer mel-
lem en arabisk kultur og et dansk 
kødmarked.

19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (6:8)

20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (7:8)

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 Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.
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Radio 

Torsdag 17/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 18/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 19/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 20/9
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
09:54 Gudstjeneste (P1) 
Fra Sct. Catharinæ Kirke i Ribe. 
16. søndag efter Trinitatis. Dagens 
prædikant er Simon Talbo Linne-
berg Stubkjær. 
19:03 Religionsrapport (P1) 
Genudsendelse fra kl. 07.33
19.30 Mennesker og Tro. Genud-
sendelse fra kl. 08.03 

Mandag 21/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 22/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 23/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
I denne uge forlader Anders Lau-
gesen sin skurvogn for at besøge 
Sct. Ansgar kirke i Bredgade i 
København for at se på Ansgars 
knogler.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (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

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

Simon Talbo Linneberg Stub-
kjær prædiker på P1.

(38/2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

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

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

Ros fra baglandet

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

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

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

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

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de

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

Tine Illum fra Sdr. Bjert Kirke øst for Kolding er månedens præst i DR Kirken. Søndag den 
20/9 er alle de medvirkende i gudstjenesten lokale folk, lige fra organist Søren Andresen, 
sangeren Sophie Schmidt, trompetisten Jørgen Heick til masser af børn. Foto: DR Kirken.

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning / 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
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Musik
TJEK

Ulven fandt efter noget tid ud af, at hyrdens klæder 
virkede mere effektivt end fåreklæder... (Se matt. 7:15)

Kloster får fl ot 
anmeldelse i 

musikmagasinet
GaffaBandet ”Attalus” er ude med et album, som man kan 

betragte som en pose blandede bolcher. Først og frem-
mest har de været ambitiøse med at lave et album med 
16 sange og med en spilletid på 81(!) minutter. 

Korteste nummer er på 3 minutter, mens de typisk svinger 
på 5-7 minutter. De har også været ambitiøse med deres 
musik. Måske overambitiøse. Jeg plejer at kalde det for ”Dave 
Matthews Band”-effekten. Man prøver at lave så mange fede 
ting i bandet, at det er noget, man virkelig skal koncentrere 
sig om at lytte til. Ellers bliver det en stor rodebutik. 

Da pladen samtidig er 81 minutter lang – tema i ALLE sange 
har noget med havet at gøre, skibsvrag, og hvor fortabt man er 
på et hav - og musiknumrene grundlæggende ligner hinanden, 
så er det en meget hård plade at lytte igennem fra start til slut. 
Jeg måtte tage en pause halvvejs gennem CD’en. Det er så 
også det ærgerlige, for jeg synes den sidste halvdel af pladen 
bliver mere simpel, og mere tålelig at høre på.

Stilen ligger i alternativ rock. Hælder meget til post/indie 
rock, og tempoet i selve sangene skifter rigtig meget, og 
derfor er det svært at vide, hvornår man skifter til næste sang. 
Temaerne i teksterne ligner hinanden, men er blot omskrevet 
på 16 forskellige måder. 

”Attalus” er på ingen måde nogle dårlige musikere. Jeg 
synes tværtimod, at de er knaldhamrende dygtige. Derfor 
ærgrer det mig, at man ikke har været mere kritisk med deres 
fyld. Deres bedste nummer ”O the depths” starter stille og 
roligt og bliver meget mere bygget op, hvor cirka 75 procent 
af pladen er fuld af energi, og reelt set bliver det til støj i sid-
ste ende. De har meget mere potentiale og mere at bygge 
videre på, hvis man skruede ned for længden af albummet 
og instrumenternes fylden.

Filip Simonsen

En pose blan-
dede bolcher

tjek hjemmesiden www.skrodstrup.dk

Søndag d. 27. september kl. 13-17

4 linier: World Wide | Fodbold | Adventure | Ridning
International dimension med 3 rejser: Skitur Norge | Driestar College Holland | Sierra Leone Afrika

følg os på

Åbent hus – Efterskolernes dag

Kloster
Half Dream, Half Epiphany
(Target)
Lavmælt og organisk lydmaleri

Der er noget urovækkende over danske 
Kloster. For under overfl aden på de lang-
strakte og smukke hymner gemmer der 
sig en kulsort mørk afgrund. Manden bag 
bandet er Michael R. Andreasen, og Half 
Dream, Half Epiphany er det fjerde udspil 
fra hans hånd. Atter bliver det manifesteret, 
hvilken fremragende sangskriver han er, og 
det tårnhøje niveau fra det forrige album Ni 
Salmer Og En Aftensang overgås som et 
mindre mirakel. Her havde Michael R. An-
dreasen med en personlig og underspillet 
tone sat musik til salmer af B.S. Ingeman, 
N.F.S. Grundtvig og H.C. Andersen. 

På Half Dream, Half Epiphany er gæster 
som Jakob Brixen (Mechanical Bird), Manoj 
Ramdas (The Good, The Bad, Sort Sol) og 
ikke mindst de to kvindelige korvokalister, 
amerikanske Sarah Hepburn og norske 
Solrun Stig (Cody) med til at pakke den 
lavmælte og spirituelle neo-folk ind i et 
organisk lydmaleri. Tvivl og håb forenes 
drømmende og pastoralt i et kryptisk 
tekstunivers, som besidder et smukt reli-
giøst islæt.

En helhed af høj 
international klasse

Fra den stort anlagte åbner Another 
World med tåredryppende piano, rumlende 
slagtøj og ildevarslende strygertoner er 
fornemmelsen af et måneblegt mismod til 
stede. ”To be lost and to be found/Behind 

the curtains of my innocence/To fi nd there's 
another world” lyder det fra Michael R. 
Andreasen, mens den tempofyldte Benja-
min's Song med skærende guitarfi gurer går 
gennem marv og ben. Hele tiden kommer 
melankolien listende og er med til at svøbe 
titelnummeret, I Burned The Blueprints og 
den fremragende fi nale Be Still, My Soul ind 
i et hypnotisk tæppe af overjordiske dimen-
sioner. Inden for sin genre er helheden af 
høj international klasse, og det er vel ikke 
uden grund, at albummet udkommer i USA 
på det semikendte indielabel Burnt Toast, 
der tidligere har udgivet etablerede kunst-
nere som Sufjan Stevens, Damien Jurado 
og Efterklang. Kloster har med Half Dream, 
Half Epiphany skabt en fuldendt åbenbaring 
som sendt fra oven.

Finn P. Madsen

Kloster bakkes på indspildnin-
gen op af Jakob Brixen (Me-
chanical Bird), Manoj Ramdas 
(The Good, The Bad, Sort Sol) 
og ikke mindst de to kvindelige 
korvokalister, amerikanske Sa-
rah Hepburn og norske Solrun 
Stig (Cody). 
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Klummen

Michael Juel  
A road to surrender
Michael Juel er ny på den danske 
lovsangsscene. En dag gik han ind 
i en kirke og oplevede en ny fred 
og mening med livet. 
Nu har han udgivet 13 sange, som 
han håber vil vise andre vejen 
til Kristus - som han selv fandt, 
da livet var holdt op med at give 
mening.   

M
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Dansk lovsang - på engelsk

Kun kr. 99,95

Ung Udfordringt

Af Marie Louise G. Kocak
Udsendt som volontør af Impact

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Af Esther Lieberknecht

Nu og da mødes ni kvinder 
for at bl.a. at skrive sammen 
i deres skrivegruppe. Dagens 
opgave består af at kigge sig 
i spejlet og så beskrive det, 
man ser. Man kan høre kom-
mentarer som: ”Dét har jeg 
dog aldrig gjort!” - ”Det kan 
jeg ikke!” - ”Hvordan er det, 
jeg ser ud?!” - ”Jeg kan ikke 
lide at se på mig selv!”

Hvorfor er det så lige, at det kan 
være så svært for os kvinder - så-
dan rigtigt - at kigge os i spejlet? 
Det er i hvert fald ikke tilfældet, 
mens vi endnu er små piger. 

Jeg kan godt huske det øjeblik, 
hvor jeg for første gang opfattede 
mig selv meget bevidst i spejlet. 
Mit blik ledte efter ét eller andet, 
som kunne adskille mig fra min 
tvillingesøster. Efterfølgende 
kunne jeg så gøre mig nogle 
overvejelser over, om vi nu også 
i virkeligheden lignede hinanden 
så meget, som alle omkring os 
yndede at give udtryk for.   

Næring til mindreværdet
Blikket i spejlet blev mere og 

mere kritisk, efterhånden som vi 
blev ældre.  I teenageårene måtte 
vi bl.a. konstatere, at vores ører 
var for store, og at vores næser 
fremstod som et par opstoppere.

Vi var langt fra vores veninders 
niveau, hvad skønhed angik – jo 
tak, mindreværdet fi k rigeligt med 
næring. Mon eventuelle fremti-
dige drømmeprinser overhovedet 
ville få øje for sådan et par Aske-
potter? På det tidspunkt synes dét 

at blive kysset af en drømmeprins, 
og valgt som dennes udkårne, i 
hvert fald noget langt væk og som 
noget af et eventyr.

Senere i livet er vi så optaget af 
karriere, familie, børn og hushold-
ning, at vi ikke længere har tiden 
til at ’dvæle’ foran spejlet. Og da 
de fl este af os alligevel stadig går 
rundt og er utilfredse med vores 
udseende, undgår vi faktisk også 
helst at kigge alt for meget efter.

 
At se mig selv i øjnene

Nu som 38-årig kvinde har 
jeg på ny måttet lære at se 
mig selv bevidst i spejlet. Efter 
en udmattende depression øn-
skede jeg forandring i mit liv og 
begyndte derfor at stille mig selv 
nogle spørgsmål: Hvad består jeg 
egentlig af? Hvad gør mig forskel-
lig fra andre? Hvad gemmer der 
sig mon i mig? Hvori ligger mit 
talent, og har jeg, hvad der skal 
til for at drive det til noget? Hvad 
motiverer mig til at gøre nogle be-
stemte ting? Og hvem tillader jeg 
mig selv at defi nere mig ud fra? 

Dén slags spørgsmål får en 
anden form for tyngde og værdi 
– når man samtidig står over for 
sit spejlbillede. Spejlet refl ekterer 
pludselig min sjæl. Dette – og 
så efterfølgende det at finde 
svarene - har været en del af en 
langvarig proces i mit liv. Og det 

har så absolut været både tiden 
og arbejdet værd.       

                           
 At acceptere mig selv   

I dag ser jeg gerne mig selv i 
spejlet. Jeg kan bevidst fastholde 
mit blik og tænker ikke automatisk 
noget negativt om det, jeg ser.  

Men det skyldes jo så også den 
forandring, som jeg har gennem-
gået - jeg har bl.a. erfaret, at det 
er godt for mig, ’at tage mig lidt af 
det ydre’ også. Jeg opsøgte fx en 
dygtig frisør, som kunne rådgive 
mig angående ny frisure – og 
den viste sig at være lige i ska-
bet. Jeg tænker også mere over 
farverne på mit tøj og tager det 
på, som jeg føler mig godt tilpas 
i. Læbestift og rouge bliver også 
brugt lidt oftere. De efterfølgende 
positive tilkendegivelser fra mine 
omgivelser opmuntrer mig til at 
fortsætte i den retning. 

Det at jeg gør noget mere ud 
af mit ydre, har ligeledes gjort 
mig godt i forholdet til min mand. 
Denne rene ydre forandring har i 
den grad også medført en indre 
forandring. Jeg har fået øje på 
de gaver, som jeg er blevet givet, 
og kan bedre prioritere i mit liv - 
netop fordi jeg er blevet bevidst 
om, hvad der har værdi for mig. 

I dag ved jeg, at hvis jeg i en 
periode ikke har tid til at se mig 
selv ordenligt i spejlet, så betyder 
det også, at jeg ikke har tiden til 
mig selv – og dermed heller ikke 
det at gøre noget godt for mig selv. 
Altså kan man sige, at den tid, jeg 
bruger foran spejlet, siger noget 
om, hvor godt jeg har det, om jeg 
kan stå inde for hele mig selv – og 
dermed også mine skavanker og 

begrænsninger. 
Det at være i stand – og have 

tiden til - bevidst at betragte mit 
spejlbillede, er ensbetydende 
med, at jeg elsker og accepterer 
mig selv.                          

At kigge i spejlet 
sammen med Gud 

I dag når Gud kigger sammen 
med mig i spejlet, hvad ser han så 
i mig? Jeg kan mærke, at det er 
godt for mig, at Gud ’kigger med’ 
– jeg skal ikke opretholde en fa-
cade – bare være ærlig og åben. 

Han har været med mig gen-
nem hele min personlige udvik-
lingsproces. Jeg har med hans 
hjælp fundet frem til, hvilke pla-
ner han har for mig, hvilket har 
givet mig mulighed for at opdage 
mange skønne sider af mig selv 
– både indeni og udenpå.

Når vi betragter os selv i spej-
let - sammen med Gud - bliver 
refleksionen ikke udelukkende 
et spørgsmål om overfladisk 
forfængelighed, men det åbner 
op for dybere spørgsmål, såsom: 
”Herre, hvordan ønsker du, at jeg 
lever mit liv? Er du tilfreds med 
det, vi ser i spejlet? Glæder du 
dig over din skabning?” 

Med disse ord og denne lille 
bøn står jeg ikke mere alene 
foran mit spejl, jeg er sammen 
med min Gud.  

 Esther Lieberknecht er gift 
og mor til 3 børn. Hun fungerer 
som referent ved skrivegruppens 
morgenmøder. 

Artiklen Lad spejlet blive din 
ven stammer fra magasinet 
Lydia 3/2014.

Lad spejlet blive din ven
Det at se sig i spejlet kan let give én mindreværdsfølelser. 
Men man kan også vælge at se lidt ind i sig selv - og bede Gud se med.

Vi kan invitere Gud med, når vi ser os i spejlet. Og så må vi spørge ham:”Herre hvordan ønsker du, at jeg lever mit liv? Er du tilfreds med det, vi ser 
i spejlet? Glæder du dig over din skabning?” 

...det er godt for mig, 
at Gud ’kigger med’ – 
jeg skal ikke oprethol-

de en facade – bare 
være ærlig og åben. 

Tumlende får jeg mast mig ind ad hoveddøren, der giver 
et kæmpe smæk bag mig. Uroligt får jeg sat mig på den 
grønne, blomstrede sofa. Jeg koncentrerer mig om min 
vejrtrækning; mit hjerte galopperer.

Tusinder af tanker fl yver igennem mit hoved; den tiggende 
lille dreng, som har sin blinde bedstefar under armen, den 
unge gravide pige, som er høj på lim, den kære taxachauffør, 
som har mistet sin søn ved et bandemord, den fjortenårige 
dreng som bor på gaden og fi nder sin mad i skraldespan-
dene. Jeg lukker mine øjne og trækker vejret dybt. Det hele 
virker uoverskueligt. Disse mennesker fortjener bedre. De 
fortjener sikkerhed og mad på bordet. De fortjener alt det, 
som jeg får foræret. 

Min tid som volontør her i Honduras er ved at slippe op. 
Dette land har gjort mig rigere, mere bevidst og mere tak-
nemmelig. Jeg er blevet bevidst om sociale problematikker, 
taknemmelig for mit eget liv, og så er jeg taknemmelig for 
at have mødt fantastiske mennesker. Mennesker, som gør 
en forskel for nogle af dem, der har mest brug for det: En 
gadepræst, som tager sig af gadebørnene, en honduransk 
forening, som hjælper fattige mennesker oppe i bjergene, 
en organisation, som kæmper for retfærdighed og ikke 
mindst VIVA og Impact, som brænder for at forbedre børn 
og unges vilkår.

Jeg vil fortsætte. Fortsætte med at hjælpe andre. Det 
kunne være mig, der havde brug for hjælp en dag. Jeg er 
bevidst om, at man ikke kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe 
én! Vil du være med? Med til at hjælpe der, hvor du kan? 

Vil du være
med til at hjælpe?



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

BAGSMÆKKEN

FIND OS PÅ FACEBOOK

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

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

blive VIP eller Premium medlem. 

Udfordringen
.biz

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.

Af Bodil Lanting

En ny kirkegænger i en pinse-
kirke i Mississippi fi k et chok, 
da han hørte, at man havde 
udlovet en riffel til den, der 
kunne få fl est med i kirke. Hans 
reaktion fi k dog kirkeledelsen 
på bedre tanker.

Præsten i First Pentecostal 
Church of Aberdeen havde under 
gudstjenesten ligefrem betegnet 
den udlovede AR15 riffel som ’en 
dræbermaskine’.

Blog ramte plet
Mark Perrotts chok efter be-

søget i menigheden fi k ham til 
at kontakte bloggeren Jon Kuhrt. 
Ifølge Christian Today var det  
Kuhrts blog, som fi k kirkeledelsen 
til at tænke sig om en ekstra gang.

- Ligesom min ven Mark står 
jeg helt uforstående over for den 
tankegang, at man ikke ser det 

som et problem at give farlige 
våben som en pris for at tage 
folk med i kirke, skrev Kuhrt. Det 
er trods alt kun et par måneder 
siden, at en mand skød ni men-
nesker under et bibelstudium i 
Charleston i Soluth Carolina. Og 
i sidste uge skete det frygtelige 
skyderi i Virginia, hvor en journa-
list og en kameramand blev skudt  
under en liveudsendelse.

Får disse nylige begivenheder 

ikke lederne i First Pentecostal 
Church til at overveje prisen? 
Er der ikke nogen i kirken, der 
fi nder det upassende? spurgte 
bloggeren.

Præstens blinde øje
Kirkens pastor Ricky Bowen 

var efterfølgende i kontakt med 
både Perrott og Kuhrt. Og Bowen 
gav en dybtfølt undskyldning.

- Det skærer mig i hjertet, for 
jeg har virkelig ikke tænkt den 
PR-opgave igennem. Men din 
blog åbnede mine øjne med et 
voldsomt, rystende chok. Jeg 
håber, at du ikke vil dømme os 
for vores dårlige valg af gaver. Vi 
har slet ikke tænkt noget negativt 
om det  før nu. 

Jeg ved godt, at det lyder 
underligt for dig, men vi har haft 
våben, siden vi var børn. Sådan 
er vi allesammen vokset op. Tak 
for din blog. 

Jeg elsker tjenesten for Kristus. 

Det er min livsånde, mit liv og mit 
håb. Nu er våbnet ikke længere 
en del af promoveringen, skrev 
Ricky Bowen med ønsket om 
Guds velsignelse over Jon Kuhrt 
og hans arbejde.

 
Tilbød bedre gevinst

Perrott og Kuhrt var lykkelige 
over, at kirken greb så hurtigt ind 
i sagen. Det hele endte med, at 
Perrot, som producerer møbler, 
tilbød at give kirken et håndlavet 
sofabord som gevinst i stedet for 
rifl en, skriver Christian Headlines.

USA: Kirke opgav at give
en AR15-riffel som præmie
En kirkegænger og en blogger fi k præsten til at tænke sig om en ekstra gang.

- Vi er alle vokset op med 
våben, forklarer pastor Ricky 
Bowen. Foto: Twitter.

Jeg ved godt, at det ly-
der underligt for dig, 

men vi har haft våben, 
siden vi var børn. Så-
dan er vi allesammen 
vokset op. Tak for din 

blog. 

Vi var for fem år siden i kirke. Ja, altså, vi går i kirke regel-
mæssigt, men for fem år siden besøgte vi en af nabokirkerne 
med vores tre børn. 

Det var spændende, om de kunne sidde stille. Særligt Kasper, 
4 år, har et stort energi-niveau og kan bedre lide at være i løb, på 
cykel eller i gang med at klatre i træer end at skulle sidde stille og 
høre efter. Han interesserede sig for superhelte og magiske kræfter, 
så mon han ville få noget ud af denne kirkesøndag? 

Han var dog bemærkelsesværdigt stille den dag. Præsten læ-
ste op fra historien om den samaritanske kvinde: -Jesus svarede 
hende: »Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der 
siger til dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og 
han ville have givet dig levende vand.«

Kasper sad og kiggede ned, og det var lidt svært at afgøre, om 
han hørte efter. Præsten fortsatte  »…drikker man af det vand, jeg 
giver, vil man aldrig mere tørste.«. Kasper skubbede mig i siden, 
lænede sit hoved over og hviskede glædesstrålende og fuld af 
fascination: ”Mor, det vand vil jeg have!” ”Ja. Det er et rigtig godt 
ønske”, fi k jeg svaret med stor glæde i hjertet.

Så havde han da hørt efter. På sin vis var det jo også noget, der 
talte til hans interesse for overnaturlige fænomener. Jeg forestillede 
mig en tegnefi lm med vand, superheltene kunne drikke, som kunne 
give dem friske kræfter og sørge for, at de ikke var tørstige mere. 
I mine tanker var det nok sådan, han forstod teksten.

Indtil han lidt efter hviskede: ”Mor, er det hjertet der ikke bliver 
tørstigt mere?” Da var mit hjerte brudt. Tænk at Guds Ånd kan 
åbenbare en sådan tekst, som kan være svær nok for voksne at 
forstå. Og så kunne drengen  udtrykke det så enkelt. 

Hvis dit hjerte er tørstigt, er vores Gud ikke en, der gemmer på 
ressourcerne. Kom til ham, ung eller gammel, med lidt eller meget 
forstand. Han vil fylde dig med sin Ånd, som 
kan slukke dit hjertes tørst.

Drengen
ved brønden
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