
Flotte farvefotos og stærke 
interviews m. Heidi Baker om 
hendes fantastiske arbejde 
i Afrika, de utrolige mirakler 
og 10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk
Eller bestil på 7456 2202

Hvad der er sket med kirkens 
gennemslagskraft og længs-
len efter Jesu genkomst? 
spørger Leif Rasmussen i 
sit ”Brev til menigheden i 
Danmark”.

Leif Rasmussen mener, at 
”profeterne skal igen på banen” 
og han gennemgår det bibelske 
grundlag for, at kirken ikke blot 
har brug for præster og tilhø-
rere, men for • Apostle
• Profeter • Evangelister • 
Hyrder og • Lærere.

Kun
98,-

Brev til os...?

Bestil Jørn Hyldgaards 
gribene beretning på:
www.scandinavia.as

“Hudløs gør indtryk.”
Tonny Jacobsen, præst i 

Pinsekirken Vejle

“... kan ikke andet end 
give nyt håb til den der 

kæmper med livet.”
Johannes Hansen, præst i 
Apostolsk Kirke Aalborg

Torsdag den 24. September Torsdag den 24. September 
Uge 39 • 2015 • Årg. 43Uge 39 • 2015 • Årg. 43  

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavis

Dronninglund Efterskoles Outdoorlinje prøver kræfter med bl.a. træklatring, rappelling, kano- og 
kajaksejlads, skydning, mountainbike og dykning. Desuden lærer de basale friluftsfærdigheder i 
bålteknik, trangiamadlavning, knob og orientering efter kort, kompas og GPS. 

Ny-danske elever på Solgården er topmotiverede og  glade for efterskolelivet. 
Øverst er det Sydvestjyllands Efterskoles elever, der får sig en frisk vandtur.

Læs mere og se annoncer om EFTERSKOLELIV på side 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22 og 23.



 

2  . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen torsdag den 24. september 2015

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord september: klippe 

Ugens profi l: Krista Revsbech

L i å Udf d i g dk

Mark Marx til bøn på 
Torvet i Roskilde
Roskilde Vineyard, Roskilde Frikirke 
og Roskilde Baptistkirke inviterer til en 
'Healing on the Streets' konference d. 
2.-3. oktober. Og lørdag vil man forsøge 
med bøn for syge på Torvet i Roskilde.

Mark Marx har i 10 år inspireret kirker 
over hele verden med HOTS (Healing on 
the Streets).

Mark Marx har baggrund i en frikirke i Irland og har mange års 
erfaring med at bringe Guds kærlighed og helbredelse til alminde-
lige mennesker i bybilledet. Senest har han deltaget i fi lmen "Holy 
Ghost", der har inspireret troende over hele verden.

"'Healing on the streets' (HOTS) er en enkel, men smuk måde at 
nå ud til mennesker på gaderne i byen. Det giver mulighed for at nå 
ud med Guds kærlighed på gaden, uanset vejret. Invitere folk til at 
sidde på en stol og bede for dem," siger Mark Marx.

Henri.

Svensk præst og forfatter taler 
om søvnens velsignelser
Tomas Sjödin, forfatter til bogen: Det 
sker, mens du hviler, kommer 29.-30. 
oktober til Danmark, hvor han vil holde 
oplæg i København og Aarhus.

Sjödin udforsker den urgamle rytme, der 
er lagt ned i mennesket: arbejde og hvile 
- med udgangspunkt i den jødiske sabbat. 
Og han sætter fokus på det, det kan være 
så svært at efterleve: At tingene først lyk-
kes, når vi holder op med at anstrenge os. 
Når vi giver slip og lader livet komme til os.

Den 29. oktober taler han i Helligåndshuset, København, kl. 
17-20, og den 30. oktober i Studenterhuset, Århus, kl. 15.30-18.

Besøget arrangeres af Areopagos i samarbejde med forlaget 
Boedal, som har udgivet hans bog. Billetter kan købes på Areopa-
gos’ hjemmeside.

Henri. Bøger om forfølgelse 
af kristne til alle 
folketingspolitikere
Christian Larsen fra det kristne forlag Prorex tog den 14. septem-
ber turen til København for at afl evere et eksemplar af bøgerne 
"Tro trodser ISIS" og "De dræber kristne" til hvert af Folketingets 
179 medlemmer.

’Tro trodser ISIS’ handler om forfølgelse af kristne i Mellemøsten. 
Det er Islamisk Stats erklærede mål at foretage en fuldstændig ud-
rensning af kristne og andre minoriteter. Bogen er skrevet at Johnnie 
Moore, som er en af de førende talsmænd for de kristne i Mellemøsten. 
Han præsenterer bl.a. læseren for modige troende mænd og kvinder, 
som vover at trodse den islamistiske terrorbevægelse.

Bogen ’De dræber kristne’ af Tom Doyle beretter også om virkelige 
hændelser og om, hvad det kan koste at følge Jesus i det 21. århund-
rede i de lande, hvor kristne bliver forfulgt og undertrykt.

Nu har alle Folketingets medlemmer så fået to bøger, som sætter 
fokus på forfulgte og undertrykte kristne. Regeringen har netop i sit 
grundlag lovet at sætte fokus på forfulgte kristne. Nu har alle politikerne 
på Christiansborg fået en chance for at læse, hvad det handler om.

Bodil

Skrev musical om ’Jan Hus 
- og det han brændte for’

Familiegospel på Godset i Kolding
Kolding Gospel Fellowship (KGF) inviterer alle sangglade til 
GospelCelebration på spillestedet Godset i Kolding søndag 
eftermiddag den 4. oktober. 

- GospelCelebration er ikke en koncert, men en meget anderledes 
form for gudstjeneste, hvor hele kroppen og sjælen kommer i sving, 
fortæller Steffen Bay fra KGF. Han er selv dirigent for South City 
Gospel Choir, et af områdets 6 gospelkor, der sammen arrangerer 
GospelCelebrations og Gospelmeditationer fi re gange om året. Den 
4. oktober vil South City Gospel Choir skyde eventet i gang med 
nogle svingende gospelsange.

Sognepræst Iben Munkgaard Davids fra Brændkjærkirken i 
Kolding vil holde en kort og relevant tale.

- Det er så godt at synge sammen. Der kommer et unikt fælles-
skab ud af det, som man ikke oplever andre steder. Og så rører det 
dybt ind i hjertet ikke bare at lytte, men at få lov til at gøre noget 
af sin religiøsitet ved nogle af de otte meditative stationer rundt i 
rummene på Godset, hvor man kan udtrykke sig eller bare hygge 
med lego og tegning, fortæller Henrik Engelbrekt Refshauge fra 
gospelkoret 4GVN Gospel Friends.

For syvende gang laver Kolding Gospel Fellowship (KGF)
event i Kolding med sangere fra hele Syd- og Vestjylland. 

Udfordringens korrekturlæser har skrevet en musical i anledning af 
600-året for Jan Hus’ død på kætterbålet i Konstanz.

• Torsdag den 27. August • Torsdag den 27. August 
• Uge 35 • 2015 • Uge 35 • 2015 
• Årg. 43 • Løssalg 20,- • Årg. 43 • Løssalg 20,- 

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavis

Af Bodil Lanting

En provokeret abort kan give 
forældrene traumer for livet. 
Derfor tilbyder organisationen 
Rachel’s Vineyard et retræteop-
hold med tilbud om sorgterapi 
og kristen sjælesorg på Færø-
erne den 11.-13. september.

- Alle, som deltager, oplever 
stor heling og taler om en ny form 
for fred, håb og glæde, fortæller 
Maria Forrestal, som er pioner 
på projektet sammen med Hilda 
Viderø. Hun tilføjer, at flere af 
deltagerne har været hos psyko-
loger, terapeuter og præster uden 
at føle, at de modtog tilstrækkelig 
eller passende hjælp. 

Et særkende for Rachel’s Vi-
neyard-retræterne er, at også 
deltagernes forhold til Gud er i 
fokus. 

Post-abort traumer
De symptomer, som kan følge 

efter en abort, kaldes Post Abort 
Syndrom/Stress/Traumer. Diag-
nosen forkor tes PAS og har 
slægtskab med diagnosen Post 
Traumatisk Stress (PTSD), idet 
abortoplevelsen kan lagre sig 
som et traume. Blandt sympto-

år siden.
- Jeg har fået sat ord på sorg- 

og skamfølelser, som har taget alt 
for megen energi igennem mange 
år, på grund af skyldfølelser og 
vrede. Jeg og min mand har fået 
et bedre parforhold. Mere intimitet 
og forståelse i kommunikationen. 
Både omkring aborten og andre 
vigtige ting. 

Jeg har generelt fået mere 
glæde og taknemlighed og mere 
respekt for mig selv og andre 
mennesker. Det vigtigste er håbet 
og den nye begyndelse i parfor-

baseret helbredelsesprogram. 
Her integreres både den følelses-
mæssige, den psykologiske og 
den åndelige dimension.

Programmet indeholder "Living 
Scripture"-øvelser, som er en 
meditationsform, hvor der læses 
op fra Bibelen. Samtidig inviteres 
deltagerne til at lytte til, hvad 
Jesus siger til dem, og de får 
mulighed for at respondere i bøn 
og handling. Efterfølgende kan 
deltagerne så dele oplevelsen 
med hinanden. Denne brug af 
Guds Ord åbner for helbredelse

Abortramte 
tilbydes retræte
Mange kvinder - og mænd - rammes af posttraumatisk stress efter en 
provokeret abort. Derfor tilbydes de særlige retræter. 

Pionererne Maria Forrestal og Hilda Viderø fra Rachel’s 
Vineyard på Færøerne ses her sammen med Bernadette Goul-
ding (til venstre) fra Rachel’s Vineyard i Irland.

Rettelse:

Forkert forfatter-
navn på artikel
Udfordringen beklager, at der i uge 35 var forkert forfatternavn 
på to artikler: ”Abortramte tilbydes retræte” og ”Anja fi k gavn af 
abort-retræte”. 

Udfordringens medarbejder betragtede artiklerne som en pres-
semeddelelse fra organisationen Rachels Vineyard, men det viste 
sig at være freelance-artikler af journalist Kathrine Hoffmann, som 
vedkommende ønskede at sælge til avisen. 

Udfordringen har efterfølgende betalt for artiklerne og beklaget 
misforståelsen overfor de involverede.

Henri Nissen, ansvarshavende redaktør.

Hvor vigtig er sandheden for 
os? Det er det Hus’ historie 
inspirerer mig til at overveje, 
fortæller Krista Revsbech.

Hun er kendt som organisten, 
der tidligere har skrevet musicals, 
blandt andet om den kristne 
adelskvinde Christine Frederikke, 
der i en årrække boede uden for 
brødremenighedsbyen Christi-
ansfeld. Og netop medlemmer 
fra brødremenigheden mindede 
sidste år Krista Revsbech om, at 
Jan Hus blev brændt som kætter 
100 år før Reformationen. Den 
tjekkiske præst var nemlig en af 
brødremenighedens eller hern-
hutternes åndelige fædre. 

Kamp for troen
- Jan Hus kæmpede for sin tro 

på Gud og Jesus, som Bibelen 

beskriver det. Og han mente, 
at  kirken på hans tid var meget 
langt fra idealet i Ny Testamente. 

Der var stor rigdom, salg af kir-
kelige embeder, afl adshandel og 
præster, der burde leve i cølibat, 
men alligevel havde børn, fortæl-
ler Krista.

Inspireret af John Wycliffe
Der var fl ere, som delte Hus’ 

frustrationer over det kirkelige 
uvæsen. Men han var den eneste, 
der vovede at tage opgøret. 

Hus var bl.a. inspireret af bibel- 
oversætteren John Wycliffe fra 
England. Wycliffe kom selv i stærk 
modvind i sit hjemland og blev 
dømt som kætter. Han døde, før 
hans modstandere kunne få ham 
dødsdømt. Til gengæld brændte 
de hans jordiske rester på kæt-
terbål efter hans død i 1384.

Jan Hus troede, at han ville få 
mulighed for at tale sin sag under 
forhøret i Konstanz. Men han var 

på forhånd dømt som kætter, 
fordi han tilsluttede sig den kæt-
terdømte John Wycliffe.

Anklaget af sin ven
- Jeg har medtaget en per-

sonlig historie. Hus’ tidligere 
ven, Stefan Paletz blev hans 
anklager. Efter at dødsdommen 
var fældet, fi k Hus tilbudt besøg 
af en skriftefader, og han valgte 
netop sin tidligere ven Paletz til 
opgaven. Under samtalen rystede 
de begge af heftig gråd, fortæller 
Krista Revsbech.

Som forberedelse til musicalen 
har hun to gange besøgt Prag. 
Sidste gang sammen med en 
gruppe kormedlemmer med æg-
tefæller fra Aller-Fjelstrup Sogne-
kor. Ialt fi re lokale kor synger med 
i den nye musical.

Bodil

Musicalen om Jan Hus 
opføres første gang den 29. 
oktober i Christiansfeld. 
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Af Jakob Rerup 
og Henri Nissen

For få år siden havde jeg al-
drig forestillet mig, at jeg ville 
lave en cd som denne.

Sådan siger Michael Juel om 
sin nye cd ”The road to sur-
render”. 

Den afspejler nemlig den enor-
me ændring, der er sket i den 
kendte rockmusikers liv, efter at 
han for syv år siden ”forvildede” 
sig ind i en frikirke...

Michael Juel er uddannet ar-
kitekt, men har spillet og skrevet 
rockmusik i over 20 år med base 
i Aarhus. Han startede med at 
spille med Poul Krebs, men har 
også spillet i andre bands. 

Det gjorde ondt hver dag
- Jeg er ikke født og opvokset i 

en kristen familie eller et specielt 
kristent miljø, fortæller han.

- En dag, i en meget vanskelig 
periode af mit liv - ledte jeg de-
sperat efter ”et sidste alternativ” 
til bare ikke at leve mere.

Der skete en masse ting i mit 
liv og i mit ægteskab. Min far døde 
også dengang. Og så gik jeg ned 
med dårlig ryg. Jeg har aldrig 
nogensinde fejlet noget. Men 
rygproblemet gjorde, at jeg i et 
helt år måtte ligge ned hveranden 
dag og stå op hveranden dag … 

Det var s’gu mit livs mareridt, 
ryger det ud af rockmusikeren.

- Det gjorde ondt hver dag - og 
om natten. Så jeg sov ikke godt 
i et helt år. 

Til psykolog
Til sidst fi k Michael Juels om-

givelser nok.
- Jeg blev endelig trukket til en 

psykolog. Og jeg må nok sige, 
det er det bedste, jeg nogensinde 
har gjort. Hun fortalte mig, at det 
var rigelig mange kampesten, 
jeg havde liggende oven på mig. 
Hun kunne godt forstå, at det var 
rimelig svært for mig. 

Det kan ikke slå mig ihjel
En dag så Michael Juel et spot 

på Århus Kristne TV, som det hed 
dengang, om Citykirken.

- Så tænkte jeg: Jamen altså, 
de kan jo ikke slå mig ihjel. Det er 
jo ikke noget, man dør af. Jamen, 
det må jeg prøve - også. Som en 
af de sidste udveje, syntes jeg. 

Jeg syntes, at jeg havde prøvet 
alt. Og så tog jeg derud.

Sneg mig i kirken
- En dag sneg jeg mig ind i 

kirken, satte mig på bagerste 
række og lyttede i mørket - søgte 
efter et eller andet, jeg ikke rigtig 
vidste, hvad var.

Tilfældigvis var det en frikirke, 
så tingene var ret anderledes, 
end jeg huskede fra de få bryl-
lupper og begravelser, jeg havde 
deltaget i - i folkekirken.

Til min overraskelse var der 
ikke noget orgel, der spillede, da 
folk begyndte at synge.

I stedet var der et band, der be-
gyndte at spille og synge. Sange, 
der ikke var gamle og fjerne, men 
nutidige sange, nutidig musik, 
jeg kunne relatere til, musik der 
talte til mig og fi k mig til at lytte til 
ordene, husker Michael.

Musik betyder rigtig meget 
for ham:

- Hvis jeg kunne vælge et fag, 
så var det jo det, jeg ville bruge 

hele mit liv på. Hvis jeg kunne 
leve af det, så ville min lykke jo 
være gjort. Det er da helt sikkert. 
Det var det, jeg helst ville af alt. 

Nu har jeg jo også skrevet og 
spillet musik i 20-25 år, så det 
sidder ligesom på rygraden.

En underlig følelse af fred
- Efter gudstjenesten forlod jeg 

kirken lidt forvirret, men også med 
en underlig følelse af undren og 
fred indeni.

Min nysgerrighed var så stor, at 
jeg vovede mig tilbage til kirken 
den følgende søndag.

Jeg havde lyst til at udforske 
og lytte til mere af de anderledes 
prædikener, mere af den anderle-
des ”kirkemusik” med den musik 
og de tekster, der talte til mig og 
rørte mig.

Det blev til tre timers samtale, 
og en masse spande kaffe, og så 
skete der noget.

Efter et år var jeg selv invol-
veret i at spille musik i den kirke.

Har du en guitar?
- De spurgte, om jeg havde 

en guitar, fordi de manglede en 
guitarist. 

Så tænkte jeg: ’Argh. Det er 
ikke lige mig. Jeg er jo ikke født 
ind i det der Pinsebevægelse’. 

Det var de fl este derude. Og 
dengang var der også tv på. Så 
jeg var ikke sådan lige sikker på, 
om jeg skulle på alt mulig tv i 
Århus, fordi jeg stod og spillede 
i en kirke. 

Det er man åbenbart meget 
genert over i starten. Og jeg 
syntes, jeg udleverede mig selv 
lidt. Og jeg så det som en svag-
hed. Som man jo gør i starten, 
synes jeg.

Vejen til overgivelse
Alligevel blev Michael Juel fast 

inventar i Citykirken og har siden 
spillet meget kristen musik. 

Hans seneste plade hedder 
”The road to surrender”.

Han beskriver processen med 
at nå frem til titlen således: 

- Vejen, fra overhovedet ikke 
at kende noget til Gud, og så til 
at acceptere og til at synes, at 
det er den mest logiske forkla-
ring, og det, der gav mig, ”fred 
indeni” - det var simpelthen at 
overgive mig.

Det var at smide mit ego - du 
ved, den lidt praktiske hjerne - at 
smide den ud. Og så føle lidt 
med hjertet. 

Ikke tilfældigt
- Rent praktisk synes jeg også, 

at det er rimelig logisk, at der er 
en skaber, tilføjer Michael.

- Jeg tror ikke på så stor en 
tilfældighed. At noget så indviklet 
og unikt som fx os, og måske 
endda liv på andre planeter, at 
det eksisterer uden grund. 

Jeg tror simpelthen, at det 
må være skabt eller startet. Der 
må være en eller anden, som 
har trykket på en knap. Jeg tror 
ikke på, at det er totalt tilfældigt, 
konkluderer Michael.

Min nådegave
- Senere deltog jeg i et se-

minar, der handlede om de 
nådegaver, som Gud har givet 
hver af os. Og allerede efter to 
gange var det så klart for mig, 
at min nådegave var at bruge 
mine færdigheder som musiker 
og sangskriver på at skrive musik 
til kirken - til Gud. 

Jeg ville have folk til at lytte; til 

at tænke over, hvad meningen 
med livet er; skabe en nysger-
righed; plante en idé om, at det 
liv ku’ være et liv med Gud.

Kirkebesøgende mister 
hurtigt interessen

- Mange mennesker besøger af 
og til en kirke af nysgerrighed og 
vender aldrig tilbage, fordi de ikke 
kan relatere til de gamle ritualer, 
tekster og salmer, der ikke taler 
nutidens sprog. Det taler ikke til 
deres hjerter, mener Michael. 

- De mister interessen og ven-
der nok ikke tilbage.

Meningen med musikken på 
min cd er, at den vil gøre et sø-
gende menneske nysgerrig nok 
til at besøge en kirke for anden 
gang.

Dette andet besøg er for mig 
det mest betydningsfulde skridt 
for det menneske, der søger efter 
meningen med livet - det er det 
skridt, der giver muligheden og 
chancen for at starte et fremtidigt 
nyt liv med Gud.

Den her cd er min historie - min 
musik - min vej til overgivelse.

- Efter gudstjenesten 
forlod jeg kirken lidt 

forvirret, men også 
med en underlig 

følelse af undren og 
fred indeni.

Rockmusikeren 
sneg sig ind 
i en frikirke
- Til min overraskelse var der ikke noget orgel, men et band, der spillede 
og sang nutidige sange, jeg kunne relatere til, og musik, der talte til mig og 
fi k mig til at lytte til ordene, husker Michael Juel.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

2 verdener
Af  Graham Powell

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

’
e
s

228,-

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

- Armene i vejret - 350.000 
udbetalt til Kjelsø-lejren, lyder 
det fra projektkoordinator Erik 
Bertelsen. 

Efter fl ere års arbejde med at 
sikre et sundt økonomisk grundlag 
for lejren er der nu tikket 350.000 
kroner ind på Kjelsø-lejrens konto. 
Beløbet er fra LAG Silkeborg.

I sommeren 2013 blev der søgt 
om tilskud fra forskellige fonde 
til at udbygge en aktivitetspark 
i skoven rundt om lejren. De 
350.000 er nu det sidste beløb, 
der udbetales. Tidligere er der 
udbetalt beløb fra Friluftsrådet og 
Lokale- og Anlægsfonden samt 
Silkeborg kommune til opbyg-
ning af aktiviter rundt i naturen 
omkring lejren.

Stor aktivitetspark
Der er bl.a. opført tre shelters, 

en pavillon, en udfordrende pa-
kurbane, en ni huls disch golf og 
tolv huls krolf bane samt forskel-
lige aktivitetsting til fysisk aktivitet.

Lejren fik en helt ny hoved-
bygning i 2012. Så sammen med 
aktivitetsparken rundt i skoven 
fremstår Kjelsø-lejren som et 
spændende og attraktivt lejrsted. 

Der er investeret omkring 

800.000 i de udendørs aktiviteter. 
Sammen med den nye hovedbyg-
ning er der investeret næsten 10 
mil. på Kjelsø-lejren de senere år. 

Et populært lejrsted
Sommeren igennem har lejren 

summet af liv med 330 børn og 
150 voksne ledere på søndags-
skolelejre. Danmarks Folkekirke-
lige Søndagsskolers sommerlejre 
har dermed oplevet rekordstor 
deltagelse. 

Men også mange skoler og in-

stitutioner bruger lejren til ophold 
for børn og voksne, og den er al-
lerede reserveret i 40 weekender 
i 2016, oplyser Erik Bertelsen.

Bodil

Kristen lejr får 350.000
til udendørs aktiviteter
LAG Silkeborg støtter Kjelsølejren ved Ans By, hvor mange børn kommer på søndagsskolelejr.

Kjelsø-lejrens nye aktivitetspark i skoven gør den til et attraktivt lejrsted, både for skoler, insti-
tutioner og søndagsskoler, mener Erik Bertelsen (indsat).

Generalsekretær og læge Kim 
Hartzner er personligt overvæl-
det af danskernes gavmildhed 
ved tv-indsamlingen søndag. 
”Nu kan vi hjælpe kvinder og 
børn med at komme igennem 
traumer og yderligere 9800 
fl ygtninge med at holde varmen 
i vinter”, siger han.

- Tak for alle bidrag – store og 
små – ved akutindsamlingen på 
DR og TV2 i søndags. Jeg er dybt 
rørt over danskernes gavmildhed, 
som de nu har vist i endnu en 
stor landsindsamling. Jeg er stolt 
over at være en del af en historisk 
tradition for at hjælpe mennesker 
i nød – helt fra redning af jøder 
under Anden Verdenskrig til et 
fortsat engagement i nødhjælp 
og udvikling i fattige lande. 

Vinterhjælp til 9800
Kim Hartzner er generalsekre-

tær for Mission Øst, der er en af 
de 12 hjælpeorganisationer, som 
skal formidle de over 86 millioner 
kroner fra søndagens indsamling 
på DR og TV2 til fl ygtninge i og 
omkring Syrien. Mission Øst ar-
bejder blandt syriske fl ygtninge 
og irakiske fordrevne i Nordirak.

- Med den del af pengene, 
som Mission Øst skal formidle, 

kan yderligere 9.800 fl ygtninge 
nu modtage mad og varmeappa-
rater, termotæpper og petroleum 
til opvarmning. Og fl ere hundrede 
børn og kvinder, der har oplevet 
Islamisk Stats grusomheder, vil 
modtage hjælp til at komme sig 
over deres traumer og til at starte 
et nyt liv. 

Disse mennesker flygtede 
alle sidste sommer, da IS begik 
et folkemord mod kristne og 
yezidier, der har boet i det nord-
lige Irak igennem 1.700 år. Alle 
overlevende er nu fl ygtet og bor 

i fl ygtningelejre - eller for 60 pro-
cents vedkommende i ufærdige 
betonbygninger og tynde som-
mertelte, fortæller Kim Hartzner. 

To familier gør indtryk
Generalsekretæren har selv 

besøgt området fi re gange gen-
nem det seneste år, og mødet 
med de fordrevne har for altid 
ætset sig ind i hans bevidsthed. 
Hans interviews med to familier 
gjorde dybt indtryk ved TV-ind-
samlingen søndag: historien om 
14-årige Alwyn, der sad alene i 

et tyndt telt med fi re søskende, 
efter at IS havde myrdet børnenes 
forældre, mens de sov, og histo-
rien om Halef, der sammen med 
to sønner havde ligget nederst i 
en bunke af 70 lig og kun overle-
vet, fordi han og sønnerne havde 
ligget musestille i tre timer, mens 
IS-folkene gik omkring og skød på 
alt, der bevægede sig.  

- Begge hovedpersoner har jeg 
selv mødt og interviewet, og de 
har chokeret mig for tid og altid, 
fortæller Kim Harzner, der nu glæ-
der sig til at hjælpe endnu fl ere af 
den slags menneskeskæbner til 
at leve et tåleligt liv. 

Mission Øst har medarbejdere 
udstationeret i Nordirak, hvor 
der nu er oprettet tre centre, 
hvor kvinder kan få hjælp til at 
bearbejde traumer, og børn kan 
lege, tegne og forberede sig på 
at komme i skole. Det ene center 
ligger i befriede dele af Sinjar-
området, hvor Islamisk Stat drev 
en halv million yezidier på fl ugt 
for et år siden. 

Mission Østs medarbejdere 
opsøger også fl ygtninge i afsides-
liggende landsbyer for at kunne 
hjælpe de mest trængende.

Svend Løbner/Bodil 

Mission Øst: Tak til gavmilde danskere
TV-indsamlingen søndag gav 86 millioner til fl ygtninge i og omkring Syrien.

TV-indsamlingen præsenterede den 14-årige Alwyn og hen-
des fi re søskende, som er forældreløse, efter at IS myrdede 
deres forældre. Foto: Mission Øst.

I takt med at fl ygtninge- og migrantstrømmen vokser, øges 
også polariseringen i såvel det danske som i andre europæiske 
samfund. På den ene side er der dem, der mener, at vi med 
næstekærlighed skal tage imod så mange som muligt af dem, 
der kommer til vores grænser og vil ind. På den anden side er 
der dem, der vil have skærpet grænsebevogtning, hvis ikke 
lukkede grænser som i Ungarn. 

I begge lejre skydes der med skarpt mod hinanden. Uforsonlig-
heden, vreden og intolerancen vokser dagligt blandt landsmænd 
samtidigt med, at vi taler overstrømmende om den næstekærlighed, 
vi vil komme de fremmede i møde med. Men det er absolut ikke 
næstekærligheden, der præger danskernes forhold til hinanden i 
øjeblikket. Det gør som sagt vrede, polarisering og noget, der nær-
mest ligner had. Danskerne er blevet et splittet folk, der bekriger 
hinanden i ophedede diskussioner om indvandring.

Professor Peter Nedergaard, professor ved institut for stats-
kundskab, Københavns Universitet, advarede forleden i Kristeligt 
Dagblad mod denne splittelse og udtaler: ”Hvis den her skingre 
debat ikke falder til ro, som vi heldigvis tidligere har set, så begynder 
fundamentet for det danske demokrati at krakelere”.

Enhver hærfører ved, at hvis man skal vinde en krig, skal man 
forsøge at skabe splittelse i fjendens lejr. Så er han nemlig allerede 
så godt som besejret.  Siden Muhammed-krisen har danskerne (og 
europæerne) selv sørget for at skabe denne splittelse. Årsagen til 
splittelsen er, at Europa har forkastet den tro og det fundament, 
som tidligere gjorde det til en suveræn kultur, der næsten var 
uovervindelig. Det var ikke militær magt, der gjorde Europa til et 
førende kontinent, men en stærk fælles kristen tro.

I mødet med islam har det liberale, sekulære demokratiet vist sig 
at være vakkelvornt  bolværk. En kolos på lerfødder. Det har splittet 
os i stedet for at samle os. Når Europa tidligere har været i stand 
til at bevare enheden og den kristne kultur, skyldtes det et fælles 
sprog, dvs. kirkens og Bibelens sprog og fælles værdier og moral. 
Dette fællesskab rakte fra det nordligste Lapland til Middelhavet. 
Denne åndelige enhed har Europa smidt over bord og erstattet med 
en pseudoreligiøs tro på demokratiet. Det kan blive skæbnesvan-
gert. Det er ikke islams styrke, der er det største problem, men de 
kristnes svaghed og splittelse.

Europas største 
fjende er splittelse
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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.
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Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB
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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!
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Aarhus: Kursusforløb for mænd
Over syv formiddage og en weekend 
fra 10. oktober til 29. maj er der un-
dervisning og fællesskab med titlen 
’Mand og mand imellem’ på Menig-
hedsfakultetet i Aarhus.

Forløbet er for alle mænd over 18 og vil 
være procesorienteret med fokus på den 
enkeltes vækst i modenhed som menne-
ske og kristen. Der vil være undervisning, 
gruppesamtaler og ’mandeting’. Forløbet 
ledes af frimenighedspræst Ruben 
Knudsen, diakonipræst Peder Poulsen 
og virksomhedskonsulent Åge Dragsted.

Tilmelding og yderligere information 
på Farmen@farmen.info og mandogmandimellem.dk
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Frimenighedspræst 
Ruben Knudsen

Toner på Tværs i Kolding 
Det store tværkulturelle arrangement Toner på Tværs holdes 
den 26. september fra kl. 16. i Simon Peters Kirke i Kolding.

Danskere og nydanskere vil bidrage med musik, dans og digte  
(med oversættelse til dansk) bl.a. fra Mexico, Armenien, Rusland, 
Iran, Filippinerne og Afrika. Der vil også være fællessang og stor 
international buffet med mad fra 25 forskellige nationer. Efter fæl-
lesspisning er der underholdning for børnene med ”Gittes Tryl”.

Arrangementet er gratis, men der bliver en indsamling til ofre for 
krig gennem Læger uden Grænser, oplyser Elizabeth Padillo fra 
Tværkulturelt Udvalg i Kolding Provsti. 

Bodil

60 fl ygtninge har demonstreret foran Udlændingestyrelsen, fordi deres familier er i fare.

Mine børn er i fare, står der på skiltet. Syriske fl ygtninge har overnattet foran Udlændingestyrelsen, fordi deres sager om familiesam-
menføring - i strid med loven - ikke er behandlet rettidigt. Det blev også til fl ere nætters husly i Fredens Kirke. Foto: Maher Jokhadar.

Syrisk aktion for hurtigere 
familiesammenføring
En gruppe syriske fl ygtninge 
har siden tirsdag den 15. sep-
tember demonstreret foran 
Udlændingestyrelsen på Ryes-
gade i København, fordi de ikke 
har fået tilsagn om familiesam-
menføring.

I et brev til Udlændingesty-
relsens direktør Henrik Grunnet 
skriver jurist og syrisk fl ygtning 
Maher Jokhadar bl.a.: 

”Vi vil meget gerne bede dig 
om at starte en dialog med os, 
de berørte, der befi nder sig foran 
Udlændingestyrelsen, om situa-
tionen. Hvad er nødvendigt for at 
sagsbehandlingen ikke overstiger 
de lovede hhv. 3-4 (enkle sager) 

og 5-7 måneder (komplicerede 
sager)? Hvornår kan vi vente svar 
på vores sager?”

Vil ikke miste fl ere
Maher Jokhadar er selv en af 

dem, der har søgt familiesam-
menføring for 6 måneder siden  
- uden at få svar. Han beskrev 
sin situation i Berlingske den 15. 
september: 

”Det er meget svært og farligt 
for min familie, de har ikke vand 
og elektricitet, og der falder tøn-
debomber hver dag. 9 af mine fa-
miliemedlemmer er blevet dræbt, 
og for 5 dage siden blev min bror 
dræbt af Islamisk Stat. Jeg vil ikke 
miste fl ere i familien.”

Husly i Fredens Kirke
Nogle af syrerne sov på forto-

vet ved Ryesgade 53 i fl ere næt-
ter, mens blandt andet ’Venligbo-
erne’ fra København og omegn 
forsynede dem med forskellige 
fornødenheder, oplyser Ida Ma-
gelund fra Aktionsgruppen mod 
diskrimination mod fl ygtninge i 
lovgivningen. 

Men lørdag morgen bad politiet 
demonstranterne fjerne sove-
poser og telte. De fi k dog lov til 
at fortsætte demonstrationen 
ved Udlændingestyrelsen under 
forudsætning af, at der var ryd-
deligt på gaden. Herefter tog 
omkring 30 af syrerne imod et 
tilbud om husly i Fredens Kirkes 

menighedslokaler i Ryesgade 68.
- Aftalen kom i stand via Apo-

stelkirken på Vesterbro, som i 
forvejen er involveret i fl ygtnin-
gearbejde. Og de var jo også 
lige uden for vores dør, fortæller 
sognepræst Børge Rasmussen 
fra Fredens-Nazareth Sogn. 

- De syriske flygtninge har 
endnu ikke fået lovning på et 
møde med Udlændingestyrelsen, 
så aktionen fortsætter, oplyste Ida 
Magelund den 22. september - på 
ugedagen for demonstrationens 
start.
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Toner på Tværs byder blandt andet på musik med Lusangi 
Gospel Kor og Suzuki violiner med 25 børn fra Musikskolen.

Mange nordjyske folkekir-
ker samler ind til flygtninge 
fra Syrien ved gudstjenester, 
koncerter og loppemarkeder, 
oplyser Aalborg Stift.
 

Biskop Henning Toft Bro har 
i et brev til samtlige præster 
opfordret til, at sognene i Aal-
borg Stift beder for fl ygtninge og 
samler penge ind.  I brevet skriver 
biskoppen, at “hvert menneske 
er skabt i Guds billede og kalder 
på vores omsorg” og peger på, 
at Jesus selv var fl ygtning som 
barn, da hans forældre fl ygtede 
til Egypten.

 
Høstoffer til fl ygtninge

Mange kirker har valgt at følge 
biskoppens opfordring. Flere 

kirker bruger den årlige høst-
gudstjeneste til indsamling og 
har støttet op om DR og TV2’s 
store landsindsamling den 20. 
september.

I fl ere kirker har man holdt auk-
tion over de medbragte madvarer 
fra høstgudstjenesten til fordel for 
fl ygtningearbejdet. 

I Hellevad og Ørum er der 
høstgudstjeneste søndag den 27. 
september. Her samler kirken ind 
til fl ygtninge via salg fra høstboder 
og almindelig indsamling.

Også i Hjallerup samler man 
ind ved høstgudstjenesten den 
27. september. Her vil alle indtæg-
ter bl.a. fra høstboden gå til fl ygt-
ninge. Til høstgudstjenesterne i 
Mylund, Jerslev og Hellum kan 
man også betale via Mobile Pay.

 Støttekoncert i Aalborg
I Budolfi  Kirke holder Aalborg 

Symfoniorkester en støttekoncert 
den 27. september, hvor entréen 
går til fl ygtninge.

I Hanstholm arrangerer sog-
nepræst Mariann Dyhrberg Chri-
stensen loppemarked sammen 
med konfi rmanderne fra friskolen 
til fordel for det lokale asylcenter. 

Mange af de nordjyske præster 
har også fl ygtningene med i deres 
kirkebønner. En af den er Johan-
nes Kühle fra Abildgaard Kirke i 
Frederikshavn. Han understreger, 
at Jesus ikke kun har kæmpet for 
livet efter døden, men at han også 
kæmper for livet før døden.

Bodil
 

Nordjyske kirker hjælper fl ygtninge

Dansk-støttet skovprojekt i 
Cambodja vinder FN-pris
Mobiltelefoner og en app har hjulpet lokale indfødte i kampen 
mod illegale skovhuggere og korrupte politikere i Cambodja. 
Aktivisterne, som blev hædret med FN’s ’Equator Initiative 
Prize’ 2015, støttes af Danmission og Københavns Universitet.

FN belønnede mandag aften de lokale landsbyaktivister i 
Cambodja, som med dansk støtte kæmper for at bevare en af 
Sydøstasiens sidste store stedsegrønne skove. Prisen ”Equator 
Initiative Prize” på 10.000 dollars går til Prey Lang Community 
Network (PLCN), som bevæbnet med mobiltelefoner og en app 
afslører ulovlig skovhugst i Prey Lang Skoven.

PLCN blev valgt som en af i alt 21 prisvindere ud af 1.462 no-
mineringer fordelt på 126 lande, oplyser den folkekirkelige organi-
sation Danmission. PLCN blev indstillet til prisen af Københavns 
Universitet.

Bodil
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Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Søndagens tekst: Luk. 14:1-11

Helbredelse på en sabbat
1På en sabbat var Jesus indbudt til at spise hos en af de le-

dende farisæere, og alle hans modstandere holdt skarpt øje med 
ham. 2En mand, som led af vand i kroppen, kom hen til Jesus 
for at blive helbredt. 3Jesus vendte sig derfor til farisæerne og 
de skriftlærde og spurgte: »Har man lov til at helbrede på sab-
batten eller ej?« 4Ingen turde svare. Så lagde Jesus hånden på 
den syge mand, helbredte ham og lod ham gå.

5Derefter sagde han: »Hvis et af jeres børn eller en ko faldt i 
en brønd på en sabbat, ville I så ikke med det samme trække 
det op?« 6Stadig intet svar.

Om ydmyghed og gæstfrihed
7Jesus lagde mærke til, hvordan gæsterne udvalgte sig de 

bedste pladser ved bordet. 8»Hvis du er indbudt til en fest, skal 
du ikke prøve at få den bedste plads,« sagde han. »For hvis der 
er indbudt nogen, som er fornemmere end dig, 9vil værten sige: 
‘Vær venlig at give plads for den gæst her.’ Så må du rejse dig 
og tage den plads, der er ledig ved den nederste ende af bordet, 
og det ville være fl ovt.

10Nej, når du bliver indbudt, må du hellere sætte dig nederst 
ved bordet. Så kommer værten måske og siger: ‘Kom her, kære 
ven, og sæt dig op på en mere fornem plads.’ De øvrige gæster 
vil da se, hvordan du bliver æret. 11For de, der ophøjer sig selv, 
skal ydmyges, men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk
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Af Diakon Jørgen Markussen 

Brødremenigheden 
i Christiansfeld

Formodentlig har Jesus fået 
en af de bedre pladser hos 
farisæeren, som havde indbudt 
ham. Dengang som nu var der 
en etikette at tage hensyn til. 

Hos mennesker som hos dyr 
er der en rangorden. Ved forsøg 
på at gøre alle lige er det altid 
endt med, at nogle var mere 
lige end andre. Mon ikke også 
de fl este af os har det bedst, 
når vi er på rette plads eller ”på 
rette hylde”? Så kan vi bedst 
føle os trygge.

Jesus var åbenbart kommet 
i god tid og var blevet anvist 
sin plads. Han lagde så mærke 
til, hvordan de andre gæster 
udvalgte sig de bedste pladser, 
når de indfandt sig. 

Er det nu så vigtigt med den 
placering?

Lad os se på et par nutidige 
eksempler:

I kirken er vi alle lige, men 
alligevel har vi forskellige funk-
tioner til forskellige lejligheder, 
og det bestemmer i hvert fald for 
nogle, hvor pladsen er. Mange 
kirkegængere er tilbøjelige til 
at sætte sig nederst. Mon det 
har noget med dagens tekst 
at gøre? 

Ved specielle arrangementer 
(fx hvis dronningen er til stede!) 
kan der være reserverede 
pladser, og det skal så respek-
teres. Ved en stor tværkirkelig 

konference i Tanzania var der 
foran i salen reserveret pladser 
til kirkeledere. En afskediget 
præst var uden indbydelse 

kommet med og satte sig dér. Til 
stor skam for ham selv blev han 

bedt om at overlade pladsen til 
en anden.

Han kendte ikke ”sin 
plads”, men kendte Jesus

Manden, der led af vand 
i kroppen, var formodentlig 
ikke indbudt, men han havde 
hørt om Jesus og troede på, 
at Jesus kunne helbrede ham. 
Han slap ind og fandt op til en af 
de øverste pladser, hvor Jesus 
sad. Det vigtigste for ham var at 
komme helt nær til Jesus.

Jesus kendte
mandens behov

Jesus vidste, hvad manden 
kom for. Han kender også vore 
behov, før vi beder ham. Jesus 
spørger så farisæerne og de 
skriftlærde, der som sædvanlig 
holdt godt øje med ham: »Har 
man lov til at helbrede på sab-
batten eller ej?« Ingen turde 
svare. Jesus lægger hånden 
på manden, helbreder ham og 
lader ham gå. 

Han stiller så et nyt spørgs-
mål: »Hvis et af jeres børn 
eller en ko faldt i en brønd på 
en sabbat, ville I så ikke med 
det samme trække det op?«  
Tavshed igen. Den taler for sig 
selv. De holdt selvfølgelig af 
deres børn og køer, så de var 
parate til at redde dem, hvis de 
faldt i en brønd på en sabbat. 
Kærlighed til børn og kvæg eller 
anden ejendom var større end 
stoltheden over at holde loven.

At ophøje sig selv
blev en ydmygelse

Jesus havde bemærket gæ-

sternes iver efter at få de for-
nemste pladser. Farisæerne og 
de skriftlærde var sikkert stolte 
over, hvor gode de var til at 
overholde loven ned til mindste 
detalje. Vi hører også om, at de 
foragtede ”de andre”, som det 
ikke lykkedes så godt for. At de 
ikke svarede på spørgsmålene 

fra Jesus viser, at den piedestal, 
som de havde anbragt sig selv 
på i deres lov-overholdelses-
hovmod, vaklede under dem. 
Den lille historie om de bedste 
pladser afslørede dem både i 
det synlige ved gæstebuddet 
og i det usynlige, i deres tanker. 
Mon det afslører noget hos os?

Kend din plads
Jesus er usynligt iblandt os, 

men alligevel er han os nær-
mere end nogen anden. Han 
gik forud for at berede en plads 
i sin Faders Hus for enhver, som 
tror på ham. Tror du på Jesus, 
bliver de fornemme pladser her 
i denne verden betydningsløse. 
Ingen plads er bedre end den 
plads, Jesus har netop til dig, 
både her i tiden og siden i 
evigheden.

Tak, Jesus!

Kend din plads!

Jesus gik forud for at berede en plads i sin Faders hus for dem, som tilhører ham. Og så er de 
fornemme pladser i denne verden betydningsløse. 

Jesus vidste, hvad 
manden kom for. Han 
kender også vore be-

hov, før vi beder ham. 
Jesus er usynligt 

iblandt os, men allige-
vel er han os nærmere 

end nogen anden. 
Han gik forud for at 
berede en plads i sin 

Faders Hus for enhver, 
som tror på Ham. 

Kristne værdier 
gør en forskel
I dette nummer fortæller vi om nogle af de gode efterskoler, 
som har et kristent værdigrundlag for deres undervisning 
og den måde, de behandler deres elever på.

Kristendommen gør virkelig en positiv forskel. 
I skolerne, som i resten af samfundet, giver det kvalitet og 

kreativitet at bruge de kristne værdinormer. 
Desværre er Folkeskolen de senere årtier gået meget 

tilbage, efter at det lykkedes Ritt Bjerregaard og andre kul-
turradikale at få fjernet kristendommen som værdigrundlag. 
Danmark ligger ikke længere i top. 

Til gengæld udmærker børnehaver, friskoler, efterskoler  og 
gymnasier med et kristent værdigrundlag sig som regel med 
lange ventelister og vellykkede (eller genoprettede) elever.

Du kan selv tjekke tallene.(Hvis tallene var negative, ville vi 
nok også straks høre om dem i de verdslige medier.) 

Men også på dette område viser praksis, at kristendom har 
en positiv virkning i samfundet. Der er bestemt ingen grund til 
at skamme sig over vores kristne tro. Vi kan ligesom Paulus 
sige: ”Jeg skammer mig ikke over evangeliet, for det er en 
Guds kraft til frelse for enhver som tror.” (Rom. 1, 16)

Men der et vigtigt PS til dette.
Selv om den rige kristne kulturarv kan være inspire-

rende, så er det den levende tro, der gør underværker. 
Når vi blot gentager de gamle sandheder uden selvople-

velse, så risikerer vi at stivne i traditioner og ritualer. 
Det er ikke blot at høre om Guds kraft ”engang”, men at 

opleve den i dag, der gør hele forskellen.
Man kan fx snakke så meget om Guds kærlighed, at den 

bliver ligegyldig og mister sin kraft. Men hvis man selv mærker 
den og omsætter den i praksis, så rører den os dybt.

Derfor gælder det om at holde troen levende ved at bruge 
den i dag. Det gør vi ved at strække os efter mere. For der er 
altid mere at få hos Gud. Da jeg var ung, troede jeg, at jeg 
vidste alt om kristendom. Men det var kun en tiendedel af det, 
jeg senere så og erfarede. Og jeg har stadig kun set en lille 
del af Guds storhed. I Bibelen står der, hvad vi ved Helligån-
den kan opleve: »Hvad intet øje har set, hvad intet øre hørt, 
og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det 
har Gud beredt for dem, der elsker ham. Og det har 
Gud nu åbenbaret for os ved sin Ånd.« (1. Kor. 2,9) 

Det er altså ikke blot noget, vi kan se frem til efter 
døden i evigheden, men noget vi kan opleve nu.
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Af  Dr. Martina Kessler

Teolog, forfatter 
og rådgiver

Sådan kan du tackle kritik:
•  Læg ærligt dine følelser frem for Gud. Vær opmærksom på, 
om - og i så fald hvordan - Gud forandrer dig.
•  Vær ”kritisk”, når nogen kommer med kritik: Skeln imellem, 
hvad der er til hjælp, og hvad der ikke er. Kritik kan bidrage 
til selvudvikling.
• Benyt dig af tilbud om hjælp fra sjælesørgere.
• Benyt dig af situationen til at lære at forstå dig selv og den 
anden bedre. 
• Tilgiv, hvis du er blevet såret.

Der er næppe nogen, der bry-
der sig om at blive kritiseret, 
mig selv indbefattet. Jeg følte 
mig ofte angrebet. 

Det ændrede sig, da jeg for 
nogle år siden lærte en klog, 
ældre mand at kende, der beteg-
nede kritik som ”gratis virksom-
hedsrådgivning”. Denne formu-
lering hjalp mig til at tænke i nye 
baner. Lidt efter lidt lærte jeg ikke 
længere at opfatte negativ kritik 
som noget ondt, men derimod at 
tage imod den som et godt grund-
lag for personlig videreudvikling.

I forventning om, at kritik kun 
kan være noget negativt, ligger 
der ofte allerede noget truende 
i selve ordet ”kritik”. Ordet får 
mange ubehagelige følelser til 
at bryde frem. Det skyldes, at 
ingen har lyst til at få sat spørgs-
målstegn ved sin opførsel, og at 
alle har deres egen opfattelse af 
tingene: ”Nej, det er forkert, du 
skal bruge penslen, når du maler, 
ikke fi ngeren.” Eller: ”Hvad laver 
du da? Pas dog på, ellers falder 
mælken ned igen!” Sådanne og 
lignende udsagn fra forældre har 
præget mange børn langt ind i 
voksenlivet.

En måde at 
lære at bedømme på

Det franske ord ”critique”, 
som vores ord ”kritik” er afl edt 
af, betyder i sin grundform at 
bedømme, skelne, iagttage, sor-
tere eller adskille. Deraf er også 
ordet ”kriterium” – skelnemærke, 
prøvesten, målestok – afledt. 
Det drejer sig altså om en vur-
derende bedømmelse af ting 
eller personer. Derefter kan der 
drages konsekvenser af indsigt 
og erkendelse: Man afgør, om et 
forløb var godt, eller noget skulle 
ændres. 

I de kloge tekster i Det Gamle 
Testamente, især i Ordsprogenes 
Bog, opfordres mennesker den 
ene gang efter den anden til at 
tage imod kritik og bearbejde den 
positivt for derved at blive klogere 
og fornuftigere. ”Den dummes 
færd er retskaffen i hans øjne, 
den vise lytter til råd” (Ordspro-
gene 12,15). 

Denne visdom har indfl ydelse 
på livet, for den, der lytter til gode 
råd og belæring, vil blive klog 
resten af sit liv (se Ordsprogene 
19,20). Den, der ikke lytter til 
andres råd eller kritik, betegnes 
som en nar, han skyder sig selv 
i foden.

En klog adfærd har også indfl y-
delse på omgivelserne. ”Den, der 
vogter på formaningen, viser vej til 
livet, den, der svigter retledningen, 
leder vild” (Ordsprogene 10,17).

Efterprøv budskaber
Man hører ofte sætningen: ”Der 

er noget sandt i al kritik.” Dette 
udsagn skal motivere modtage-
ren af kritik til ikke uden videre 
at afvise den, men tænke over 
den. Og det passer: Der er noget 
sandt i al kritik – ganske vist ikke 
altid noget sandt om modtageren. 
Det sande ved kritik er som regel, 
at afsenderen siger en sandhed 
om sig selv. Således er der for 
eksempel grund til at efterprøve 
dette ”velmente” råd: ”Lad være 
med at tage en alt for kort neder-
del på; det klæder dig ikke!” Hvem 
afgør, om noget klæder en eller 
ej? Modtageren af dette ”råd” vil 
høre sætningen og sikkert tænke 
over den. Om rådet faktisk stem-
mer overens med sandheden, er 
et åbent spørgsmål og bør afgø-
res af modtageren af kritikken ved 
hjælp af egen målestok.

Til gengæld rummer rådet en 
sandhed om den kritiserende 
person, nemlig at han/hun er af 
den mening, at korte nederdele 
ikke klæder modtageren. Måske 
har den kritiserende person aldrig 
selv brudt sig om korte nederdele. 
Eller måske ligger der noget sek-

suelt til grund. Hvad det nu end 
måtte være.

Tre slags kritik
Hvordan bærer man sig ad 

med at tackle konstruktivt? Her 
kan det være en hjælp at skelne 
mellem tre former for kritik.

Konstruktiv kritik i en god 
form og med et brugbart ind-
hold. Denne kritik er let at tackle, 
også selvom man ikke bryder sig 
om kritik. Den kommer som regel 
fra velmenende mennesker – 
venner eller foresatte, for hvem du 
som person er vigtig, og din sag 
derfor ligger dem på sinde. Disse 
kritikere har ofte allerede analyse-
ret deres måder at kritisere på og 
fremfører deres kritiske bemærk-
ninger med fornuft og forstand. 
Tag denne kritik til dig, og ret dig 
om muligt efter den.

Konstruktiv kritik i en dårlig 
form og med et vanskeligt 
anvendeligt indhold. Ikke alle 
mennesker har gjort sig tanker 
om, hvordan man bedst kom-
munikerer. Det gælder også 
deres omgang med kritik. Alt for 
ofte kritiserer mennesker noget 
eller nogen uden at tænke over 
virkningen af deres ord. Alligevel 
er deres kritik egentlig velment og 
på sin plads.

Kritik i dårlig indpakning kan 

for eksempel være kritik med 
en skjult dom: ”Det var der ikke 
meget ved!” eller: ”Jeg tror ikke, 
du var omhyggelig nok.” Det 
samme gælder manipulerende 
kritik: ”Mange fandt det helt ved 
siden af!” eller: ”Jeg vil jo kun dit 
eget bedste!” Også kritik, som 
udløser positive forventninger og 
derfor rammer særlig hårdt, hører 
til denne kategori: ”Jeg vil gerne 
opmuntre dig til ikke at lave fejl 
i dine tekster!” Selvom kritikken 
kan være berettiget, hvad fejlene 
angår, kan det ikke undgås, at 
indledningen vækker glædelig 
forventning om det, der følger. 
Hvis du siger, du vil opmuntre, så 
gør det. Hvis du vil komme med 
en kritik, er det bedre at lade den 
lyde som sådan.

Fordi enhver kritik er gratis 
rådgivning, så glæd dig over 
den. Tag den til dig, sig tak for 
den, efterprøv dens rigtighed, og 
overvej eventuelle forandringer. 
Hvor viser den gode hensigt sig? 
Hvor er der tydeligvis udviklings-
potentiale? Samtidig er det vigtigt 
at være opmærksom på egne 
følelser. Forsøg eventuelt senere 
at snakke med den person, som 
fremførte kritikken.

Neurotisk kritik. Neurotiske 
mennesker føler sig mindrevær-
dige og vil kompensere for denne 
følelse. I særlig grad, hvis de 

oplever andre personer som over-
legne. Så forsøger de at udligne 
deres emotionelle underskud.

Jeg oplevede for nogle år 
siden følgende: En mand snak-
kede om mig bag min ryg. Han 
var vred over mit synspunkt i et 
teologisk spørgsmål. Efter at jeg 
havde fundet mig i det et stykke 
tid, henvendte jeg mig en dag til 
ham. ”Jeg har hørt, at du taler om 
mig med andre. Hvorfor taler du 
ikke hellere med mig om mig?” 
Han veg udenom og forsøgte at 
indlede en teologisk diskussion. 
Jeg forsikrede ham, at det var i 
orden med mig at diskutere dette 
emne, men at jeg først gerne ville 
have svar på mit spørgsmål. Efter 
nogen tøven lød det så: ”Du er alt 
for god til at udtrykke dig. Jeg har 
jo slet ingen chance for at komme 
til orde, hvis jeg vil diskutere 
med dig.”

Denne mand havde fundet en 

udvej for sin mindreværdsfølelse. 
Han udlignede sit følelsesmæs-
sige underskud over for mig ved 
at oppiske en stemning imod mig 
bag min ryg. Når vi mærker ra-
seriet og forsvarsmekanismerne 
stige op i os på grund af neurotisk 
kritik, skal vi forholde os klogt: 

• De vise retter sig ikke efter 
neurotisk kritik og beslutter sig 
bevidst for ikke at høre efter (se 
Præd. 7,21-22).

• De vise sætter deres lid til 
Guds retskaffenhed og kan for-
blive iagttagere. Du er ikke nød-
vendigvis nødt til selv at handle 
(ifølge Salm. 92).

• De vise kan bestemme sig 
for ikke at tage notits af andres 
nedvurdering.

• De vise vender sig mod Gud 
med deres nød og lader sig ikke 
afl ede fra deres mål.

Vi kan forblive helt rolige – Gud 
lytter med.

Øv dig i at tackle kritik
Men selv nok så megen teore-

tisk viden kan ikke erstatte den 
praktiske. Man kan læse og lære 
meget om kritik, og alligevel kan 
det i hverdagen være svært at 
bearbejde den konstruktivt og 
reagere fornuftigt på den. Som 
det gælder for alt andet her i 
livet har vi brug for stædigt og 
uforstyrret at øve os – også i at 
tackle kritik.

Bestem dig for, at du vil reagere 
klogt, næste gang du kritiseres. 
Hvis det lykkes, så fejr det med 
en lille, helt personlig fest! Og hvis 
det ikke lykkes, så lad dig ikke 
slå ud. Kristne har lov at stole på 
tilgivelse ved Jesus Kristus. Men 
fortsæt med dit forehavende. Når 
først du lykkes, vil din måde at 
tackle kritik på både for dig selv 
og andre være en uundværlig 
hjælp i livet.

Dr. Martina Kessler er teolog, 
forfatter og psykologisk rådgi-
ver. Hun underviser desuden 
på fl ere højskoler. Hun er gift og 
har fi re børn og to børnebørn. 

Lær af kritik 
uden at blive såret
Ingen bryder sig om kritik, men lukker vi af for al kritik, går vi glip af muligheder for personlig udvikling.  

Ikke alle har lært god kommunikation. Derfor kommer konstruktiv kritik nogle gange i en dårlig form og bliver vanskelig at anvende.



8 . BREVKASSE Udfordringen torsdag den 24. september 2015

Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Brevkasseredaktør
             Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi jeg i stigende grad fyldes 
med frygt og uro, når jeg læser 
dagens avis, og når jeg ser ny-
heder på tv. 

Jeg bliver så let urolig over alt, 
hvad der sker i verden. Endda 
også over hvad der sker her i 
Danmark. Sådan har det ikke 
været med mig før. 

Jeg er en mand på 84. Jeg 
har været meget robust og har 
ikke ladet mig gå på af den 
slags tanker før. Måske hæn-
ger det sammen med, at min 
”gammelmands”-sukkersyge har 
udviklet sig rigtig alvorligt. 

Min hustru er sund og rask, og 

jeg frygter for, hvordan det skal 
gå hende, hvis jeg pludselig ikke 
er her mere. Vil hun kunne klare 
den situation?

Min hustru og jeg har det godt 
med hjemmehjælp og læge-
hjælp. Vi mangler heller ikke no-
get rent materielt. Men alligevel 
er jeg meget berørt af daglig frygt 
og uro. Vi er et kristent ægtepar. 
Men jeg mangler hvile og fred. 
Det vil jeg så gerne fi nde.

Sandt at sige bliver jeg de-
primeret ved at tænke på mit 
helbred. Jeg sover ikke godt, og 
min fordøjelse er dårlig. 

Vi beder sammen hver dag. 
Men det er, som om Gud ikke 
svarer på vores bønner. Han 
giver mig ikke nogen løsning på 

det,  jeg er bekymret for: Mit hel-
bred og det, der sker i Danmark, 
ja, i hele verden. 

Jeg føler, at jeg som kristen 
må gøre noget. Ikke kun lade 
stå til. Men det forekommer mig 
helt umuligt at fi nde ud af, hvad 
jeg skal gøre. Jeg kan ikke fi nde 
ud af, hvad Gud forventer, at jeg 
skal gøre.

Desuden siger min hustru, at 
jeg ikke skal bekymre mig om 
alle disse ting. Hun har ret, for jeg 
kan mærke, at når jeg frygter og 
er bekymret, får jeg det dårligere 
både fysisk og psykisk.

Jeg føler alligevel, at jeg ikke 
bare kan lade stå til. Jeg må gøre 
noget. Hele verden udvikler sig 
værre og værre. Jeg synes, at 

Gud er langsom til at svare på 
vores bønner. Jeg føler mig så 
forladt.

Alligevel vil jeg gerne bede dig 
om at gå i forbøn for mig; både 
for mit helbred og for min frygt 
og bekymring. Jeg vil så gerne 
fi nde hvile.

Du må også gerne sende mig 
en salvedug, da det ser ud til, at 
forbøn og salveduge har hjulpet 
mange. 

Jeg vil også gerne sige en tak 
til Udfordringen, selvom det er 
min hustru, der holder den.

Venlig hilsen
Den Bekymrede

Kære Bekymrede
Jeg beder for dig, og jeg har 

sendt dig en salvedug, som er 
salvet og bedt over, for at du må 
fi nde hvile og fred. Jeg er også 
gået i forbøn specielt for din 
forværrede legemlige situation.

Men nu med hensyn til din 
frygt, dine bekymringer og din 
indre uro:

Nyheder om uro, politisk, så-
vel som økonomisk, ja, også om 
naturkatastrofer og krige, ja, det 
hører vi jo om næsten dagligt. 

Også politisk og økonomisk 
uro i Danmark skånes vi ikke for 
at høre om. Så man må sige, at vi 
mennesker let kan blive urolige 
og fyldt med bekymringer og 
frygt for alt muligt.

Særlig udsat for angreb af 
bekymringer og frygt er man nok 
også, når man som du oplever 
sig ramt af en sygdom, som 
bliver værre.

Men jeg tror faktisk, at alle 
mennesker ligesom du søger 
hvile og indre fred. Altså den 
sande hvile og fred. Men den 
hvile og fred fi nder vi ikke i den 
materielle verden. Den materi-
elle verden er fyldt med uro.

Hvor fi nder vi så den sande 
hvile og fred?

At leve i et velfærds-samfund 
betyder jo ikke automatisk, at 
man har hvile og indre fred. 

Heller ikke selvom man rent 
materielt har det godt, som I har 
det, med både hjemmehjælp og 
lægehjælp.

Jeg tror ikke, vi mennesker 
kan finde hvile og indre fred, 
før vi kommer ind i Guds hvile 
og fred. Til det behøver vi hjælp 
fra Helligånden. Helligånden 
kaldes nemlig også fredens, 
glædens og kærlighedens Ånd. 
Og husk: Vi har alle mulighed for 
at påkalde Helligånden i Jesu 
Kristi navn.

Du skriver:
Jeg synes, at Gud er langsom 

til at svare på vores bønner. Jeg 
føler mig så forladt.

 Ja, sådan kan vi til tider op-
leve det, når vi beder. Selv Jesus 
på Golgatas kors oplevede en 
følelse af guds-forladthed. 

Paulus, som bad om, at hans 
torn i kødet måtte blive taget fra 
ham, fik ikke tornen fjernet. I 
hvert fald ikke på det tidspunkt, 
han ønskede. Men Gud svarede 
med ordene: ”Min nåde er dig 
nok.”  

Det var ikke Guds time for 
opfyldelse af bønnen, som Pau-
lus bad. 

Sådan kan det også være for 
dig og mig. Vi må ofte afvente 
bønnesvar. For det kommer i 
Guds time. 

Men vi skal så også huske, at 

selv om vi ikke altid får det, vi be-
der om, så hører Gud altid vores 
bøn, og han svarer på sin måde, 
som altid er til det bedste for os. 

At vi ikke får det, vi beder 
om, kan også være et svar. Det 
kan vi ofte have vanskeligt ved 
at forstå.

Kære ven, jeg beder dig om at 
lade være med at bryde dit ho-
ved med alle verdens problemer. 
Jeg ved, at vi alle, når vi hører 
og ser, hvad der sker omkring 
os og ude i verden, kan føle os 
magtesløse. 

Da skal vi tænke på Jesu 
profetier om, at jorden vil blive 
et vanskeligere og vanskeligere 
sted at opholde sig for os men-
nesker, jo nærmere vi kommer 
til alle tings afslutning. Men da 
siger Jesus, at vi skal løfte vores 
hoveder og glæde os, for vores 
forløsning nærmer sig.

Du skal ikke desperat søge 
efter at udrette et eller andet. 
Det, der nemlig er umuligt for os  
mennesker at ændre, det skal vi 
overgive til Gud. 

Vi skal gøre det, der er muligt 
for os, og det er: Vi skal bede om 
at mennesker må møde Jesus 
til frelse både her i landet såvel 
som ude i den store verden. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Mange tak for et dejligt møde 

i Frelsens Hærs lokaler i Valby.
Det hjalp virkeligt, da du bad for 

min søvn, som jeg har døjet med 
i lange tider.

Jeg vil nu så gerne bede om 

at få en salvedug tilsendt for at 
fastholde helbredelsen.

Gid fl ere med søvnproblemer 
kendte til hjælpen, de kan få fra 
Jesus.

Mange tak og de bedste 
hilsener fra N.

Jeg er bekymret for mit helbred og alt det onde i verden

Det er svært lige nu, fordi forløsningen nærmer sig

Vi kan alle føle os magtesløse over alt det onde i verden. Men Jesus siger, at de svære 
ting er tegn på, at han snart kommer tilbage og gør alting nyt.
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Vil du opleve vores fantastiske efterskole, så vil vi gerne vise 
 dig rundt og fortælle dig om vores liv på efterskolen.

Besøg os på Efterskolernes dag den 27. september eller lav en 
aftale om et besøg og en rundvisning når det passer jer.

www.efterskolen-kildevaeld.dk 
Telefon 75524777 eller 20110514

Efterskolernes dag

søndag den 27. sept.

kl. 13.00 - 17.00
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Forbøn i hele verden på treårsdag 
for pastor Saeeds fængsling
Fru Nagmeh Abedini beder kristne 
over hele verden om sammen med 
hende at bede for mandens frigivelse 
på treårsdagen for hans fængsling i 
Iran den 26. september.

Den iranskfødte amerikaner, pastor 
Saeed Abedini, blev idømt otte års 
fængsel i Iran. Han har nu i tre år været 
udsat for medfangers og vagters brutale 
overfald uden efterfølgende lægehjælp.

Evangelisten Franklin Graham vil 
deltage i forbønnen. Han skriver på 
Facebook: ”... Mennesker over hele 
verden vil bede for hans frigivelse og for 
den forfulgte kirke. Bed om, at Saeed og 
de andre tre amerikanere i Iran snart vil blive løsladt - og del dette 
med andre, som vil bede.”

Billygraham.org oplyser, at der blev holdt forbøn for Abedini i 
33 lande sidste år. I år er der registreret 500 bønne-events, blandt 
andet i alle 50 amerikanske delstater.

Bodil

Ny thriller: Kristen bog hjalp en 
kvinde fanget af undvegen morder
Filmen Captive fortæller om Brian Nichols, som kidnappede  
Ashley Smith under et fl ugtforsøg. Bogen The Purpose Driven 
Life var medvirkende til, at hun slap uskadt.

Nichols var i 2005 undveget fra en retssal i Atlanta, Georgia, 
da han tog den enlige mor og narkoman Ashley Smith til fange i 
hendes lejlighed. Kidnapperen forlangte stoffer, men den unge mor 
fi k hjælp gennem den kristne bestseller af Rick Warren. 

Virkelighedens Ashley Smith fortæller, at hun oplevede kidnappe-
rens opfordring til at tage stoffer sammen med ham, som om Jesus 
selv spurgte, om hun ville ud af sit misbrug. Hun fi k mulighed for 
at læse højt for kidnapperen, og de slap begge med livet i behold.

Filmen Captive havde premiere i USA i sidste uge.
Bodil

- Det, der begyndte som en 
troskrise for mig, blev til en 
fantastisk opdagelsesrejse, 
fortæller Tim Mahoney til Chri-
stian Today.

 
Tim Mahoney erkender, at han 

var påvirket af de mange forskere, 
som betvivler den bibelske be-
retning om udvandringen fra 
Egypten. Derfor besluttede han 
sig for selv at undersøge, om der 
fi ndes arkæologiske tegn på, at 
Bibelens beretning om Josef og 
hans familie, slaveriet og udfriel-
sen fra Egypten samt erobringen 
af Kanaan virkelig fandt sted.

Jødiske bosættelser
Mahoneys undersøgelser kom 

til at overbevise ham om, at 
Bibelen fortæller den historiske 
sandhed. Hans dokumentar: Pat-
terns of Evidence: The Exodus 
belyser blandt andet, hvad der 
fi ndes af arkæologiske tegn på 
jødiske bosættelser i Egypten, 
hvilken rute israelitterne har taget 
gennem Sinaiørkenen, og hvor de 
gik over Det Røde Hav.

 Tim Mahoney mener, at nogle 
arkæologer afviser den bibelske 
beretning, fordi de leder de for-
kerte steder, ser efter tegn fra en 
forkert tid - eller har misforstået 
teksten. Mange betvivler, at der 
har været en etnisk jødisk be-
folkningsgruppe i Egypten. Men 
Mahoney har set på arkæolo-
giske fund, som ligner senere 
bebyggelser i Kanaan, dvs efter 
israelitternes erobring. 

Ruten gennem ørkenen
Tim Mahoney har også set 

på mulige rejseruter gennem 

Sinaihalvøen. Dokumentaren 
beskriver, hvordan en af ruterne 
fører gennem en wadi (et udtørret 
fl odleje) med høje klipper på beg-
ge sider. Denne rute leder ud til 
en åben delta-formet strandbred 
med plads til hele det jødiske folk 
foran Det Røde Hav. Her kunne de 
have stået, da de opdagede, at 

Faraos hær nærmede sig bagfra.
2. Mos. 13:11 fortæller, hvor-

dan folket i netop den situation 
beklagede sig overfor Moses: 
”Er det, fordi der ingen grave var 
i Egypten, at du har fået os ud for 
at dø i ørkenen? Hvad er det dog, 
du har gjort for os, at du førte os 
ud af Egypten?”

Vejen gennem havet
Også den svenske forsker 

Dr. Lennart Muller medvirker i 
fi lmen og forklarer de geografi ske 
forhold omkring ruten gennem 
ørkenen og over Det Røde Hav, 
som nogle steder er halvanden 
km dyb. Men ved Nueba, hvor han 
mener, at folket stod og frygtede 
Faraos hær, går der en højderyg 
gennem havet over til det nuvæ-
rende Saudi Arabien. 

Satellitfotos viser den mest 
sandsynlige rute mod Det Røde 
Hav. Og ud for Nueba har Lennart 
Muller og landsmanden Viveka 
Ponten fundet usædvanlige ko-
ralformationer. Nogle ser ud til at 
være hjul fra egyptiske stridvogne 
med fi re eller seks eger. Hjul af 
denne type var ofte forstærkede 
med bronze, og de blev brugt i 
Egypten i en bestemt periode, 
som derfor kan hjælpe med at 
tidsfæste begivenhederne. 

Men da egyptisk lov forbyder 
fjernelse af disse effekter, har de 
svenske forskere måttet nøjes 
med at fi lme og fotografere deres 
undersøiske fund.

Erobringen af Kanaan
Mahoneys dokumentar be-

skæftiger sig også med Josefs 
storhedstid i Egypten og israelit-
ternes erobring af Kanaan. Og 
filmen har fået en begejstret 
modtagelse:

 - Vores dedikerede team, som 
har arbejdet utrætteligt med Pat-
terns of Evidence: The Exodus, 
er helt overvældede over den 
modtagelse, vores fi lm har fået i 
hele landet, siger Tim Mahoney 
til Christian Today. 

Bodil

Religiøse organisationer: USA 
bør modtage 100.000 fl ygtninge 
Paraplyorganisationen Church World Service, som repræ-
senterer 37 trosretninger, opfordrer nu USAs regering til at 
tage imod 100.000 syriske fl ygtninge, skriver Charisma News.

Henvendelsen fra Church World Service støttes af USAs katol-
ske biskopper, en luthersk hjælpeorganisation for immigranter og 
fl ygtninge og det jødiske agentur HIAS. 

 Fire millioner syrere er fl ygtet fra deres hjem. Indtil videre har 
USA modtaget 1.500 fl ygtninge og regner med at tage imod yderli-
gere 300 i de næste uger. Men det er langt fra det antal fl ygtninge, 
som europæiske lande har modtaget. Tyskland har fx modtaget 
20.000 fl ygtninge sidste weekend og forbereder til sig til, at endnu 
800.000 ankommer i løbet af året.

Church World Service støtter et lovforslag, som skal beskytte 
religiøse minoriteter, der forfølges af Islamisk Stat. Lovforslaget 
skal især hjælpe de irakiske og syriske fl ygtninge.

Nogle Republikanere i Kongressen har ytret frygt for, at der kunne 
komme terrorister ind i landet sammen med de syriske fl ygtninge. 
Men det afvises af den lutherske hjælpeorganisation. De mener, 
at regeringens brede defi nition af terrorisme hindrer de uskyldige 
og svageste i at søge i sikkerhed.

Bodil

Evangelisten Frank-
lin Graham opfordrer 
til forbøn for Saeed 
Abedini den 26/9. 

Kate Mara og David Oyelowo spiller hovedrollerne i fi lmen 
Captive, som bygger på virkelige begivenheder i 2005. 
Skærmprint fra fi lmens trailer. 

Film om sporene efter 
udvandringen fra Egypten
Filmskaberen tvivlede på den bibelske beretning, indtil han lavede sin dokumentar.

Man ved aldrig, hvorhen en troskrise kan føre én, mener fi lmska-
ber Timothy Mahoney, som har lavet dokumentaren om udvan-
dringen fra Egypen.
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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

15 kristne anklaget for blasfemi 
fordi de kaldte en præst ’apostel’
Pakistansk politi har tiltalt 15 kristne for blasfemi i byen Gujrat, 
fordi de havde opsat plakater, der omtaler en kristen præst som 
”ham, der blev kaldt apostel”, skriver Åbne Døre.

- Deres sprog er måske mere acceptabelt i lande, hvor kristen-
dommen oplever større frihed. Sproget antyder, at den afdøde præst 
praktiserede Helligåndens gaver og havde en profetisk gave. Men 
det er et begreb, der ikke så let kan overføres til en islamisk sam-
menhæng, siger en pakistansk kommentator.

De 15 kristne ville mindes en præst i anledning af 20-årsdagen 
for hans død den 16. august. Men de plakater, som inviterede folk 
til mindehøjtideligheden, omtalte præsten som apostel. Og det ord 
stødte muslimerne, der opfatter Muhammed som Allahs sidste og 
endegyldige apostel og profet. Man opfattede sprogbrugen som 
en udfordring mod islam, og muslimerne tiltalte de kristne ud fra 
Pakistans blasfemilov, som kan give dødsstraf. 

En lokal moske sammenkaldte muslimer og politi til høring om 
betegnelsen ’apostel’. Herefter fjernede politiet alle plakaterne 
og anholdt nogle af arrangørerne. Om fredagen, den 21. august, 
frygtede de 200 kristne hjem et angreb efter fredagsbønnen og 
sendte derfor kvinder og børn væk. 

Der er nu igen roligt i bydelen, men fl ere af mindehøjtidelighedens 
arrangører er blevet arresteret.

Bodil

Betegnelsen ’apostel’ på denne plakat fi k de 15 pakistanske 
kristne nederst tiltalt for blasfemi. Foto: Åbne Døre.

Af Vidar Norberg

Tempelpladsen i Jerusalem 
er blevet en tumleplads for 
islamister. De kaster sten og  
brandbomber mod politiet for 
at hindre, at ikke-muslimer 
kommer på det sted, hvor isra-
elitternes tempel stod.

Lige før det jødiske nytår i 
sidste uge startede omkring 150 
muslimer en planlagt opstand. De 
havde samlet rigeligt med sten, 
fyrværkeri og brandbomber. I til-
læg havde de træværk og blikpla-
der, så de kunne barrikadere sig 
i al-Aqsa-moskeen, når oprørs-
politiet kom. Deres mål var ifølge 
Udenrigsdepartementet i Israel at 
forhindre, at israelere og turister 
kom op på Tempelpladsen.

Den 12. september fandt po-
litiet rørbomber i en lejlighed i 
Øst-Jerusalem. Flere unge bar-
rikaderede sig i al-Aqsa-moskeen 
aftenen før nytåret, som blev 
indledt søndag, skrev Ynetnews.

Politiets distriktsleder, general-
major Moshe Edri, lod israelske 
styrker gå op på Tempelpladsen  
søndag klokken 06.45 for at sikre, 
at folk kunne besøge pladsen 
senere på dagen. Da politiet kom, 
trak islamisterne sig ind i al-Aqsa-
moskeen. Derfra kastede de sten 
og fyrværkeri mod politiet.

Oprøret på Tempelpladsen 
varede i tre dage. Ifølge radio Kol 
Israel havde israelsk politi fl ere 
hundrede mænd på Tempelplad-
sen og i Den Gamle By. Politiets 
talsmand Luba Samri sagde, at 
betjentene gik op på Tempelplad-
sen for at standse oprørerne, som 
befandt sig i moskeen. Planker 
blev sat i brand af fyrværkeri. Po-
litiet oplyste, at en palæstinenser 
angreb jøderne og derpå stak af.

Flere betjente og endnu fl ere 
palæstinensere blev skadet i 
kampene på Tempelpladsen.

Væk med ’beskidte fødder’ 
– I dag er verden delt mellem 

dem, som forsøger at undermi-
nere religiøs sameksistens, og 

dem, som forsøger at beskytte 
den. Ved at sige, at de jødiske 
besøgende på Tempelpladsen 
vanhelliger stedet med deres 
’beskidte fødder’, har Mahmoud 
Abbas (Abu Mazen) gjort det 
klart, på hvilken side han står, 
sagde generaldirektør Dore Gold 
i Udenriksdepartmentet.

– Vi velsigner jer, vi velsigner 
Mourabitoun og Mourabitat. Vi 
hilser velkommen hver dråbe blod 
som udgydes i Jerusalem. Dette 
er rent blod, rent blod, blod på 
vej til Allah. Med hjælp fra Allah 
vil hver shaheed (martyr) komme 
til himmelen, og hver skadet vil få 
sin belønning. Al-Aqsa er vores, 
Den hellige Gravs kirke er vor. Alt 
er vort. De har ikke nogen ret til 
at vanhellige dem med deres be-
skidte fødder, og vi vil ikke tillade 
dem at gøre det, sagde PLO-leder 
Abu Mazen den 16. september.

Han sagde også, at ’disse pro-
vokerende (israelske) handlinger 
i Jerusalem kan udvikle sig til en 
hellig krig’.

USA fordømte vold
Talsmand Josh Earnest i Det 

hvide Hus i Washington fordømte 
volden på Tempelpladsen. I Lon-
don talte USAs udenrigsminister 
John F. Kerry om situationen på 
Tempelpladsen med kong Sal-
man fra Saudi-Arabien.

– Vicepræsident Biden talte 
med kong Abdullah i Jordan, og 
jeg talte direkte med statsmini-
ster Benjamin Netanyahu. Det er 
vigtigt at opretholde status quo 
på Tempelpladsen, sagde Kerry.

FNs generalsekretær Ban Ki-
moon bad begge sider forsøge 
at genskabe ro og orden.

Kong Abdullah fra Jordan 
kontaktede Joe Biden og mente, 
at det internationale samfund 
må fordømme Israels aktion på 
Tempelpladsen. Også Egyptens 
præsident Abdel-Fattah al-Sisi 
rettede beskyldninger mod Israel, 
som ifølge ham ikke beskytter hel-
lige steder efter folkeretten.

Israels forsvarsminister Mo-
she Ya’alon har nedlagt forbud 

mod de såkalte ’vagtstyrker’ 
Mourabitoun og Mourabitat på 
Tempelpladsen.

Oprør efter fredagsbøn
Israel slap kun mænd over 40 

år og alle kvinder op på Tempel-
pladsen for at undgå oprør under 
fredagsbønnen den 18.  

Ved fi retiden fredag eftermid-
dag angreb arabiske oprørere 
i Jebl Mukaber en patrulje fra 
grænsepolitiet. De kastede brand-
bomber, jernrør og sten efter 
bilen. Bildæk brændte og affalds-
containere blokkerede vejen. Tre 
betjente fi k sår og brandskader  
fra en brændende bil.

– Det var en ganske alvorlig 
hændelse, sagde politiets tals-
mand Micky Rosenfeld.

Senere samme eftermiddag 
blev politiet angrebet af maske-
rede unge i de arabiske bydele 
Shuafat, Isawiya og Wadi Joz. 
Flere blev arresteret.

Lørdag anholdt politiet en 17-
årig dreng, som havde kastet 
brandbomber mod politiet dagen 
før i Wadi Joz. I Abu Tor kastede 
arabere sten mod israelsk politi. 
Der blev også kastet en spand 
maling mod sporvognen, fredag. 

  
5000 betjente i gaderne 

Justitsminister Gilad Erdan 
besøgte også Tempelpladsen 
fredag. Han fik 5000 betjente 
udstationeret i morgentimerne for 
at sikre ro og orden.

Myndighederne vedtog at ind-
kalde fl ere grænsepolitisoldater. 

– Grænsepolitiet har god erfa-
ring med at behandle fjendtlige 
voldshandlinger. Indkaldelsen 
af grænsepolitiet i Jerusalem vil 
hurtigt sørge for, at ro og orden 
bliver genoprettet, sagde leder 
Tzachi Hanegbi i Likud-partiet. 
Han er formand i Knessets sik-
kerheds- og udenrigskomité.

Dræbt af stenkastere
Palæstinensisk stenkast førte 

til en brat død for den jødiske 
mand Alexander Levlovitz (64) 
søndag den 13. september 2015.

Efter en middag  i anledning af 
nytåret kørte han hjem med sine 
to døtre i bilen, da de blev over-
rasket af arabisk stenkastning i 
Asher Viner-gaden i Jerusalem. 
Det førte til, at han fi k et hjertein-
farkt og kørte ind i en stolpe. Han 
døde kort tid efter.

I en udtalelse fra Udenrigsde-
partementet hed det, at det nu 
er bevist, at stenkastning kan 
dræbe.

– Det faktum at en jøde bliver 
dræbt efter et højtidsmåltid tager 
os tilbage til de mørke tider i vor 
historie. Vi kan ikke acceptere, 
at vold og terror bare øges i ho-
vedstaden. Jeg beder min ven, 
sikkerhedsminister Gilad Erdan, 
om at instruere politiet til straks 
at gribe til handling, så det igen 
bliver trygt for Jerusalems indbyg-
gere. Tiden er kommet til at få 
ende på volden, sagde viceuden-
rigsminister Tzipi Hotovely.

Israel vil slå ned på vold
Statsminister Benjamin Ne-

tanyahu indkaldte allerede tirsdag  
til en diskussion om sikkerheds-
situationen i Jerusalem. 

– Vi vil tage alle nødvendige 
forholdsregler for at bekæmpe 
dem, som kaster sten, brandbom-
ber, rørbomber og fyrværkeri mod 
civile og politi. Den slags hand-
linger vil blive mødt med meget 
skarpe straffe og forebyggende 
tiltag. Vi vil sætte en ny standard 
for afskrækkelse og forebyggelse, 
sagde statsminister Netanyahu 
ifølge en pressemelding fra Re-
geringens pressekontor (GPO).

De muslimske optøjer i Jerusa-
lem var øverst på dagsordenen 
under regeringsmødet i Jerusa-
lem søndag 20. september 2015. 

– Sten og brandbomber er dø-
delige våben. De dræber og har 
dræbt. Derfor har vi de seneste 
dage ændret politiets regler for 
brug af ild, sagde Netanyahu. 

I løbet af 48 timer blev 39 per-
soner arresteret, oplyste israelsk 
politi søndag den 20. september.

Opstand for at hindre 
’vantro’ på Tempelpladsen

Muslimske terrorister ville hindre ikke-muslimer i at komme på Tempelpladsen før det jødiske nytår. De barrikaderede sig i al-Aqsa-
moskeen med sten, fyrværkeri og brandbomber og angreb politiet. Foto: Israelsk politi og illustration: Udenrigsdepartementet i Israel.

Abbas hyldede de ’martyrer’, som vil beskytte ’muslimske helligsteder mod vantros beskidte fødder’.
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Sydvestjyllands
elever rækker ud til 
Bramming og Nepal
Ræk-ud-linjen er ny på Sydvestjyllands Efterskole. Linjen skal give
eleverne dybere indsigt i Guds kærlighed og erfaring med at række ud.

Den nye Ræk-ud-linje på 
Sydvestjyllands Efterskole 
(SE) har til formål at give 
eleverne en dybere indsigt i 
Guds kærlighed og erfaring 
med at række mennesker en 
hjælpende hånd. 

17 af skolens 134 elever har 
valgt at prøve kræfter med den 
nye linje, hvor undervisningen 
er en afveksling mellem praksis 
og teori. Linjen henvender sig 
først og fremmest til elever på 
10. årgang, men er der elever i 9. 
klasse, der ønsker at være med, 
er det muligt at lave en aftale. 

På det lokale plan tager hol-
det del i ”Elsk Bramming”. ”Elsk 
Bramming” er en del af netværket 
”Elsk Danmark” som er startet af 
en gruppe mennesker fra Aalborg 
Valgmenighed. Det er en vision 

om at engagere mennesker i at 
elske deres by, så byens indbyg-
gere bliver mere hjælpsomme, 
mere gæstfri og mere venlige 
over for hinanden – på tværs af 
indkomst, bopæl, alder, hudfarve, 
religion og uddannelse. Sidste år 
var skolens elever blandt andet 
med til at hjælpe i en børnehave, 
og de delte varm kakao ud i byen.

Hjælpe til i Nepal
Den nye linje byder også på en 

udenlandstur. Holdet skal til Nepal 
og hjælpe Brian Williams med 
et gadeprojekt. Brian Willians er 
indisk-britisk og nepalesisk gift, 
og så er han præst. Han besøgte 
skolen sidste år. SE har støttet 
hans gadeprojekt økonomisk i 
nogle år og rejser altså nu snart 
til Nepal og hjælper til praktisk.

Lisbeth

Række ud efter:
- Kristentro i praksis fx venlig-
hed, hjælpsomhed og gæst-
frihed. 
- Bibelglæde/Kristusglæde
- Glæden ved forskellighed og 
mødet med andre mennesker
Række ud til: 
- Mennesker i lokalområdet med 
hjælp og venlighed gennem 
”Elsk Bramming”. 
- Unge i byen med oplæg om tro. 
8. klasserne i området tilbydes 
besøg. Lærere på KFS´ leder-
træningscenter i Ødsted hjælper 
med oplæringen.
- Mennesker i hele verden. Stu-
dietur til Nepal – besøg i bjerg-
menigheder omkring Katmandu 
gennem Brian Williams arbejde 
i The Agape Mission.
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Rudehøj Efterskole i Odder syd for Aarhus er sprunget ud i deres 15. efterskoleår.
Efterskolen er startet af Dansk Oase og er hvert år ramme for årets store Sommeroase-stævne. 

 Efterskolen Solgården tilbyder en motor- & tekniklinje, hvor eleverne afprøver  forskellige motorteorier. De 
lærer at fejlfi nde og reparere på motorer, gearkasser, bremser, ledningsnet mm. Se mere side 23.

”Hvad er et godt menneske, 
hvorfor er der lidelse, hvad er 
et meningsfyldt liv, og hvad 
giver et menneske værdi? 

Sådan lyder nogle af de emner, 
som bliver taget op på Hestlund 
Efterskole.

- Når vi tager nogle af de her 
emner op i fællestimen, er det 
fordi, vi vil tale med eleverne om 
at være menneske. Her på Hest-
lund Efterskole gør vi det ud fra et 
grundlag, der understøtter sam-
hørigheden mellem mennesker 
og samtidig slår fast, at vi hver 
især er skabt af Gud og derfor 
har uhyre stor værdi, fortæller 
viceforstander Nicolai Skjøtt.

På efterskolen ønsker de at 
lære eleverne, at det, de tror og 
tænker, skal kunne omsættes til 
hverdag. Målet er at få de unge til 

at forstå, at det er et grundvilkår 
at være en del af et fællesskab, 
hvor man både giver og modta-
ger. At det er en del af at være 
menneske, at man bidrager til 
fællesskabet. At det er en pligt. 

- Jeg oplever, at det i første 
omgang kan være for privat at 
tale om tro, fordi man føler sig 
sårbar, og fordi man måske har 
fl ere spørgsmål end svar. Første 
skridt er dog at ville det. Og derfor 
tør vi det her på Hestlund. Det er 
legitimt. Troen har nemlig ofte at 
gøre med, hvordan vi forholder os 
til de store spørgsmål i livet, som 
fx hvad et menneskes værdi er. Vi 
dikterer ingen en bestemt livsop-
fattelse, men vi skaber et frit rum 
til at tale og spørge i respekt for 
deres forskellighed, understreger 
Nicolai og tilføjer:

- Min erfaring er, at vi voksne 

bestemt ikke skal undervurdere 
unges refl eksionsniveau og dyb-
den af deres spørgsmål. Både om 
at være menneske – og om at tro.

Superligaspiller
som træner

På Efterskolernes Dag præ-
senterer skolen deres fem linjer,  
fx er det lykkedes at skabe fod-
boldlinjen med Frank Kristensen, 
tidligere superligaspiller fra FC 
Midtjylland, som træner. 

Udover fodboldlinjen tilbydes  
linjerne Gastronomi & Ernæring 
(kokkelinjen), Musik & Perfor-
mance, Idræt & Adventure og 
Kunst & Design. 

Hestlund Efterskole er tilknyttet 
organisationerne KFUM & KFUK 
og Indre Mission og ligger mellem 
Ikast og Bording.

Lisbeth

Hestlund Efterskole tilbyder fem forskellige linjer. En af dem er fodboldlinjen, nu med tidligere superligaspil-
ler Frank Kristensen fra FC Midtjylland, som træner. Foto: Gitte Vollsmann.

- Unge vil gerne
tale om tro
På Hestlund Efterskole oplever viceforstander Nicolai
Skjøtt, at de unge gerne vil tale om tro, livsværdier og lidelse.

Viceforstander Nicolai Skjøtt på 
ULTIMATE–banen. Gode snakke 
med elever sker også udenfor. 

Hvert år bruger Hestlund Efterskole 10 dage til at arbejde med en mu-
sical. Eleverne har ofte skrevet sangene til den eller på anden måde 
været med i processen med at skrive musicalen. 

Hedemøllevej 31  I  8850 Bjerringbro  I  T: 86685021  I  E: hedemoelle@hedemoelle.dk  I  W: www.hedemoelle.dk

Efterskolernes Dag
Søndag d. 27. september kl. 13.00-17.00 

Statistik om efterskoler
* I 2015 er der 248 efterskoler i Danmark med i alt 28.560 elever. Det er 447 fl ere end i 2014.
* Antallet af elever på 8. og 9. klassetrin udgør 36,3 %.
* 10 % af skolerne har dog oplevet tilbagegang på mere end 10 elever.
* Den største stigning er sket i Syd- og Sønderjylland bl.a. med en ny skole ”EPOS” på Als.
* Tre af de store skoler er Oure med 601 elever, BGI med 509 elever og Ranum med 418 elever.
* To skoler er lukket siden år 2014: Rovvig i Nordjylland og Rinkenæs i Sønderjylland.
* Der var 12,4% frafald i det afsluttede skoleår 2014/15.
* Der er 504 elever med fl ygtninge og indvandrerbaggrund, det er ca. 1,8 % af det samlede elevtal.
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– oplev eleverne, oplev lærerne, 
oplev Bent. Mærk livet, pulsen og 
energien på Djurslands Efterskole
til Efterskolernes Dag, søndag 
den 27. september kl. 13-17.

Ring til os og spørg om efterskolen, 
mobildækningen, gejsten, Gud og 
mængden af kage – eller hvad der

er vigtigt for dig at vide!

86 31 75 33

Spørg!

På Djurslands Efterskole mener vi, at alle 
mennesker er unikke, også teenagere 
– skabt og elsket uendelig højt af Gud! 
Derfor vil vi fremelske den enkelte elevs 
potentialer og rumme dem. Uanset over-
bevisning, i trygge rammer.

Som elev kan du vælge mellem Sports-
linje, Musiklinje eller lave dit eget mix 
af valgfag. Design selv – ja det kalder vi 
det, når man gerne vil krydre sit eget op-
hold. Smart, ik’?

Opdag mere eller find vej til os på djurslands.dk

Ny forstander
– masser af energi …
Vi sparker skoleåret igang med en 
ny mand ved roret. Bent hedder 
han, og måske du kender ham? 
Uanset hvad, så glæder han 
sig til at møde dig. Så kom 
og mød ham … og alle os andre.
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Robert Bladt
Cand.theol., generalsekretær i 
Kristeligt Forbund for Studerende 

Kulturinterview

Anmeldt af  
Kristian   
Kristiansen

Den t id  er  for 
længst ovre, da 
der var økonomisk forlags-
fornuft i at udgive en 10-binds 
mindeudgave af Kaj Munks ud-
valgte værker - det kunne man 
tilbage i 1960’erne - men siden 
da er han gået lidt i glemmebo-
gen; dog opnåede hans i dag 
allermest kendte opus, nemlig 
skuespillet Ordet (1932), den 
fornemme ære i 2006 at blive 
optaget i selveste den danske 
kulturkanon. 

Nu synes der at være en re-
næssance på vej for Munk. I mine 
noget yngre dage havde jeg selv 
en større svaghed for manden, 
specielt dramatikken, og sådan 
var og er det vel for de fl este. 

Men der var så mange andre 
felter, han færdedes lige så 
hjemmevant på. Kaj Munk var en 
meget central person i både det 
kulturelle og politiske landskab 
i 1930’rnes Danmark, en evigt 
engageret blæksprutte-type, en 
kulturens arbejds- og altmulig-
mand, og som alle andre større 
ånder delte han vandene. Nogle 
kaldte ham en charlatan; omvendt 
omtalte Tom Kristensen ham 
som en præst med digteriske 
evner på grænsen til det geniale 
og skrev dertil, at Munk ”virkede 
splittet, for han var baade kristen 
og moderne og diktatorvenlig og 
national, ligesom han baade var 
Præst og Journalist og Digter ...” 

Tegner et bredt billede
Denne bog prøver at tegne et 

bredt billede af den omstridte 
digterpræst; det gør den dels 
ved korte introduktioner, dels 
ved gode udvalg af Munks egne 
tekster. Søren Doserod forsøger 
at samle det hele ved at sige, at 
præstegerningen og Munks dybe 
tro på Jesus er forfatterskabets 
omdrejningspunkter (s.13). I 
dén henseende har man sagt, 
at Jakob Knudsens ord lige så 
vel kunne være Munks: ”Jeg kan 
godt øve ugudelige Ting, men jeg 
er lænket som en Hund til Guds 
Fodskammel.”

En række forskellige Munk-
eksperter tegner sig for bogens 
enkelte afsnit. 

I første omgang tages Munks 
dramatik under luppen af Marc 
Auchet, der også peger på den 
tætte forbindelse mellem Kaj 
Munks dramatik (og kunst i øv-
rigt) og hans tro: Al sand kunst 
fortæller om Gud - og dermed, at 
”Komponisten, Digteren, Maleren, 
Billedhuggeren, Skuespilleren - 
de er alle Guds Præster” (s. 41). 
- Et inspirerende kunstsyn.

Anker Gemzøe tager sig af Kaj 
Munks lyrik og prosa, herunder 
det helt enestående erindrings-
værk, Foraaret saa sagte kommer 
(1942). Gemzøe fremhæver også 

Munks eneste bidrag til Den Dan-
ske Salmebog: ”Du ved det nok, 
mit Hjerte” for dets ”monumentale 
enkelhed og styrke”; generelt er 
han ikke så begejstret for Munks 
lyrik, den er gammeldags og 
sine steder svulstig, mener han, 
men fremhæver dog markante 
undtagelser som fx ”Ode til den 
danske Cykle”, ”Saa sødt som i 
gamle Dage” samt sidst, men ikke 
mindst ”Den blaa Anemone” - den 
smukke, stedsegrønne klassiker 
over dem alle!

Værkets hovedredaktør, Søren 
Doserode skriver dels om Munks 
politiske holdninger og forholdet til 
demokratiet og diktaturet, dels om 
Munks teologiske overvejelser 
omkring modstanden mod besæt-
telsesmagten: det er en kristen 
pligt at handle og hjælpe krigens 
og voldens ofre. Hans sidste 
prædiken stammer fra nytårsdag 
1944, hvor han fortæller om sin 
smerte ved at se folk, ”der ikke 
har det behov”, gå i tysk tjeneste.

Hans Raun Iversen har fået til 
opgave at tage sig af spørgsmå-
let om Kaj Munk som teolog og 
fastslår, at selvom han ikke var 
nogen stor én af slagsen, rager 

han alligevel op, ”fordi han turde 
være fuldt til stede i sit eget og 
sin samtids liv”. 

Jeg kan forstå, at den slags 
i vore dage med et fi nt udtryk 
hedder ”kontekstuel teologi”. I den 
begravelsestale, Munk holdt over 
sin moder i 1941, taler han bl.a. 
om, at man skal leve således, at 
”Livet bliver dyrebart for andre, 
og det gode i dem styrkes”. Hans 
Raun Iversen kommer med en 
vigtig pointe, når han fremhæver, 
at denne formulering rækker helt 
ind i vor tid, hvor den fi nder sit 
ekko i tidl. Kirkens Korshærs-
leder, Bjarne Lenau Henriksens 
sociale og diakonale arbejde.

En ”teologisk eksistens” 
der drev ”biografi sk 
teologi”

Forfatteren siger sammenfat-
tende, at Kaj Munk var mere 
interessant som præst end som 
fagteolog. ”I kraft af de udfordrin-
ger, han stod midt i som præst, 
blev han, hvad man i samtiden 
kaldte en teologisk eksistens. 
Med et udtryk fra vor egen tid kan 
man sige, at Kaj Munk ligesom 
en samtidig, tysk krigstidsteolog 

Hjælper mig 
med at fokusere 
på meningen 
med mit liv
Hvilke former for kultur bruger du tid på?

Jeg (for)bruger mest bøger og fi lm. Alt for sjældent har jeg været 
i teater, på kunstmuseum eller til klassiske eller moderne koncerter. 
Derfor er jeg heller ikke trænet i at afkode de sidstnævnte former 
for kultur.

Hvorfor vælger du at bruge tid på kultur?
Kulturen giver mig gode oplevelser. Men også mere end det. Den 

løfter mig op over hverdagens praktik og hjælper mig til at refl ektere 
over mit liv. Kulturen kan få mig til at se ud over basale spørgsmål 
om, hvad og hvordan til hvorfor. Den hjælper mig med at fokusere 
på meningen med mit liv. Gode bøger og fi lm stimulerer både mine 
følelser og mit intellekt. De bringer mig i kontakt med min fornem-
melse for, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er væsentligt og 
uvæsentligt, og hvori mine dybeste længsler og behov består. Og 
hvis det er rigtig god kultur, hjælper den mig ikke kun til at se på mig 
selv, men også til at se ud over mig selv, ud imod en verden, som 
rummer mennesker, der er helt anderledes end mig, kulturer, jeg 
ikke havde forestillet mig fandtes - hvad enten det er i Bagdad eller 
Bagsværd - og en verden, der er større, end jeg kan fatte. 

Kulturen er en af de måder, hvorpå Gud hjælper mig til at tænke 
større om ham og den verden, han har skabt. Og den forbereder mig 
på at integrere fl ere synspunkter og forudsætninger i min tilgang til 
verden og mine medmennesker. Det tror jeg særlig er vigtigt, når 
man som jeg er overbevist kristen. Ligesom Astrid Lindgren om Pippi 
siger, at den, der er umådeligt stærk også må være umådeligt god, 
sådan følger en stor forpligtelse med at være blevet mødt af sand-
heden. Den, som kender sandheden, må være umådeligt ydmyg i 
mødet med andre virkelighedsopfattelser og overbevisninger. Den 
ydmyghed kan kulturen hjælpe mig med at lære.

Hvad er dine største kulturoplevelser?
Inden for skønlitteraturen var jeg bjergtaget af Marilynne Robin-

sons to bøger Gilead og Hjemme. De var en æstetisk nydelse, en 
øjenåbner for glæden over den af Gud skabte verden og et indblik 
i nogle af familierelationernes labyrinter. Derfor glæder jeg mig til 
at få tid til tredje bind, Lila, som udkom i fjor, men som jeg ikke har 
fået læst endnu. Men jeg har også haft store oplevelser af at læse 
faglitteratur som Leif Andersens bøger om prædikenen, Teksten og 
tiden eller Timothy Kellers stærkt udfordrende og befriende bog De 
fortabte sønners Gud. Film er et stærkt medie, og jeg ser sjældent 
en fi lm uden at blive fl ået i følelserne. En af de store oplevelser de 
seneste år har været at se Life of Pi, en betagende smuk fi lm, som 
samtidig udfordrer en vestlig virkelighedsforståelse baseret på ma-
terialistisk fornuft og dybest set rodfæstet i en tilgang til tilværelsen 
præget af kynisk skepticisme. Det kan en tiger og et forlis godt 
ruske op i - ligesom vores egen historie er for underfuld til at kunne 
rummes i en materialistisk fortælling - for slet ikke at tale om Guds 
åbenbaring og Jesu fødsel.

NJV

Kaj Munk for vor tid
Manden og værket præsenteres i udvalgte og kommenterede tekster - en god appetitvækker.

som Dietrich Bonhoeffer (1906-
1944) drev biografi sk teologi i et 
omfang, så man kun kan forstå 
hans teologi sammen med hans 
livshistorie” (s. 211).

Bogen afsluttes med et om-
hyggeligt noteapparat for den, 
der måtte ønske at kigge bogens 
forfattere efter i sømmene. Det er 
der dog næppe grund til; det hele 
virker både fagligt, sagligt og so-
bert. Der er også en omfattende 
litteraturliste (bøger om og af Kaj 
Munk), ligesom der er grund til at 
rose bogens stikordsfortegnelse, 
der er intet mindre end en guld-
grube for den dybdegravende 
læser og bruger af bogen.

Denne bog mindede mig om 
min fordums fascination af Kaj 
Munk - og den gav mig afgjort 
lyst til at genopfriske bekendt-
skabet. Det er ikke nogen ringe 
ting at sige.

Søren Dosenrode (red.): 
Kaj Munk 
- Manden og værket. Udvalgte 
og kommenterede tekster
357 sider. • 300 kr.
Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck

En 
stærkt 
udfor-
drende 
og be-
friende 
bog 
- og en 
beta-
gende 
smuk 
fi lm.
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Tag et år på Mariager Efterskole 
– og bliv præget for livet
Giv dig selv udfordringer og tag et kvantespring i din udvikling. Din karakter. 

Personlige styrker. Udfordringer. Undervisning. Dialog. Faglighed. Fællesskab. 

Venner. Oplevelser. GOD & ME. Bevægelse. En masse valgfag – og alt det, vi ikke 

kan forudsige! 

Mød os på Efterskolernes Dag 
Søndag den 27. september kl. 13.00 – 17.00.

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

Mariager Efterskole
Gl. Hobrovej 10 B

9550 Mariager

Telefon   +45 96 68 27 00

kontor@mariager-efterskole.dk

www.mariager-efterskole.dk

Giv os et like! 
INSTAGRAM #mariagerefterskole 
FACEBOOK /mariagerefterskole 



Udfordringen torsdag den 24. september 2015  EFTERSKOLER . 17

Velkommen til
efterskolernes dag
søndag 27. sept.

kl. 13-17

FRYDENSBERGVEJ 25, 9550 MARIAGER, FRYDENSBERG.DK

FAKTA:

HUSK AT FÅ DIT 
BARN SKREVET 

OP, DER ER 
ALLEREDE 

RIGTIGT 
MANGE

ANSØGERE!

To dage i august var Vejlefjord-
skolens elever engageret i ud-
viklingsorganisationen ADRAs 
landsindsamling Hjælpeaktion. 

Omkring 220 elever blev af 
lærerne kørt ud i distrikter i og 
omkring Hedensted, hvor de 
samlede penge ind til nødhjælp 
og udviklingsprojekter. Resultatet 
blev ikke mindre end 167.000 kr.

I år var indsamlingen særlig 
vedkommende for skolens ele-
ver, da en del af pengene gik 
til udviklingsprojekter i Rwanda. 
Skolens nuværende 3.g elevhold 
på kostgymnasiet var nemlig 
sidste efterår på studietur netop 
til Rwanda og fi k lov at opleve, 
hvordan ADRA arbejder her. 
Grundidéen er hjælp til selvhjælp. 

Rwanda er et frugtbart land, 
og befolkningen kan godt brød-
føde sig selv. Men de har nogle 
alvorlige mén af den frygtelige 
borgerkrig, der rasede for 20 år 
siden i landet. ADRA er med til at 
hjælpe især de unge i landet til at 
fi nde sig selv og komme videre.

Global-10 
for efterskoleelever

Det samme er formålet med 

Vejlefjordskolens 10. klasses 
tilbud – Global-10. Det er et tilbud 
for de efterskoleelever, der gerne 
vil udforske verden – og sig selv. 
Her prøver man kræfter med det 
at klare sig selv, og man kommer   
ud i den store verden og oplever 
den på nærmeste hold. 

- Med vort kristne værdigrund-

lag vil vi gerne gøre en forskel 
- både for den enkelte og for ver-
den, lyder det fra Vejlefjordskolen, 
som sammen med landets øvrige 
efterskoler slår dørerne op på 
efterskolernes dag på søndag. 

Vejlefjordskolen driver både en 
efterskole, et kostgymnasium og 
en grundskole. Uanset hvilken 

skole man er interesseret i at høre 
mere om, er man velkommen 
på søndag, hvor skolen tilbyder 
rundvisning og information om 
de forskellige tilbud.

Vejlefjordskolen er en kristen 
skole med tilknytning til Adven-
tistkirken.

Red.

Elever starter skoleåret
med at hjælpe Rwanda 
På Vejlefjordskolen startede man skoleåret med en dør-til-dør indsamling til Rwanda. 

Global-10 i New York. Hvert år er efterskolen en tur i udlandet, hvor eleverne får mulighed for at 
udforske verden - og sig selv. 

Oplevelser for livet på Hedemølle
På Hedemølle Efterskole i Midtjylland er der i år 100 elever – 
50 piger og 50 drenge. Holdet startede året med en O-tur til 
Bornholm sammen med 12 medarbejdere.

”O” står for outdoor, oplevelser, overlevelse og orientering. Det 
meste af turen foregik på Nordbornholm, og holdet overnattede i 
lavu-telte på en primitiv campingplads på Egesløkkegård. Det blev 
nogle dage med masser af opgaver og oplevelser, bl.a. i Vang Gra-
nitbrud, ved Opalsøen, Hammerhavnen og på Hammershus. Der 
var poster i Gudhjem, ved Helligdomsklipperne og i Moseløkken. 
Eleverne prøvede også kræfter med rapelling, sejltur, svævebane 
og klatring. 

Skole for livet 
Et år på Hedemølle byder på to udenlandsture - en skitur og en 

storby-tur, og det gælder alle eleverne. Uanset om man er 8., 9. 
eller 10. klasse. 

-  Som kristen efterskole ønsker vi en klar forkyndelse og en solid 
undervisning på et højt niveau, hvor der samtidig er mulighed for 
støtteundervisning og at opdrage til et sundt og godt liv. Vi ønsker, at 
eleverne skal møde evangeliet, så de kommer til tro på Jesus og vil 
leve med ham. Det er det allervigtigste i livet, understreger forstander 
Jens Dam. Hedemølle Efterskole er oprettet af Evangelisk Luthersk 
Missionsforening.                                                                    Lisbeth

Hedemølle Efterskole på ”Outdoor/Oplevelsestur” til Bornholm.
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Møder & Arrangementer

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

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

kl. 8:30 og kl. 11:00 på kl. 8:30 og kl. 11:00 på tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Ferie

 

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 

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

Kommende møder: 
8.10. 14 Missionsforbundet Aabenraa: Noahs Ark - fundet igen?
14.10. 19.30 Bredballe Missionshus: Mission og Mirakler bl. muslimer i Afrika
21.10 19.30 Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 74000 Herning: Noahs Ark
5.11. 19.30 Ørslevkloster - Ørum Kirke Fællesskab
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

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

7. oktober kl. 11.30: Med fokus på Israel, Victor Kalisher. 
The Bible Society, Israel

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost
i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
25. oktober kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenKnud Ipsen

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

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

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Festaften - 25 års jubilæum
Fredag den 2. oktober kl. 18.30 (OBS)

Taler: Simon Griis, Assentoft
Fællesspisning - Lovsang og vidnesbyrd

Tilmelding på tlf. 86451003 senest 25/9 - Pris kr. 115
Alle er velkomne!

Victor Kalisher

SAVNES!
Kvinden som ønsker et varmt og nært forhold til en 
åbenhjertig og ærlig og trofast mm. ung kristen mand
på 57 år. Bor i Jylland.

Billet-mrk. 39-01

Holland – klassisk og nyt

Besøg de klassiske hollandske steder, såsom 
Keukenhof blomsterpark, ostemarked og Amster-
dam. Kom tæt på de danskere som bor i Holland, 
og besøg museer som ikke hører til de klassiske 
Hollandske ture. 
Rejseleder Peter Lanting er født og opvokset i 
Holland, og han kender til de steder som ikke 
står i turbøgerne.

Dato: 27. april - 2. maj
Rejseledere: Bodil og Peter 
Lanting

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

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

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

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:

Luksus på Hotel Amerika
3 dage på 4-stjernet hotel ved Mariager Fjord

Ankomst: Mandag til fredag 
frem til 14.12.2015 og i 
perioden 4.1.-17.6.2016.

Hotel Amerika ★★★★

Midt i bøgeskoven ned til 
Mariager Fjord ligger der en lille 
oase, der kan gøre noget særligt 
ved dine næste fridage. Hotellet 
er en oplevelse af topkvalitet fra 
ankomst til afrejse, hvor alt fra 
den klassiske, rustikke indretning 
til køkkenets ønske om at give dig 
en god overraskelse, skaber en 
luksuriøs ramme om et par dage 
langt væk fra hverdagen. 

KØR SELV-FERIE MED

 mousserende vin, 
 frugt og chokolade

Pr. person i dobbeltværelse

899,-
Pris uden rejsekode kr. 1.049,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

diti b k 79

p
3 overnatninger 1.149,-

Ferie

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 5. oktober kl. 19Mandag den 5. oktober kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld
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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 38:
Mette Guldager Andersen
Løvegade 51A
4200 Slagelse

Kodeord: Obligationsrente

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 
29. 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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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 nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord.  Red. forbeholder sig ret til at forkorte 
og udelade indlæg. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk

Bed for de kristne, som er fl ygtet for Boko Haram-islamister!

Ønsker du at hjælpe de kristne i 
Cameroun, som er fl ygtet fra Nigerias 

grænse, hvor en fanatisk islamistisk 
gruppe dræber de kristne?

Du kan støtte gennem Udfordringens kon-
takter. Indsæt din gave med skattefradrag 

på Gospel Outreach konto-nr. 
9046 - 457-34-58449 mærket ”Forfulgte”.

Hjælp de kristne, som er fl ygtet for Boko Haram-islamister!

Missionær søges 

  

• Evangelisering

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                  

Bøn for de 
døde er bibelsk

I Udfordringen d. 17. september 
har Jørn Nielsen et indlæg imod 
Iben Thranholms klumme med 
opfordring til at bede for afdøde. 
Jørn Nielsen mener ikke, det er 
bibelsk og kalder det skamløst 
at bringe denne gamle kristne 
sandhed til torvs. 

Skamløst er det, at protestan-
tismen - som udgør et mindretal 
i forhold til de ca. 1,2 millioner 
katolske kristne og mere end 800 
millioner ortodokse, der forstår 
vigtigheden af at bede for de 
afdøde - ikke kan rumme denne 
sandhed, da den jo stammer fra 
Jesu tid og videregivet af apostel-
kirkens børn. 

Skamløst, da protestantismen 
lader milliarder af sjæle i skærs-
ilden i stikken ved ikke at bede 
for dem. Forbøn for de afdøde er 
bevidnet i Det Gamle Testamente 
i 2. årh. før Kristus af Juda Mak-
kabæer, der indsamler penge 
blandt sine soldater for at der 
kunne frembæres et syndoffer 
eller sonoffer i templet i Jerusalem 
for deres døde kammerater, så de 
kunne blive befriet fra deres synd; 
thi hvis han ikke havde ventet, at 
de faldne skulle opstå havde det 
jo været overfl ødigt at bede for de 
afdøde. (2. Makk.12,43-46). 

Jesu ord om, at den der taler 
mod Menneskesønnen vil blive 
tilgivet, men at den der taler mod 
Helligånden ikke vil blive tilgivet, 
hverken i denne verden eller den 
kommende (Matt 12,32), antyder 
også, at der endnu efter døden 
kan fi nde tilgivelse sted. 

(Forkortet, red)

PASTOR BENNY BLUMENSAAT,
KIRKEGADE 58,
6700 ESBJERG

Angela Merkels 
kristne sindelag

Præstedatteren, Angela Mer-
kel, oprindelig med evangelisk-
luthersk baggrund og med et 
statslederformat, som rager langt 
over de fl este, hæver sig i disse 
dage over ubrugelige konven-
tioner, fremmedhad, egoistisk 
asylpolitik, tomt ordgyderi, hand-
lingslammelse, fordummende 
ministermøder, diplomatiske mid-
dagsborde, og tager nu som en 
anden ”moder i Israel” (Dom. 5:7) 
imod nye fl ygtningestrømme med 
en sådan karisma, at befolkningen 
i vidt omfang følger trop med 
rørende, jordnær hjælpsomhed 
overfor de fremmede.

Ville vor statsminister, beskæf-
tigelsesminister, udenrigsmini-
ster eller de ”blå” støttepartier i 
Merkels sted have vist samme 
næstekærlige takter? Jeg føler 
mig langt fra sikker.

Merkels kristelige sindelag vil 
dog have dets frustrationer. Hun 
vil som vi andre opdage, at de 
fremmede slet ikke er interesse-
rede i integration, dvs. at blive ét 
med dres nye hjemland, eftersom 
deres første prioritet vil være asyl-
landets materielle goder for så 
ellers, i det mindste som første 
generation, at dyrke deres egne 
landsmænd og deres kultur. Det 
er selvfølgelig menneskeligt.

Men derfor kan vi alligevel lade 
os inspirere af Angela Merkel.  
Især som kristne, privilegerede 
trosfæller, der har al mulig grund 
til at møde de fremmede med 
evangelisk næstekærlighed, uan-
set om der kvitteres med tak eller 
utak.

(Forkortet, red.)
JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159
4700 NÆSTVED

Hvorfor frygter 
vi den fremmede 
kultur?

Jeg føler mig meget provokeret, 
når jeg læser Iben Thranholms 
klumme i Udfordringen d. 17. sept.

At man sammenligner menne-
sker, der handler efter deres sam-
vittighed, med menneskesmuglere 
og dermed kriminaliserer dem.

Det er jo heldigvis ikke første 
gang, at mennesker handler efter 
deres samvittighed og ikke efter 
loven. Hvad med dem der sejlede 
jøder til Sverige under krigen, var 
de menneskesmuglere? Hvad 
med dem, der deltog i friheds-
kampen, var de terrorister? Hvad 
med dem, der smuglede bibler 
til de kommunistiske lande før 
murens fald, var de kriminelle? 
Ja, selv Jesus satte sig op mod 
loven. Heldigvis er der mange 
mennesker ud over hele verden, 
der handler efter deres samvit-
tighed, når de ser, at udsatte og 
svage mennesker bliver udnyttet 
eller forfulgt.

At vi som en kristen nation 
skulle være bange for muslimer og 
deres kultur, siger vel bare noget 
om, hvor lidt vi regner den kristne 
kultur for. Problemet er ikke, at 
der kommer andre religioner og 
kulturer til landet. Problemet er, at 
vi ikke står ved vores kristne kultur 
og det stærke fundament, den har. 
Gjorde vi det, var der ikke noget at 
være bange for. Gud er større end 
Muhammed. Faren er nok mere 
vor egen sekularisering, både 
som land og som enkeltpersoner.

Så bliver der citeret en katolsk 
ærkebiskop, som jeg ikke kender, 
det er nok min fejl. Sådanne citater 
kan man jo fi nde og sætte ind i sin 
egen kontekst. Det gør jeg så også. 
Her er et citat af en kristen ærkebi-
skop, som jeg tro alle kender, nem-
lig Desmond Tutu: ”Vi er tilbøjelige 
til at tro, at kærlighed er en følelse, 
men det er det ikke. Kærlighed er 
en handling. Kærlighed er noget, 
vi gør for andre. Vores frihed er 
baseret på vores evne til at hæve 
os over vores følelser, og til at 
handle ud fra vores vilje”.

Og så det sidste om tro og 
fornuft, så har jeg aldrig hørt, at 
tro har noget med fornuft at gøre. 
Når man blander fornuft ind i tro, 
så bliver det bare fornuft, og det 
har i min verden ikke noget med 
tro at gøre.

Klogeligt nok skriver Udfor-
dringen, at Iben Thranholms 
holdninger ikke nødvendigvis er 
udtryk for jeres holdninger. Det er 
da godt at vide.

ARNE HANSEN

HARESTIEN 9
9382 TYLSTRUP

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Iben 
Thranholms 
klummer og  
fl ygtninge-
situationen 
i Europa er 
genstand for 
debatind-
læggene i 
denne uge.

Diverse

Helse-givende produkter 
fra Det Døde Hav

Shampo
780 ml. Aragan

Olivenolie/honning
Obliphica, Granatæble

Balsam
780 ml. 

Obliphica, 
Aloe Vera

Mud-Shampo
400 ml. Aragan

Behandlende shampo med 
Dødehavs-aflejringer

Hår-creme
350 ml.

Tilfører håret næring  
fra rod til spids

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 3096 5314. mette@morgenstjernen.com

Ny butik i 
Christiansfeld

Åben dagligt
fra kl. 10-17

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  

Ring 73 56 15 06



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 26/9
19:45 Før Søndagen.
17. søndag efter trinitatis fra Sct. Ni-
colai kirke i Kolding. Dagens tekst 
handler om at komme på sin rette 
plads. Dagens salmer er ”Hyggelig, 
rolig” og ”Herre, du vandrer forso-
ningens vej”. Koret Sine Nomine 
synger sammen med folk fra byen 
under ledelse af Søren Andresen..

Søndag 27/9
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 to unge 
konservative kristne kvinder, som 
med Bibelens ord holder sex til 
ægteskabet. Og så skal hun møde 
en muslim, som balancerer på 
stiletterne mellem en arabisk kultur 
og et dansk kødmarked.

14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Det handler om fællesskab i dag.
Himlen er spændt ud over hvert 
sted på jorden, og vi er døbt med 
den samme dåb, siger månedens 
præst, Tine Illum, i Sdr. Bjert Kirke
øst for Kolding.

Mandag 28/9
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag

Onsdag 23/9
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (7:8)

20:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (8:8)
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 en 
moderne heks, som skal være yp-
perstepræstinde og lede magiske
ritualer. Og så møder hun en 
muslim, som ikke har behov for 
kvindelige imamer i moskeerne.

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 24/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 25/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 26/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 27/9
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1).  
09:54 Gudstjeneste (P1) 
fra Hedensted Valgmenighed.
19:03 Religionsrapport (P1) 

19.30 Mennesker og Tro. 

Mandag 28/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 29/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 30/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)

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

(39/2015)

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

DR Kirken 27. september kl. 14:00: Månedens præst, Tine Illum, i Sdr. Bjert Kirke øst for Kolding, bak-
kes ved søndagens gudstjeneste op af Bjertkoret og kirkens organist Søren Andresen sammen med 
Jørgen Heick på trompet og slagtøj. 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

- en kristen efterskole i dit område!

7589 5202  ·  vejlefjordskolen.dk

· Gymnasieforberedende 
· IT og programmerering 
· Heste
· Fodbold
· Pro Fitness
· Outdoor
· Kreative fag
· Internationalt miljø
· Venner for livet!
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Det er vores ungdomsgruppe... Pas på, der nogle værre 
rødder.

Klassekvotienterne stiger både 
i folkeskolen og på eftersko-
lerne, men ikke på Bjerget 
Efterskole. 

Her sætter man klassekvo-
tienterne ned og ansætter fl ere 
lærere. 

- Man kan godt kalde det et 
oprør. Nogen er jo nødt til at holde 
fast i, at vi driver skole, for at børn 
og unge skal lære noget. Det er 
altså meget lettere at lære noget, 
hvis du kan komme i kontakt 
med din lærer, når du har brug 
for hjælp siger forstander Stef-
fen Krøyer.

 
Dygtige elever bliver 
bedre i små klasser

Det har Marie Hvolbøl fra Her-
ning oplevet, efter hun begyndte 
på Bjerget Efterskole.

- Jeg valgte skolen, fordi jeg 
gerne ville gå i en lille klasse på 
en lille skole. Tidligere har jeg ikke 
oplevet, at der var så meget over-
skud til at hjælpe os, der klarede 
os godt, og jeg kunne også godt 
tænke mig at prøve at få lærerens 
opmærksomhed. Min klasse har 
to lærere, selv om vi bare er 15 
elever, og det betyder, at der altid 
er en, der kan hjælpe os videre 
med det samme, hvis vi har nogle 
spørgsmål. I min gamle klasse 
opgav jeg nogle gange helt at 
spørge læreren, fordi jeg vidste, 
hun ikke ville have tid til at svare 
mig alligevel. Så jeg passede 
bare mig selv, fortæller hun.

Marie oplever især, at hun er 
blevet bedre til matematik og 
fysik på efterskolen, fordi hun 
kan stille alle de spørgsmål, hun 
har brug for. Men hun har også 

fået mere modspil i dansk, hvor 
hun ellers er på hjemmebane og 
derfor sagtens kunne have hvilet 
på laurbærrene.

Hurtigt svar
Tine Hebsgaard fra Hjerm 

oplever, at selv om hun altid har 
været god i skolen, er hun al-
ligevel blevet radikalt bedre, fordi 
efterskolen kun har små klasser. 

- Alle mine karakterer er rykket 
et hak op. Før fi k jeg 7 og 10. Nu 
får jeg 10 og 12. Jeg kan mærke, 
at læreren både har mere tid og 
overskud til at give mig et ordent-
ligt svar, fordi han ved præcis, 
hvilket niveau jeg er på. 

På min gamle skole følte jeg 
nogle gange, at jeg skulle vente i 
100 år på at få et svar, og så gik 
jeg død i det på forhånd og lod 
være med at spørge. Nu kan jeg 

få et svar og komme videre med 
det samme, fortæller hun. 

Små klasser til dygtige 
elever er unikt

Bjerget Efterskole har i fl ere år 
primært kørt med små klasser, 
og her opdagede lærerne, at de 
små klasser gav et kæmpe løft til 
alle eleverne. Det bakkes op af 
forskning fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed. 

Som noget nyt garanterer 
skolen derfor nu, at der altid er 
to lærere på i de boglige fag, 
hvis klassen har mere end 15 
elever. Skolen har aldrig mere 
end 20 elever i en klasse. Et tiltag, 
der står i klar modsætning til de 
mange store skoler og klasser i 
kølvandet på folkeskolereformen.

Henri.

Dygtige elever lærer mere, 
når læreren har tid til dem”Burlap to Cashmere” (BmT) er et band, som reelt set er 

veteraner i deres fag. Det er orginalt et 3-mands band, 
som dog er blevet udvidet i forbindelse med dette album 
til 5 mand. 

Albummet starter rigtig positivt med rigtig fængende og 
klassisk folk-beat. Det passer rigtig godt til Steven Delo-
poulos’ vokal. Han har en stærk vokal. Ikke nødvendigvis 
poleret, men han er historiefortæller, og jeg havde efter det 
første nummer forventninger til, at det kunne blive et rigtig 
godt album.

Desværre bevæger resten af albummet sig over i at blande 
folk- og latino-musikken sammen. Det er som om, at tekst 
og musikalske udtryk ikke rigtig spiller sammen. Når man fx 
synger ”Don’t leave me here to die” og ”I hold on to these 
days”, som langt hen af vejen minder om en bøn eller råb 
til Gud, så synes jeg ikke rigtig udtrykket passer sammen 
med et medium-glad latino-beat. De sidste par numre på 
pladen går lidt tilbage i folk-musikken, og der bliver det lidt 
mere tåleligt at lytte til igen. 

Steven har en fantastisk fortæller vokal, og han virker til at 
være en virkelig dygtig sangskriver. Det ærger mig, at BmT 
ikke formår at sætte et musikalsk udtryk på, der passer bedre. 

Jeg synes ikke, det behøver at være mainstream, men 
jeg synes sagtens, de kunne holde sig mere i folken. At 
spille og synge latino på en måde, som gør, at man skiller 
sig ud fra alle andre latinokunstnere, er svært. Og det gør 
de ikke. Tværtimod.  

Nummeret ”River in my head” er højdepunktet, da de netop 
holder sig til folk-musikken og har fortællingen i fokus fremfor 
skæve akkorder og beats, der ikke passer. 

Filip Simonsen

Hold jer til 
folk-musikken..

Der er max 75 elever på Bjerget Efterskole, og blandt fagene er ”adventure”.
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EFTERSKOLERNES DAG

Kokkelinje 
– lær alt om 

gastronomi og ernæring

Fodboldlinje 
– udlev drømmen om et fodboldliv

– med Frank Kristensen og 
Thomas Sommer som trænere

Skyggevej 21 • 7441 Bording
www.hestlund.dk

5 Linjer
Kunst & Design

Musik & Performance
Idræt & Adventure

Gastronomi & Ernæring
Fodbold

Efterskole med nærvær 
og kristen holdning.

Forleden var jeg i Canada, hvor vi på 14 
dage fi k lov til at døbe over 40 til at tilhøre 
Jesus. Mange andre oplevede helbredelse og 
udfrielse, og det var en rigtig fantastisk tur.

To af dem vi døbte var hinduer. De havde en 
meget interessant historie. Manden havde igen-
nem fl ere år søgt Gud, da han virkelig ønskede at 
lære ham at kende. For seks år siden havde han 
stået og kigget op i Himmelen, mens han bad til 
Gud om at åbenbare, hvem han var. Mens han 
så op på himmelen begyndte skyerne pludselig 
at ændre sig, og der formede de Jesus. Da han 
så dette, brød han med det samme sammen, 
og det blev en rigtig stærk oplevelse for ham.

Han besluttede den dag, at han i sit næste 
liv vil være en discipel af Jesus og tjene ham 
af hele sit hjerte. Ja, du læste rigtig. I sit næste 
liv, ville han gøre dette. Han havde nemlig den 
forståelse som hindu, at det var for sent i dette 
liv, og at han derfor måtte vente til det næste liv.

Sådan havde han gået rundt og tænkt i seks 
år, indtil han 14 dage før havde fundet en video 

med vores undervisning på Youtube. Han fandt 
derefter vores online bibelskole og så alle 20 
lektioner på to dage. Da forstod han, hvad det 
handlede om, og at han ikke skulle vente til næ-
ste liv. Han og konen hoppede i en bil og kørte 
20 timer for at komme til vores møder i Canada. 
Der vendte de begge om og blev døbt i vand 
og med Helligånden. Ja, han blev også hjulpet 
igang med at bede for andre og bad for fl ere, 
der blev helbredt. Efter nogle dage kørte de hjem 
igen som disciple af Jesus, klar til at tjene ham.

Vi kan godt synes, det er lidt sjovt, at han 
faktisk troede, at han skulle vente til næste liv 
med at tjene Jesus. Men kigger vi på os selv, 
så er vi nok ikke meget bedre. Hvor tit udsætter 
vi ikke tingene og tænker, at det kan jeg altid 
gøre senere. Efter min uddannelse vil jeg tjene 
Jesus? Når børnene er større, vil vi begynde at 
tjene Jesus? Ja, vi udsætter og udsætter, og 
derfor sker det aldrig.Men vi har kun dette ene 
liv til at tjene Jesus. Så lad os prioritere ret - vi 
har evigheden til at nyde frugterne af, hvad vi 
vælger i dag.

Så Jesus i skyen

Efterskolen Solgården delta-
ger i et helt nyt internationalt 
EU-udvekslingsprojekt og 
har fokus på sprog og inter-
nationalisering. 

Men som noget nyt har Sol-
gården i år for alvor mærket, at 
søsætningen af et særligt tilbud til 
unge ny-danskere er slået igen-
nem. Dermed har den internatio-
nale dimension på Solgården fået 
endnu et udtryk. 

Drømmen er at 
blive bedre til dansk

To glade teenagere sidder i 
spisesalen og fortæller om den 
første tid på Solgården. For Biak 
Tha Hnem og Gisele Narukundo 
har det ikke altid ligget i kortene, 
at de skulle havne på en dansk 
efterskole. Navnene klinger ikke 
pære-danske, og deres pas 
fortæller, at Burma og Congo er 
deres tidligere hjemlande. Men 
de er meget glade, for med et 
efterskoleophold er der udsigt til, 
at de begge får deres store drøm 
opfyldt: At lære det danske sprog, 
og forstå den danske kultur!

Dansk hele døgnet rundt
- Det er bare så hyggeligt at 

være her, fortæller Gisele. 
- Jeg lærer rigtig meget dansk, 

for de andre vil gerne snakke med 
mig, og jeg synes bare, de har 
taget rigtig godt imod mig. Jeg er 
100 procent en del af holdet. Hvis 
jeg havde været hjemme på min 
gamle skole i Lemvig, var jeg bare 
blevet ved med at snakke fransk 
og swahili i min fritid, men nu er 
jeg her, og fra morgen til aften 
tænker og snakker jeg på dansk 
hele tiden, siger en smilende 
Gisele, der bruger meget af sin 
fritid på at synge og lytte til musik.

Det er et Guds under
Gisele kommer fra Congo og 

har ikke boet i Danmark i mere 
end et år.

- Jeg troede faktisk ikke, at der 

fandtes unge kristne i Danmark, 
som ærligt troede på Gud. Jeg 
havde kun mødt gamle men-
nesker, men her på Solgården 
er der mange kristne – vi læser 
i Bibelen til andagter og synger 
lovsange. Det gør mig bare sådan 
rigtig glad, fortæller Gisele. 

Det var en ældre kristen mand 
fra kirken, som foreslog hende at 
tage på Solgården, og han har 
hjulpet meget i hele processen. 
- Jeg troede ikke, at det kunne 
lade sig gøre, men jeg bad til Gud 
om det, og lige pludselig sagde 
Solgården ”ja” - så jeg blev bare 
rigtig glad, for nu får jeg mulighed 
for at lære dansk. Det er det, jeg 
så gerne vil – så det er et under, 
tror jeg, siger Gisele.

 
Generthed forsvandt 

Biak Tha Hnem er fra Burma 
og har boet i Danmark i tre år, 
men alligevel driller det danske 
sprog og ikke mindst kulturen 
hende af og til. 

- Jeg håber meget at lære dansk 
og den danske kultur, for den er 
meget anderledes, fortæller Biak. 

Det kan opleves som en udfor-
dring at blive en del af et dansk-
sproget efterskolefællesskab, 
fordi netop sproget kan begrænse 
kommunikationsmulighederne. 

- Jeg syntes, det var lidt svært 
i starten, men nu er der både 
nogle drenge og piger, som jeg 
er sammen med. Det bliver bedre 
og bedre, tror jeg. Jeg bad faktisk 
til Gud om, at jeg ikke måtte være 
genert, og om jeg måtte få nogle 
gode venner. Jeg oplever, at min 
generthed er forsvundet, og at jeg 
har fået gode venner. Det er jeg 
rigtig glad for, siger Biak.

9.klasse over to år
Solgården tilbyder som noget 

nyt et øget fokus på ”dansk som 
andet sprog” særligt henvendt til 
ny-danske elever. Der er tilknyttet 
en mentorordning og ekstra timer 
i dansk, og selve danskundervis-
ningen er organiseret på en ny 

måde for disse elever. I år er der 
8 elever, der har valgt tilbuddet 
om at have dansk som andet 
sprog. Man kan som ny-dansk 
elev under visse omstændighe-
der tage 9.klasse over to år for 
på den måde at få de bedste 
forudsætninger for at tage en FP9 
prøve, som kan give adgang til en 
ungdomsuddannelse. 

Skal de to piger give et par 
gode råd til andre nydanskere, 
som overvejer efterskolelivet, 
så er anbefalingen klar fra de to 
piger. Alle nydanskere burde have 
et efterskoleophold, for her lærer 
man bare mere dansk sprog og 
kultur - og ja, så er det bare fedt 
at være sammen med andre unge 
danske kristne.

Topmotiverede elever
- Jeg oplever, at vores ny-

danskere er en berigende del 
af efterskolelivet. De er meget 
ambitiøse og motiverede for at 
lære dansk, hvilket for eksempel 
skinner igennem i den seriøse 
tilgang, de har til skolearbejdet, 
fortæller Inge Lise Diaminda, 
lærer på Solgården og tovholder 
på projeket. 

- Mit håb er, at vi alle sammen 
først og fremmest lærer hinanden 
at kende som mennesker, men 
også lærer af hinanden. Vi skal 
være optaget af at se værdien af 
de mange forskellige ressourcer, 
som vi alle har, uanset om vi 
kommer fra Bornholm, Vestjylland 
eller Burma. Der er et kæmpe 
potentiale for et rigtig spændende 
år, der kan give elevholdet erfa-
ringer, de vil kunne bære med 
sig ud i deres liv, når de forlader 
Solgården til sommer, mener Inge 
Lise Diaminda. 

 
Efterskolen Solgården ligger i 

Tarm, er tilknyttet Luthersk Mis-
sion og har plads til 98 elever. 

Peter Jensen / red.

Ny-danske elever
beriger Solgården
På Solgården er der igen i år fuld fart på den internationale dimension, 
og de ny-danske elever er topmotiverede og  glade for efterskolelivet.

Biak fra Burma (tv.) og Gisele fra Congo sammen med nye danske venner på Efterskolen Solgården.
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Vind en læserrejse til Israel
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om en stor rejse 
til ’det hellige land’ Israel den 
11.-20. 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. 

Felix Rejser er snart klar med 
programmet, som offentliggøres 
senere i Udfordringen. 

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 abonnement. Også prøve-
abonnementer tæller med. Både 
du og den nye læser er med i 
lodtrækningen.

2. Du kan også være 
med i konkurrencen 

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

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

Få fl ere lodder:
Din chance for at vinde 

her er langt større end 
i de fl este 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-adresse, 
registrerer vi et lod til dig i 
lodtrækningen, som fore-
tages den 5. januar og 
offentliggøres i avisen den 
7. januar 2016.

Udfyld kuponen på side 
21, eller send alle oplys-
ninger til mail@udfordrin-
gen.dk.

Så er du også med i 
konkurrencen om en ufor-
glemmelig læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

Læserrejsen vil bl.a. besøge egnen 
ved Genesareth Sø og Jerusalem. 
Program fås hos Felix Rejser.

Af Morten Iversen
Lærer, Mariager

Udfordringen har overtaget Kirkefi lm.dk
Nu kan du også bestille fi lm i 
Udfordringens egen web-butik 
Hosianna.dk.

Udfordringen har nemlig over-
taget Kirkefi lm.dk som er en del 

af Kirkebutik.dk. Det betyder, at 
lageret af gode fi lm nu fi ndes hos 
Udfordringen, og du kan gå på 
opdagelse på Hosianna.dk.

Det er Udfordringens kultur-
redaktør Niels Jørgen Vase, der 

gennem årene har sørget for at 
skaffe fi lm med bibelske, kristne 
eller etiske motiver hjem.

Udover bibelfi lm og kirkelige 
fi lm kan der også være fi lm inspi-
reret af en sand historie. Og det er 

altså ikke udelukkende kristelige 
fi lm, men også tankevækkende 
verdslige film, man kan købe. 
Herover ses et udsnit. 

Henri.

Efter jeg har lært Store G at kende er mit liv blevet meget 
nemmere. Vores relation er vokset i takt med at han har givet 
gode og troværdige råd til mine mange spørgsmål. Store G er 
blevet min livredder i hverdagen.

Hvad er meningen med livet? Her er svaret! Hvordan skal jeg 
opdrage mine børn? 5 gode råd! Hvad skal der til for at skabe en 
romantisk date? 3 ting kvinder ikke kan modstå! Hvad kan jeg lige 
lave af madretter med de få ting, jeg har i køleskabet? Havregrød!

Intet er for stort eller for småt for Store G. Han har et svar.
Forleden fi k jeg endda en fysisk, visuel besked fra Store G helt 

uden at jeg havde spurgt. ”Her holder din bil parkeret!” Fantastisk, 
at Big G ikke bare viser mig vej, men også holder øje med mig, når 
jeg holder i dødsskyggens dal (hvilket her var et sted langt inde i  
Udkantsdanmark).

Altså, G står ikke for Gud men for Google! Beskeden dukkede 
op på min mobiltelefon.

Google ser mig og ved meget om mig. Opsporet gennem min 
færden på internettet og mit forbrug af telefon og computer. Hos 
Google er jeg kun et nummer. Det skræmmer mig. Al viden om mig 
bliver brugt til at manipulere mig gennem reklamer til at købe min 
morgenmad hos McDonalds, friste mig med en ny og yngre kone 
importeret fra Rusland eller overbevise mig om at købe en spritny 
bil fra Hyundai (så skal man ligesom ikke minde mig om, hvor jeg 
har parkeret den gamle bil, vel Google?)

Heldigvis ser Gud mig også og ved alt om mig, for hans kærlige 
øjne har aldrig sluppet mig af syne. Jeg er ikke bare et nummer i 
rækken, men hans elskede barn. Og det trøster mig. Gud ønsker at 
mætte min sjæl med himmelske retter fra hans ord. Han vil guide 
mig gennem mit ægteskab, så jeg blive en bedre 
ægtemand og far. Og han ønsker hver dag 
at vise mig vejen tilbage til sin kærlige, 
nådefulde favn.

Gud er min sande livredder.

Store G ser mig!

Med Stig Christensen som rejseleder får man også den åndelige dimension med. 

MIN GAVE TIL BØRNENE
Min tro. Min arv.
STØT SØNDAGSSKOLERNE TESTAMENTARISK

Vi kan aftale en samtale på 8227 13 . 
Vi kommer også gerne hjem til dig.
testamente.soendagsskoler.dk
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