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Færre selvmord i Danmark
Der er sket en nedgang i antal-
let af selvmord i Danmark siden 
1980, viser nyere statistikker.

Den 10. september markerede 
man i fl ere lande WHO verdens-
dagen for selvmordsforebyggelse. 
Det skete også i Danmark, hvor 
selvmordsraten viser en faldende 
tendens. I 2009 var den på 54 
procent af raten i 1990, oplyser 
Center for Selvmordsforskning. 

I 1980’erne var raten på ca. 40 
ud af 100.000 danskere. Nu er tal-

let nede på ca. 11 ud af 100.000.
”Vi oplever altså i disse år den 

laveste selvmordsrate gennem de 
sidste 100 år. Dette er glædeligt, 
men giver ingen grund til at be-
tragte selvmordsproblematikken 
som værende mindre væsentlig”, 
hedder det i Faktaserien 29 på 
centerets hjemmeside.

I 2009 døde 622 som følge at 
selvmord. Det er 321 personer 
mere, end der døde i trafik-
ken. Reelt er tallet sandsynligvis 
større.Ved tvivlstilfælde kan en 

læge nemlig vælge at lade tvivlen 
komme den afdøde og de pårø-
rende til gode, vurderer Center for 
Selvmordsforskning. 

Tallene for de sidste par år er 
endnu ikke offentliggjort fra Dan-
marks Statistik.

 
Kirkerne kan yde hjælp

I Norge oplever Kirkens SOS, 
at 15 procent af de ca. 170.000 
årlige telefonsamtaler drejer sig 
om selvmordstanker, oplyser 
Kristeligt Pressekontor. 

Også halvdelen af de 6.000 
årlige chat-meldinger omhandler 
selvmord. Kirkens SOS har haft 
døgnåbent i mange år. Det er 
vigtigt at være tilgængelig for 
folk, som har ondt i livet, tilføjer 
generalsekretær Leif Jarle Theis.

Netop kirkerne kan gøre me-
get, lød det fra konferencen Be 
Strong National Conference i 
Nashville, Tennessee. Her mød-
tes 7.000 kristne rådgivere den 
23.-26. september for at diskutere 
de selvmord, som også forekom-

mer blandt kristne, skriver Chri-
stian Today. Præsteparret Kay og 
Rick Warren, som selv mistede 
en ung søn ved selvmord i 2013, 
mener, at kirkerne kan tilbyde den 
hjælp, som det offi cielle behand-
lingssystem mangler.

I Danmark tilbyder fl ere kirke-
lige organisationer som fx Nikolai  
Tjenesten og Psyktro hjælp til 
selvmordstruede.

Netværket for selvmordsramte, 
Nefos, oplyser, at der har været 
en temadag om selvmord på 

Odense Rådhus samt særlige 
gudstjenester i flere af byens 
kirker i løbet af september.

Bodil

Pastor Rick Warrens søn,
Matthew, tog sit eget liv i 2013.



 

2  . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen torsdag den 1. oktober 2015

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

Ugens profi ler: Vebjørn Selbekk og Flemming Rose

L i å Udf d i g dk

Af Henri Nissen

Sidste tirsdag fik avisredak-
tørerne Vebjørn Selbekk og 
Flemming Rose den norske 
ytringsfrihedspris Fritt Ords 
Honnørpris.

Prisen blev uddelt i anledning 
af ti-årsdagen for starten på Mu-
hammedkrisen. 

Den 30. september var det ti år 
siden, at Jyllands-Posten i 2005 
bragte 12 karikaturtegninger af 
profeten Muhammed. 

I løbet af vinteren og foråret 
2006 kom det til voldelige optøjer 
flere steder i Mellemøsten og 
Asien på grund af Muhammed-
tegningerne. 

Norge kom stærkt i fokus, 
da den kristne avis Magazinet i 
januar 2006 udgav en mindre fak-
simileudgave af Jyllands-Postens 
karikaturer. Selbekk var redaktør 
på Magazinet, som senere blev 
lagt ind under dagbladet Dagen.

Selbekk måtte beskyttes af 
politiet både ved redaktionen og 
på sin private bopæl på grund af 
50 trusselsbreve om terror.

Flemming Rose: ’Vebjørn 
var mest isoleret’

Under prisuddelingen pegede 
Flemming Rose (57) på, at Sel-
bekk (46) måtte tage meget af 
byrden for publiceringen alene.

- Vebjørn var meget mere iso-
leret end mig. Jeg havde et stort 
og indflydelsesrigt mediehus - 
Jyllandsposten - i ryggen hele 
tiden, sagde han.

- Selbekk indledte sin takketale 
med at understrege, at prisen 
virkelig betyder meget for ham.

- Jeg er bekymret for de lang-
sigtede skader på ytringsfriheden. 
For nu fi k alle at se, hvad det 

koster at trodse terroristerne. De, 
der siger, at de med deres blod og 
deres liv vil hævne og forsvare 
profeten. De, der vil genoprette 
hans ære, hvor den er truet, 
sagde Selbekk i takketalen.

Vil ikke trues til tavshed
Selbekk brugte terrorangrebet 

på Charlie Hebdos medarbejdere 
i Paris til at understrege, at både 
redaktører, journalister og andre 
nu må forholde sig til en trussel i 
deres arbejde.

Samtidig stillede han spørgs-
målet, om vi vælger frihed eller 
frygt i ”terrorismens tid.” Han un-
derstregede vigtigheden af   fortsat 
at bruge ytringsfriheden.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi 
fortsætter med at give et klart svar 
til dem, der har ophøjet blodsud-
gydelser til en religiøs pligt. Som 
gør drab til en form for tilbedelse. 

Vi gør dette ved at rette ryggen. 

Ved ikke at lade kue. Ved at nægte 
at blive truet til tavshed, sagde 
han i talen.

- Rørt og ydmyg
- Jeg er både stolt, rørt og 

ydmyg over at få denne pris. Det 
er en påskønnelse, der betyder 
meget for mig. Det er også en stor 
anerkendelse at modtage prisen 
sammen med Flemming Rose, 
som er en stor rollemodel for mig, 
sagde Selbekk til KPK derefter.

De to journalister modtager 
hver 100.000 norske kroner sam-
men med æresprisen, der tildeles 
for deres ”værdifulde arbejde i det 
frie ord tjeneste”.

På Fritt Ords hjemmeside be-
grundes prisen sådan:

”Flemming Rose og Vebjørn 
Selbekk er blevet selve symboler-
ne på karikaturstriden. Gennem 
kontinuerlig og modig deltagelse 
i offentligheden har de fremmet 

forståelsen af ytringsfriheden 
som den mest fundamentale 
menneskerettighed, og grundla-
get for andre friheder.

De har begge betalt en meget 
høj personlig pris for indsatsen, 
og deres liv er forandret. Der 
hvor mange andre har svigtet, har 
Rose og Selbekk udvist stort mod 
i kampen for liberale principper”, 

Hårdt pres fra regering 
Da Magazinet offentliggjorde 

tegningerne, haglede kritikken 
dog ned over den kristne avis 
fra store dele af det offi cielle og 
kirkelige Norge. 

Norges daværende socialde-
mokratiske statsminister Stolten-
berg udtalte, at Vebjørn Selbekk, 
som han nævnte ved navn, var 
medansvarlig for afbrændingen 
af den norske ambassade.

Ikke ligefrem nogen opbakning 
fra pressens minister...!

Udfordringen forsøgte at bakke 
Selbekk  op ved at invitere ham til 
Danmark, hvor han talte til kristne 
mediefolk i maj 2008. 

Bibelen giver inspiration
Selbekk lader sig inspirere af 

Bibelen til at kæmpe for ytrings-
frihed. Han har læst ca. 4 kapitler 
dagligt siden 15-års alderen. 

– Har du virkelig ikke sprunget 
over en eneste dag?

– Joda, det har jeg. Og jeg 
prøver heller ikke at indhente det 
bagefter. Samtidig prøver jeg at 
holde niveauet på den samme 
mængde. Jeg synes, det er en 
god ting, som fortjener at blive 
prioriteret i hverdagen, fortalte 
Selbekk i et interview. 

Han er nu en af chefredaktø-
rerne på dagbladet ’Dagen’.

Henri Nissen.

Vita Jørgensen 25 år i Krifa 
Kontorassistent Vita Jørgensen, Had-
sten, har 25-års jubilæum i Krifa den 
1. oktober. 

Vita Jørgensen har været i Krifa, siden 
hun begyndte som kontorelev i 1990. Hun 
har været a-kassekonsulent i forskellige lo-
kale afdelinger, receptionist og siden 2010 
kontorassistent i Krifas Serviceafdeling.

Hendes opgaver består i indkøb, ud-
smykning, postindscanning og arkivering. Som motto har hun ”det 
er ved at give, at jeg får”, og hun glæder sig over, at arbejdet bringer 
hende i kontakt med mange forskellige mennesker.

Bodil

Ny studiekoordinator og sekretær 
på Menighedsfakultetet
Cand. theol. Brian Kærslund Hansen 
begynder som Menighedsfakultetets 
nye studiekoordinator og sekretær til 
december, når han er færdig på Pasto-
ralseminariet.  

Som studiekoordinator skal Brian Kær-
slund Hansen udarbejde undervisnings-
planer, have ansvar for eksamensafhol-
delse, give studievejledning, kvalitetssikre 
bacheloruddannelsen og have kontakt til 
internationale samarbejdspartnere. Han vil 
desuden skulle koordinere kursus- og ef-
teruddannelsestilbud, herunder udvikle nye efteruddannelsestilbud. 

Som sekretær skal Brian løse opgaver med blandt andet bog-
holderi, udarbejdelse af ansøgninger til puljer og fonde samt være 
sekretær for Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke og forlaget Kolon. 

Brian Kærslund Hansen har taget sin bacheloruddannelse i teo-
logi på Menighedsfakultetet og været deltidsansat hos Promissio. 
Hans nye stilling er normeret til 30 timer og er en rationaliserende 
og besparende sammenkobling af to stillinger som følge af blandt 
andet ophøret af samarbejdet med University of Wales. 

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

Af Henri Nissen

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

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

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

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

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

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

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

Tilbage til Danmark
Charles Ndifon kom i 2001 for 

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

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

borg, Aarhus, Kolding, Herning 
og Hillerød.

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

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

sted efter sted.
Udfordringen interviewede 

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

Læs mere side 12-13 
og Leder side 6. 

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

På forsiden af Udfordringen uge 38 bragte 
vi et billede af en af de mange mennesker, 
der åbenbart blev helbredt på Charles 
Ndifons møde i Aalborg.

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

Billedet er valgt tilfældigt blandt alle de 
fotos, der blev taget på møderne. Og vedkom-
mende er ikke omtalt i øvrigt.

Manden på billedet er Stig Abrahamsen, 
som er tidl. forstander i Missionsforbundet 
i Aalborg. Han fi k for over et år siden en 
livstruende blodprop i hjernen. Efter mange 
måneders genoptræning er han kommet til at 
kunne gå korte distancer og også sige korte 
sætninger - især ting som er på ”rygraden”; 

som kendte sange, tal, ugedage osv.
På mødet i AMC blev han bedt for af 

Charles Ndifon, og på de tilstedeværende 
virkede det også, som om han kom til at tale 
tydeligt, ligesom han kunne gå uden benskin-
ner med lidt støtte.

Imidlertid siger han hustru nu bagefter til 
Udfordringen, at der ingen synlig ændring er 
sket. Men de håber naturligvis, at der vil ske 
en bedring med tiden. Og det forklarer hun til 
de mennesker, som har set billedet og ringer 
for at lykønske. 

Vi beklager, - samtidig med, at vi glæder 
os over, at rigtig mange andre oplevede en 
varrig helbredelse. 

Læs også lederartiklen, som forsøger 
at give svar på nogle af spørgsmålene om 
overnaturlig helbredelse. Side 6. 

Henri Nissen, redaktør.

Familien: Stig blev alligevel ikke helbredt

Danske Flemming Rose og norske Vebjørn Selbekk fi k prisen.

Kristen norsk journalist hædret sammen med Jyllandspostens redaktør Flemming Rose.

5.200 tog imod Jesus ved dansk 
kampagne på Papua Ny Guinea
Per Hyldgaard og et dansk team oplevede deres 
hidtil største gennembrud for evangeliet, da 
de i den forløbne uge var på Papua Ny Guinea 
(nord for Australien). 

Ikke færre end 5.200 overgav deres liv til Jesus 
som deres frelser. Og desuden skete der mange 
mirakuløse helbredelser. Udfordringen håber at 
kunne bringe en større artikel i næste uge.

Gospel Outreach er en fælleskirkelig, interna-
tional missionsorganisation, stiftet af Per Hyldgaard. Formålet er 
at hjælpe lokale menigheder med at opfylde missionsbefalingen. 
Gospel Outreach har arbejdet i mere end 35 nationer på 5 konti-
nenter og har berørt titusindvis af mennesker med evangeliet om 
Jesus Kristus.

Henri.

Danmission samler ind til Syrien
De frivillige i Danmission Genbrugs 85 butikker tager en ekstra 
tørn for at samle ind til Danmissions arbejde i Syrien. 

I Syrien er fl ere end 210.000 mennesker blevet dræbt, og 12 
millioner syrere er på fl ugt. Alle ressourcer i Syrien er opbrugt, og 
der er AKUT behov for mad, tæpper, medicin, brændstof og husly.

Danmission arbejder i Syrien i Qalamoun-området og omkring 
Aleppo, Hama, Homs og Damaskus. Som én af de få danske or-
ganisationer arbejder Danmission via en partner inde i Syrien og 
har de seneste tre år bragt nødhjælp ind i landet. 

Ved at yde en ekstra indsats for de syriske fl ygtninge kan man 
undgå, at de fl ygter ud af landet. Danmissions partnere sørger 
for, at hjælpen når frem. Det er målrettet og effektiv hjælp, mener 
Danmissions generalsekretær, Mogens Kjær. 

I løbet af de næste 6 måneder vil Danmission uddele 45.000 
nødhjælpspakker i Syrien,oplyser Danmission.

Bodil
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Besættelse
og Befrielse
Dette er en usædvanlig, men 
sand beretning om en side 
ved tilværelsen, som mange 
lukker øjnene for. 

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

150,-

Af Henri Nissen 

For 25 år siden blev ameri-
kanske Bruce Steuer indsat 
som sognepræst i Flade og 
Gærum kirker. 

Bruce var ellers vokset op i det 
sydlige Minnesota. Hans bedste-
far var udvandret til Amerika som 
16-årig i 1892. Han var udlært 
som smed og kom fra Lolland 
Falster, men sejlede til USA fra 
København på damp- og sejlski-
bet ’Island’.

Som ung læste Bruce historie 
på det skandinaviske St. Olaf 
College i Northfi eld, Minnesota. 

I løbet af studiet tog han på en 
rejse til Europa, hvor han bl.a. 
besøgte Italien og Grækenland. 

Derefter tog han til Tyskland og 
gik i gang med at læse sprog, da 
han gerne ville have bedre tysk-
kundskaber. 

Herfra besøgte han sine slægt-
ninge i Danmark for første gang 
i april 1973. På vej hjem fra en 
gudstjeneste i Grundtvigskirken 
hørte han Gud sige: ”Du skal 
være præst i dette land”, hvilket 
han som turist blev meget for-
bavset over. 

Feltpræst-hjælper
Sprogstudiet blev afbrudt af, 

at han blev indkaldt til to års mi-
litærtjeneste. Første del aftjente 
han bl.a. i New Jersey, USA, og 
på anden del blev han stationeret 
i Tyskland og kom til at arbejde 
som ’Chaplains assistent’ - med-
hjælper for feltpræsterne. 

- Præcis to år senere, i april 
1975, besøgte jeg Danmark for 
anden gang. Jeg kan huske, at 
jeg undrede mig over, at der igen 
var snevejr i april.

Den danske slægt
 - Jeg voksede op med, at 

min farfar fortalte mig om ’the 
old country’ og viste mig billeder 
fra en bog om Danmark, som 
hans søster havde sendt ham. 
Det vakte en nysgerrighed og en 
eventyrlyst. Da jeg endelig kom til 
Danmark, var hans søster i mel-
lemtiden død, men jeg besøgte 
hendes mand og nogle af min 
fars fætre og kusiner. 

Nogle af dem kunne ikke en-
gelsk, og jeg kunne ikke dansk. 
Men det var alligevel interessant 
at besøge dem. 

En af de ting, jeg lagde mærke 
til, var, at de ikke gik med mig i 
kirke. Hjemmefra var jeg vokset 
op i et skandinavisk samfund, 
hvor det var ret almindeligt at gå 
i kirke om søndagen, og hvor kir-
ken også var en slags socialt fæl-
lesskab, fortæller Bruce Steuer. 

Han gravede senere i kirkebø-
gerne og kunne spore sin danske 
slægt helt tilbage til 1748. 

- Min oldefar var købmand i 
Nakskov, Lolland og min tipolde-
far var bager i København. 

Mødte danskere i UMO
Mens Bruce var stationeret i 

Tyskland, kom han lidt i kontakt 
med Ungdom Med Opgave.

Et par år senere i 1977 deltog 
han i deres evangelisationspro-
gram på en af deres skoler i 
nærheden af München. 

Basen var blevet oprettet i for-
bindelse med de Olympiske Lege 
i 1972. Det var den olympiade, 
hvor israelske idrætsfolk var 
blevet dræbt af palæstinensiske 
terrorister fra Sorte September.

- Jeg kom med på en såkaldt 
’Outreach’ sammen med en 
dansk UMO-gruppe fra Vejen. 

En af dem sagde til mig, at Gud 
havde sagt til ham, at jeg skulle 
til Danmark. Det var ikke i mine 
tanker på det tidspunkt. Og se-
nere i 1977 rejste jeg til Vejen for 
at hjælpe til på skolen der.

- Det endte med, at jeg kom 
med et team rundt til fl ere spæn-
dende menigheder i landet, og 
jeg nød at opleve, hvad det vil 
sige at være dansk. Hvert sted 
vi kom blev der serveret ’rødgrød 
med fl øde’, hvilket jeg selvfølgelig 
blev udfordret til at udtale korrekt 
- det bragte mange smil. 

Vi var også en uge i Quo Vadis, 
som var et kristent hjælpearbejde 
for narkomaner og alkoholikere i 
Kolding. 

Quo Vadis?
- På den måde kom jeg i 

kontakt med medarbejderne fra 
Quo Vadis, og de spurgte mig, 
om jeg havde lyst til selv at blive 
medarbejder.

 Jeg måtte lige have en tæn-
kepause, for det var en helt ny 
retning, mit liv var ved at tage, hu-
sker Bruce. Faktisk betyder Quo 
Vadis netop ”Hvor går du hen?”

- Efter en tænkepause og en 
tur hjem til USA sagde jeg ja tak 
og kom til Kolding i april 1978. 

Mødte Grethe
I Quo Vadis kom en smuk dia-

kon-studerende ved navn Grethe 
jævnligt på besøg, da hun kendte 
en af beboerne. Hun kom fra Tvis 
ved Holstebro, og hun og Bruce 
blev forelskede. (Grethe er i øvrigt 
bror til den kendte tv-journalist og 
korrespondent i EU, Svenning 
Dalgaard.)

- Efter et par år i Quo Vadis 
blev jeg forlovet med Grethe og 
blev gift i efteråret 1980. Cirka 

samtidig søgte jeg om optagelse 
på teologistudiet i København. 
Først skulle jeg dog i løbet af 
vinteren afl ægge prøver i dansk, 
latin og græsk, så det var ikke så 
nemt for en amerikaner som mig, 
der aldrig havde haft dansk eller 
latin. Det var i begyndelsen svært 
at vende sig til at tale dansk, 
men folk var søde og venlige til 
at hjælpe mig.

Men i efteråret 1981 kunne 
jeg gå i gang med teologien på 
universitetet. Jeg fulgte desuden 
undervisningen på Dansk Bibel 
Institut, og jeg var glad for at 
studere begge steder.

Økonomisk klarede vi os ved, 
at Grethe arbejdede som pleje-
hjemsassistent. Og jeg havde 
bl.a. job som kirketjener ved 
forskellige kirker, hvilket også 
gav et godt indblik i kirkelivet i 
folkekirken.

 
Præst i det høje Flade

Efter flere års studier søgte 
Bruce stillingen som sognepræst 
i Flade og Gærum ved Frederiks-
havn og fi k straks stillingen. 

Grethe og Bruce fl yttede ind i 
den smukke gamle præstebolig 
på bakken med udsigt ned over 
Frederikshavn. Og her har de nu 
boet over i 25 år. Grethe  arbejder 
som diakon på et plejehjem. 

Det dansk-amerikanske ægte-
par har fået tre piger, hvoraf den 
ældste allerede har tilbragt tre år 
i fars fødeland.

Flade kirke er den oprindelige 
kirke i Frederikshavn-området. 
Den ligger højt i 110 meters højde 
over havet, og den har siden 
1200-tallet været et landemærke 
for skibsfarten. Gærum kirke er 
en af byens ældste med en af 
landets ældste kirkeklokker.

Svulst i hjernen
Bruce er nu 65 år. For ti år 

siden var han ude for en alvorlig 
sygdom.

- En søndag spurgte Grethe 
mig, om jeg var klar over, at jeg 
havde velsignet Dronningen to 
gange...! 

Det vidste jeg ikke. Og selv 
om jeg var noget stresset i den 
periode, blev jeg nu undersøgt 
hos en læge. Det viste sig, at jeg 
havde en farlig, hurtigt voksende 
svulst i hjernen.

Både i menigheden og i USA 
var der mennesker, som bad 
for mig. I kirken mødtes vi, og 
de andre bad for mig og lagde 
hænderne på mig, før jeg skulle 
opereres.

Heldigvis lykkedes operatio-
nen, og svulsten var den eneste, 
men ikke lang tid efter begyndte 
kræften at komme tilbage. Be-
handlingen jeg fi k og forbønnen 
for mig betød, at den forsvandt 

helt, og siden har jeg haft det 
godt.

- For mig betød sygdommen 
nok, at jeg kom til at tænke mere 
over, hvad der er vigtigt i livet. Jeg 
har haft mere mod på at prøve nyt 
og er blevet styrket i vigtigheden 
af taknemlighed til Gud, fortæller 
Bruce.

- Arbejdet som præst kræver 
meget, men det er et værdifuldt 
arbejde, som jeg ser som et kald 
og et privilegium. Selv om det ikke 
altid er nemt at gøre alle tilpas, 
er det et arbejde, som jeg nyder, 
fortæller Bruce Steuer. 

Pensionist i Florida... 
Trods 25 år som præst i et 

dansk pastorat har Bruce bevaret 
sit amerikanske statsborgerskab, 
og han joker med, at han vil fl ytte 
til Florida, som mange amerikan-
ske pensionister gør, når han om 
senest fem år skal pensioneres. 

Amerikaner
på besøg blev 
sognepræst i 
Danmark i 25 år
Bruce Steuer ville blot besøge sine danske rødder, men blev forelsket i en 
dansk pige og endte med at være sognepræst i et nordjysk sogn i 25 år.
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2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt og onde ånder.
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Kirkefondet fejrer 125 år

Skibet ’Jeppe’  fungerer som 
’kirkeskib’ under Kirkefondets 
jubilæumsfejring. I dagene 
27/9-1/10 ligger skibet ved 
Sydhavn og den 5/10-11/10 
ved Nordhavn.
Foto: Kirkefondet.

Bøn for byerne
I de farvede områder er der 

dannet en lokal bedegruppe, 
som beder for kommunen. I de 
sorte mangler der fortsat. Nye 

grupper kan tilmelde sig på 
forbedere@udfordringen.dk 

Over 14.000 kristne i udlandet 
beder jævnligt for Danmark. 

Det skyldes en vision, som en 
dansker fi k for ti år siden om at 
samle 40.000 forbedere for Dan-
mark. I første omgang syntes det 
umuligt. Han mente højest, han 
kunne samle 100. Men da Face-
book blev en mulighed, oprettede 
fi re gæve mænd på Sjælland en 
facebook-gruppe, der hedder 
Pray4dk (Bed for Danmark).

I dag er der over 14.000 uden-
landske venner, der beder for 
Danmark. Heraf er langt de 
fl este fi lippinere, nemlig 12.333. 
Dernæst kommer 777 kristne i 
Tanzania, som beder for os, 568 
i Ghana, 365 i Kenya, 299 i Syd-
Korea, 252 fra Danmark, 153 i 
Cameroun, 74 i USA, 70 i Saudi 
Arabien! og 44 i Indonesien.

- Siden jeg i starten af nullerne 
begyndte at rejse til Ukraine, 
oplevede jeg, hvordan bønnen 

og forbønnen havde en meget 
stor plads i deres menigheder. 
Derfor begyndte jeg at dele dan-
ske fl ag ud for at rejse forbedere 
for Danmark, fortæller Preben 
Westh, Korsør.

Erling Tychsen, Roskilde, 
kontaktede Preben omkring en 
vision om 40.000 forbedere for 
Danmark, som han havde fået i 
en drøm om en ark og gennem 
forskellige menneskers profetiske 
ord om en ark. (Hele vsioonen er 
beskrevet på facebook-siden.)

- Jeg så straks disse forbedere 
for mig som en stor del af den 
gruppe, Erling talte om, fortæller 
Preben, der også er en af de tro-
faste forbedere for Korsør i ”Bøn 
for Danmark”. 

Udover Preben Westh og 
Erling Tychsen er også Leon 
Have, Kirke Hvalsø og Emil Bre-
dahl i Syd-Korea med i gruppen 
Pray4dk.

Henri.

14.000 udlændinge 
beder for Danmark

Erling Tychsen, Roskilde. Preben Westh, Korsør.

Nordiske forbedere  
samles i Finland
- Vi fornemmer en ny opti-
misme og et større engage-
ment blandt de hundredvis af 
forbedere, som mødte op til 
møderne med Paivi Heikkila i 
Aarhus, Kolding, Slagelse og 
Tåstrup, fortæller Rachel Kri-
stiansen fra Bedehus.dk

Den finske forbønsleder tog 
initiativ til, at der blev oprettet 
bedegrupper i alle de fi nske kom-
muner. Den idé har Udfordringen 
taget op i samarbejde med Be-
dehus.dk. Og Paivi Heikkila tror, 
at Danmark vil få en strategisk 
betydning i forhold til Europa. 

I weekenden den 24.-25. ok-
tober har hun indkaldt forbedere 
til en nordisk profetisk-apostolsk 
konference i Helsinki Finland. 
Hertil ventes deltagere fra alle de 

nordiske lande.
Rachel Kristiansen fortæller, 

at Bedehus.dk i november har 
planlagt en ny regional samling i 
Næstved med andre talere.

Desuden kan kristne med 
forbøn for Danmark på hjertet 
mødes til Bedehus Danmarks 
årlige seminar-uge på Kolding 
Internationale Højskole i uge 3. 

Henri. 

Forbønskvinderne Paivi Heik-
kila og Rachel Kristiansen

Livets kultur vinder 
frem i Rusland
Det er fredag aften i Moskva. Tæt på Den Røde Plads. 

Livsenergi, glade stemmer og gode vibrationer fylder den varme 
sensommeraftenluft. Aftenen er ung. Skinnende eksklusive biler 
drøner løs på de brede boulevarder for at nå frem til ekstravagante 
restauranter. Velklædte mennesker slentrer på fortovene. Kvinder 
med elegante skørter har tydeligvis brugt tid foran spejlet på hår 
og makeup. På fødderne har de sylehøje hæle. På fortovscafeer 
drikkes farverige drinks med sugerør. Moskva kan let konkurrere 
med New York hvad angår night life.

Midt i denne fredagstemning hører jeg sang. Ortodoks kirkesang. 
En dyb basstemme akkompagneret af et kor af lyse stemmer. Det 
lyder som englesang. Som om nogen har åbnet en dør på klem 
indtil himlen, hvor engle og serafer lovpriser Gud. Jeg følger lyden 
og står foran en de mange ortodokse kirker, som ligger i centrum 
af Moskva. Døren ud til gaden står på vid gab. Indenfor er der 
propfyldt, og jeg kan kun lige presse mig ind. 

Jeg bliver opslugt af et bølgende hav af tilbedelse, hellighed, 
ydmyghed. Gudsfrygt. Det handler ikke om ikke strenghed eller 
rigid fromhed, men om skønhed, harmoni og frihed. 

Det er, som om ikonerne bliver levende, og de himmelske 
personer er med os midt i kirken i lovprisningkoret. Vi er ikke 
alene. Himmel og jord smelter sammen som en stor frydefuld og 
harmonisk organisme. Døren ind til ikonostasen, det allerhelligste, 
slås op. Gud åbenbarer sig i liturgien og skønheden. Og vi, hans 
skabninger, oplever at være i en tilstand af det, som er vores 
urvæsen: samhørighed, sammensmeltning med Gud. I kærlighed 
og gavmildhed. Selvom bilerne i millionklassen buldrer løs lige 
udenfor kirken, ved jeg, at himlen fi ndes - også på jorden. I kirken. 

Rusland har ovenpå kommunismen fundet tilbage Gud. Det 
særlige ved det nye Rusland er, at traditional kristendommen og 
modernitet ikke er hinandens modsætning som i Vesten, men 
snarere forudsætninger. Det, der skaber en kultur, er dens ån-
delige fundament og ikke kun dets politiske system. Rusland er 
i fremgang som livets kultur, fordi troen på og respekten for det 
hellige igen er i centrum.

Hvor er folket - hvor er kirken? 
er titlen på en høring i ’Kir-
keskibet’ ved Havnegade 39 i 
København den 2. oktober.

På høringen vil der være op-
læg ved blandt andre domprovst 
Anders Gadegaard, professor 
Jørn Henrik Petersen og politisk 
kommentator Søs Marie Serup.

Allerede fra den 30. september 

har man kunnet besøge ’kirkeski-
bet’ på Teglholmen i Sydhavn. På 
skibet vil der indtil den 11. oktober 
foregå aktiviteter for forskellige 
aldersgrupper, som sognene har 
planlagt i samarbejde med Kir-
kefondet.

Der vil bl.a. være gudstjenester 
med sejlads for børn og voksne, 
børnejazz, koncert og sangarran-
gementer, skibssalon med kunst-

neriske indslag og eksistentielle 
samtaler og fi lmaften. 

Der vil være åbent på kirkeski-
bet hver dag fra kl. 10-18. Hele 
programmet kan ses på www.
kirkefondet.dk

Kirkefondets historie
Kirkefondet opstod i slutningen 

af 1800-tallet, hvor rigtig mange 
mennesker fl yttede til København 

fra resten af landet. Det betød, at 
brokvartererne blev bygget, og 
Kirkefondet opstod og tog initiativ 
til at bygge kirker og oprette me-
nigheder i de nye kvarterer i de 
næste mange år. I dag arbejder 
Kirkefondet stadig for folkekirkens 
liv og vækst, og vil nu være med 
til at sætte fremtidens kirke på 
dagsordenen.

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

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

dagg melellem
tttililil fffjjeje dndndenenss

ebeb.. 

at ivi dnde sejjr.

Find nøglen til sejr i den åndelige krig:

MODSTÅ FJENDENS ANGREB

NYHED!

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

Tlf.: 40 77 77 85

Du kan sejre i den 
åndelige kamp!

Pris:
200 kr.

Kirken i Kulturcenteret får besøg 
af messiansk jøde fra Israel
Til frokostmødet i Københavns Kul-
turcenter den 7. oktober får ’Aktive 
Seniorer’ besøg af Victor Kalisher, 
der er generaldirektør for Det israel-
ske Bibelselskab.

Victor Kalisher, som skal tale om 
Israel, fortæller om sig selv:

Af Guds nåde var jeg så privilligeret 
at blive født i Israel i en troende jødisk 
familie. Min fader er Holocaust-overlever 
fra Polen, og min mor er en iransk jøde. 

Begge fandt Herren mirakuløst kort 
efter ankomsten til Israel i 1948 og 
1949, og de var nogle af de få jødiske Kristus-troende i Israel på 
den tid.

Jeg voksede op og lærte Herren at kende. I en tidlig alder vidste 
jeg, at Herren ønskede, at jeg skulle tjene ham, men jeg vidste ikke 
hvordan. Efter min studietid og værnepligt (i den israelske fl åde),    
søgte jeg om arbejde ved et stort high-tech fi rma og var meget 
succesfuld som ingeniør og i ledende stillinger. På et bestemt 
tidspunkt, efter 18 år, da Herren fandt mig klar, guidede han mig 
klart til at tjene som direktør for Bibelselskabet i Israel.

Vores ønske er at proklamere og give Herrens ord til Israels 
folk - for deres frelse og for deres vækst som en del af Jesus Kristi 
krop. Hvilket privilegium! For dette tjener vi i enhed, lyder det fra 
Victor Kalisher.

Jakob/Bodil

Den halvpornografi ske ”Klovn 
Forever” (både fi lm og rekla-
mer), produceret i samarbejde 
med TV2 og med støtte fra det 
Danske Filminstitut, har ifølge 
Porno & Samfund overskredet 
en væsentlig anstændigheds-
grænse. 

I vurderingen fra Porno og 
Samfund (P&S) hedder det: 

”Plakater og fi lm-trailere med 
to nøgne mænd i diverse sexstil-
linger oversvømmer i disse dage 
såvel gader som bybilledet, samt 
foyererne i biografer landet over.

Med filmen ”Klovn Forever” 
er der nået et nyt lavpunkt for, 
hvad det danske samfund skal 
stå model til, og hvad danske 

skatteyderes skatteekroner bør 
gå til, samt hvad man kan tillade 
sig at eksponere særligt sårbare 
overfor, herunder børn og unge.”

Overtræder 
Markedsføringsloven

P&S får i disse dage mange 
anmeldelser fra oprørte borgere 
fra alle samfundslag. 

Der er en stor utifredshed med, 
at fi lmens reklameplakater kan få 
lov til at være overalt i det danske 
landskab, og at filmens trailer 
kører ”non-stop” i biograf-foyerer 
og vises som forfi lm. 

Mange er også stærkt indig-
nerede over selve filmen og 
Medierådets metode til at afgøre 
alders-klassifi cering.

Porno & Samfund opfordrer til 
moralsk selvransagelse hos alle, 
som står bag såvel produktion 
som distribution af sådanne fi lm 
eller lignende medieproduktioner.

Der ER rettet henvendelse til 
Forbrugerombudsmanden med 
henblik på overtrædelse af Mar-

kedsføringsloven, understreger 
P&S. 

Foreningen frygter dog, at der 
vil kunne gå omkring 4 uger, før 
en evt. irettesættelse eller sank-
tion vil blive effektueret. Og indtil 
da har plakater og trailer fået lov 
til at pornofi cere samfundets of-
fentlige rum uden fi lter, påpeger 
P&S.

’Kunstnerisk frihed’?
Hovedbudskabet for Porno 

og Samfund, som tidligere hed 
Porno Frit Miljø, har lige siden 
år 2000 været, at pornografi  bør 
være et frit valg. Det skal altså 
ikke påtvinges den enkelte og 
især ikke i det offentlige rum. 

”Det er ærgerligt, at  vi lever i et 
samfund, hvor de, der producerer 
sådanne fi lm, mener, de kan til-
lade sig ”alt” i den kunstneriske 
friheds navn. Det er ærgerligt, 
at de IKKE tænker over, hvad 
de sender ud, og hvem det ram-
mer. Det er ærgerligt, at de ikke 

formår at vise mere hensyn og 
øjensynligt heller ikke kender til 
markedsføringsloven, vurderer 
Porno og Samfund.

Foreningen Porno og Samfund 
(tidl. Pornofrit Miljø) blev stiftet i 
2000 af den dengang 18-årige 
Marianne Larsen.

Hendes bevæggrund var, at 
hun som ung kvinde ønskede 
at skabe sin egen seksualitet 
uden pornoens anmassende 
påvirkning.

Foreningen indsamlede på kort 
tid over 20.000 underskrifter mod 
porno i det offentlige rum. Der 
blev skrevet under på, at porno 
ikke skulle fi ndes i det offentlige 
rum, og at børn ikke skulle udsæt-
tes for porno.

Porno og Samfund er den 
eneste forening i Danmark, som 
arbejder for at oplyse om porno 
og dens mulige følge- og skade-
virkninger.

Bodil

Porno og Samfund: Ny 
Klovn-fi lm under lavmålet
Mange klager over den halvpornografi ske fi lm ’Klovn Forever’, oplyser foreningen Porno og Samfund.

Bødestørrelsen for at opsætte 
plakater med pornografi sk ind-
hold skal sættes kraftigt op. Det 
mener KristenDemokraterne på 
baggrund af reklamer for fi lmen 
”Klovn forever”.

Ligesom Porno og Samfund 
mener KristenDemokraternes 
landsformand, at reklamerne for 
den nye Klovn-fi lm er i strid med 
markedsføringsloven:

- Filmproducenten Zentropa 
udsætter voksne, børn og unge 
for en grænseoverskridende 
voksenseksualitet i det offentlige 
rum, udtaler Stig Grenov, Krist-
endemokraternes landsformand. 

- Med billedet af to midaldrende 
mænd i analsex-stilling bryder de 
markedsføringsloven. Den siger, 
at reklamer i det offentlige rum 
ikke bør indeholde billeder, der 
kan skade børn og unge psykisk 
og moralsk. 

Forurener det offentlige rum
KD mener, at den naturlige 

blufærdighed rives ud af favnen 
på dem. I stedet skal de forholde 
sig til et fordrejet billede af det 
voksenliv, der er i vente. 

Derfor skal bødestørrelserne 
skærpes, og der skal sættes 
klare grænser for, hvad man må 
forurene det offentlige rum med. 

Lovovertræderne skal kunne 
mærke den økonomiske konse-
kvens. 

Bodil

Den første Klovn-
fi lm havde en 
aldersgrænse på 11 
år. Den nyeste har 
en 15-års grænse. 
Men markedsførin-
gen i både fi lm og 
reklamer udsætter 
folk i alle alders-
grupper for porno, 
mener Porno og 
Samfund. 
(Dette er den 
tidligere plakat. Den 
nye ønsker vi ikke 
at gengive, red.)

Porno og Samfund med 
formand Heidi Als Ringheim 
i spidsen har bedt Forbru-
gerombudsmanden se på 
markedsføringen af Klovn 
Forever.

KD: Større bøder for 
pornografi ske plakater

Medierådets vurdering
Selv Medierådets vurde-

ring af fi lmen Klovn Forever 
angiver pornofi cering og gi-
ver fi lmen en 15-års grænse:

”Filmen har en humoristisk 
grundstemning domineret af 
et seksuelt sprogbrug, og 
den indeholder en række 
scener med eksplicitte og 
meget direkte seksuelle skil-
dringer. I adskillige scener 
ses voksne, som har samleje 
i forskellige positioner, og 
fl ere af scenerne er på græn-
sen til det pornografi ske. ...

På trods af fi lmens humori-
stiske og komiske grundtone 
vurderes det, at de gentagne 
og meget direkte fremstil-
linger af voksenseksualitet 
kan virke skræmmende eller 
grænseoverskridende på de 
yngste i aldersgruppen 11-15 
år, og den får derfor en 15-
års grænse.”

Reklamer i det offentlige rum 
bør ikke indeholde billeder, 
der kan skade børn og unge 
psykisk og moralsk, understre-
ger KDs landsformand Stig 
Grenov.

Rosenkrans-bøn i Esbjerg
Hver første lørdag i måneden, næste gang d. 3. oktober holder 
Skt. Nikolaj katolske kirke, Kirkegade 58, Esbjerg, Rosenkrans-
bøn for “fred i verden og imod enhver form for terrorisme”. 

Fra kl. 12.00 bedes der på polsk, dansk, engelsk og vietnamesisk 
indtil kl. 16.00, hvorefter den hellige messe fejres. Jomfru Maria 
sagde i Medjugorje d. 8. august 1985: “Kære børn! I dag kalder jeg 
jer til særligt nu at gøre fremskridt mod Satan gennem bøn. Kære 
børn, tag kampens rustning på og nedkæmp ham med Rosenkran-
sen i jeres hænder. Tak fordi I har svaret på mit kald”.

Alle er velkomne, oplyser pastor Benny Blumensaat.
Bodil

Jonathan Conrathe i Kolding
Den engelske helbredel-
sesprædikant Jonathan 
Conrathe underviser søn-
dag-tirsdag i Kirke-i-byen i 
Kolding.

Jonathan har oplevet store 
helbredelser i sin tjeneste. Han 
besøgte sidste gang Danmark 
i 2013, hvor han også bad for 
syge med godt resultat.

I Kolding taler han søndag 
morgen og aften, samt mandag 
og tirsdag både morgen og 
aften. Møderne er offentlige.

Jonathan Conrathe har 
grundlagt sin egen organisation Mission24, som sigter på at ud-
ruste alle kristne til at ”gøre Kristi gerninger i Helligåndens kraft”.

Desuden driver Mission24 barmhjertighedsarbejde. 
Henri.
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Matt. 22:34-46

Det vigtigste bud i Toraen
34Da farisæerne fi k at vide, hvordan Jesus havde lukket mun-

den på saddukæerne, udtænkte de et nyt spørgsmål. 35De fi k 
en af de skriftlærde til at spørge:

36»Mester, hvilket bud er det vigtigste i Toraen?«
37Jesus svarede: »Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit 

hjerte, med hele dit liv og med alle dine tanker.38Det er det vig-
tigste og største bud. 39Der er også et andet bud, som udtrykker 
det samme: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’40Det er det, 
Toraen og profeterne drejer sig om.«

Messias som Davids søn
41Mens farisæerne var samlede, spurgte Jesus dem: 42»Hvad 

mener I om Messias? Hvem er han søn af?«
»Han er Davids søn,« svarede de.
43»Hvordan kunne så David, der var inspireret af Helligånden, 

kalde ham ‘herre’? David sagde jo:
44‘Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre side,
imens jeg overvinder dine fjender.’
45Når David her kalder ham sin herre, hvordan kan han så 

samtidig være hans søn?«
46Det kunne de ikke svare på. Og fra da af, var der ingen, der 

turde stille spidsfi ndige spørgsmål.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Søren Thomsen

Stud. theol, 

Aarhus

I dag læser vi stykket fra Mat-
thæusevangeliet, hvor Jesus 
sammenfatter hele loven i de to 
bud: ”Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele 
din sjæl og af hele dit sind. (…)
Du skal elske din næste som 
dig selv.” 

Vi kender udmærket det 
dobbelte kærlighedsbud, men 
hvordan står det egentlig til med 
at følge det i vores liv?

 Når Jesus svarer på farisæ-
ernes kritiske spørgsmål ved 
at sammenfatte de to bud fra 
Moseloven, er det ikke for at 
forsvare sig mod de skriftkloge, 
- Jesus behøver ikke forsvare 
sig - men det er for at slå fast, 
at kærligheden er lovens fylde, 
at størst af alt er kærligheden.

Det første bud
Når vi i 5. Mosebog kap. 6, 

vers 5 læser det første bud, 
fi nder vi, at grunden til, at vi bør 
rette al vor kærlighed mod Gud, 
er, at Gud er én. Der fi ndes kun 
en sand Gud, og derfor skal vi 
elske ham med alt, vi er og har. 

Det er her interessant at se 
på det spørgsmål, Jesus stiller 
farisæerne i Matt. kap. 22, vers 
42: ”Hvad mener I om Kristus? 
Hvis søn er han?” 

De svarer, at Kristus er Da-
vids søn, men de ved ikke, at 
Kristus er Gud og derved også 
Davids Herre. 

Men hvorfor ved de ikke, at 
Kristus er Gud? 

Fordi de ikke kender Fade-
ren, og de ved ikke, at Faderen 
og Sønnen er et. For ingen ken-
der Faderen uden Sønnen, og 
den som Sønnen vil åbenbare 
ham for. De kender ham ikke, 
og derfor kan de heller ikke 

elske ham. 
For at opfylde første del af 

det dobbelte kærlighedsbud 
må vi derfor først søge Kristus 
og bede til, at han vil åbenbare 
sig selv og faderen for os, og 
når han bliver åbenbaret for os, 
må vi elske ham med alt, vi har. 

Elsker jeg mig selv?
Men hvad så med næsten, 

hvordan skal vi elske ham? Vi 
skal elske ham som os selv, 
men hvordan elsker vi os selv? 
Elsker vi overhovedet os selv, 
og har vi nogen grund til at elske 
os selv? 

Hvis den kærlighed jeg har 
til mig selv består af selvmed-
lidenhed og falsk ydmyghed, 
nytter det mig intet, og hvis 
jeg elsker min næste med den 
samme kærlighed, så hjælper 
jeg ham ikke, men jeg smit-
ter ham med modløshed og 
falskhed. 

Som Jesus gjorde
Kort tid før sin tilfangetagelse 

i Getsemane byder Jesus sine 
disciple at elske hinanden, som 
han har elsket dem, og det 
samme siger han til dig og mig i 
dag. Vi skal elske hinanden med 
den kærlighed, som han først 
har elsket os med. Den kær-
lighed, som gjorde ham villig til 
at lide den mest pinefulde død 
for vore synder, den kærlighed, 
som løskøbte os fra døden til et 
evigt liv. 

Den kærlighed er kun at fi nde 
hos Kristus, og derfor er der 
heller ikke noget andet sted, 

jeg kan elske mig selv, end i 
Kristus Jesus som et barn af 
Gud. For er jeg ikke i Kristus, 
er jeg intet, og det intet er ikke 

værd at elske. 
På samme måde er det, når 

jeg elsker min næste. Kun når 
jeg ser ham eller hende som et 
barn af Gud, afhængig af Jesus 
Kristus præcis som jeg selv, da 
giver det mening at elske ham 
med Kristi kærlighed. 

For kærligheden kommer fra 
Gud. Kun fordi Jesus betalte 
den højeste pris for vores skyld, 
kan vi nu kalde os Guds børn, 
og derved kan vi elske Gud 
som vores far og hinanden som 
ligeværdige sønner og døtre 
af ham. 

For vi var fortabte og ved lo-
ven dømt som syndere værdige 
til døden, men han løskøbte os 
med sit eget blod i kærlighed. 
Derfor står vi nu i gæld til ham, 
og vi skylder at elske ham og 
hinanden med den samme 
ubetingede kærlighed. 

Kan jeg elske min
næste som mig selv?
Hvordan elske sin næste som sig selv - uden at smitte ham?

Jesus byder os at elske hinanden, som han har elsket os. Hvordan gør vi det?

Kun når jeg ser ham 
eller hende som et 

barn af Gud, afhæn-
gig af Jesus Kristus 

præcis som jeg selv, 
da giver det mening 

at elske ham med 
Kristi kærlighed.

Spørgsmål om 
helbredelse
Hvorfor bliver nogle helbredt, mens andre ikke bliver? Den 
slags spørgsmål har jeg arbejdet meget med, siden jeg i 
2002 skrev bogen ”Åndens Magt”.

Dengang var jeg selv undrende og skeptisk. Jeg fulgte i 
sporene på Charles Ndifon og stillede mange af de spørgs-
mål, som man naturligt må stille, når man oplever overna-
turlige helbredelser. Senere har jeg talt med mange andre 
helbredelses-prædikanter, syge, helbredte og ikke-helbredte. 
Jeg har også selv bedt for en del syge. Nogle er blevet 
helbredt, andre ikke. Nogle gange er forklaringen oplagt (fx 
manglende tilgivelse), andre gange er den et dybt mysterium. 
Helbredelse går ikke efter fortjeneste.

Men et manglende resultat udelukker ikke, at man senere 
bliver helbredt. Jeg bad engang for en døvstum fem gange 
uden resultat, men den sjette gang kom hørelsen pludselig.

Lad os lære af egne og andres erfaringer. Her er nogle 
af de svar, jeg selv har opdaget. Måske har du selv nogle 
erfaringer, som du kan sammenligne med.

1) Der skal tro til. Det har vi både Jesu og apostlenes ord 
for. Uden tro er det umuligt at behage Gud. (Hebr. 11,6; Matt. 
17,20; Lukas 17,6; osv.) Troen er afgørende.

Men det behøver ikke være den syge, der tror. Hvis bare 
forbederen har tro, så kan miraklerne alligevel ske. Det ser 
vi, når kristne går ud på gaden og beder for tilfældige. De 
bliver ofte spontant helbredt. Jeg tror, Gud lader den slags 
ske som et tegn på, at hans ord er troværdigt. Desværre 
bliver helbredelsen ikke altid fulgt op med undervisning, og 
så risikerer den helbredte alligevel at gå fortabt... 

2) Det er ikke nok at tro i tankerne. Nogle siger: Jeg tror 
da på helbredelse. Hvis Gud vil helbrede mig, kan han jo bare 
gøre det. - Dét er ikke en levende tro. Troen viser sig ved, at 
man handler på den. Tager et skridt. Vi må tro på Guds løfter 
på trods af omstændighederne. Det er svært for os vester-
lændinge, som har vænnet os til et snævert materialistisk 
verdensbillede, hvor Gud og det overnaturlige er udelukket 
eller underordnet ”fornuften”. 

3) Religiøse fordomme kan hindre helbredelse. Hvis 
man fx tror, at Gud ønsker/tillader, at man er syg, så er det 
svært at tage imod helbredelse. Hvis man føler, man har 
fortjent sygdommen eller skal lære af den, så slipper man 
den heller ikke så let. Vask tavlen ren for fordomme og frygt, 
og husk, at Gud vil dig det godt.

4) Foragt for forbederen kan hindre Guds værk. Nogle 
bliver distraheret af, at prædikanten måske opfører sig udansk 
eller har en lidt anden teologi. Specielt i Danmark hindrer 
janteloven mange mirakler. Pas på ikke at tale nedsættende 
om Guds mænd og kvinder, hvis det er Gud, der virker. For 
Gud bruger åbenbart hellere et fejlfuldt menneske, som er 
villig og lydig til at gå i tro, fremfor et ”fejlfrit” menneske, som 
går med både livrem og seler. 

6) Nogle bliver rent faktisk helbredt, men mister helbre-
delsen igen. Jeg har fx set døve, som kom til at høre, men 
som tog deres høreapparat på igen. Og så var hørelsen væk. 
Andre nedgør det, der er sket, og taler miraklet ihjel af frygt 
for mennesker. Den største forhindring for at opleve mere 
med Gud er ønsket om at behage mennesker. 

Der er en kamp efter helbredelsen - med at holde fast 
i løfterne. Men det hjælper den helbredte at anerkende/
bekende, hvad Gud har gjort.

7) Det er vigtigt at give Gud al æren. Nogle 
kristne giver hellere medicinen eller de alternative 
pulvere æren for deres helbredelse. Nogle gør en 
dyd ud af at fordele æren mellem lægerne og Gud. 
Men Gud deler ikke ære med nogen. 
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Kirk Durston har en doktorgrad i biofysik samt en række andre grader. 
Han har skrevet en artikel, som bekræfter, at  tilfældig mutaion aldrig 
vil kunne udvikle organismer - kun forringe dem.

Af Karsten Pultz

Komponist, musiker  
og foredragsholder

På Discovery Institutes hjem-
meside præsenteres man 
ugentligt for nye forsknings-
resultater, som sætter al-
vorlige spørgsmålstegn ved 
Darwins teori, den teori der 
undervises i, ganske som var 
den et faktum. 

Et af de seneste indlæg er 
af Kirk Durston, som har en 
doktorgrad i biofysik samt en 
række mindre grader i fysik, 
fi losofi  og mechanical engine-
ering. Durstons artikel er endnu 
en bekræftelse på, at tilfældig 
mutation aldrig vil kunne udvikle 
organismer sådan, som evoluti-
onsteorien hævder. Alle beviser 
peger på, at tilfældig mutation 
kun kan forringe arvematerialet, 
ikke udvikle det.

Computersprog og DNA
I computerkoder er informati-

on lagret som 2 forskellige tegn, 
nuller og et-taller. I sekvenserne 
af nuller og et-taller er det ræk-
kefølgen, som afgør indholdet 
af informationen. Fx er bogsta-
vet  A i computersprog repræ-
senteret ved kombinationen 
01000001, og bogstavet B har 
koden 01000010. DNA har fi re 
tegn - nemlig 4 forskellige mole-
kyler, som man i daglig tale blot 
nævner ved deres forbogstaver 
A,T,C og G. Også DNA’ets 4 
tegn optræder i specifi kke ræk-
kefølger og er således direkte 
sammenlignelige med compu-
terkoder. Koden for fx aminosy-
ren methionine er ATG. Starten 
på menneskets kromosom 1 er 
GATCAATGAGGTGGA, - hele 
menneskets genom er ca. 3,2 
milliarder bogstaver langt.

Tilfældige ændringer
ødelægger programmet

Rækkefølgen på nuller og 
et-taller er som sagt det, der 
afgør informationsindholdet i 
computersproget, og det siger 
sig selv, at byttes der rundt på 
tegnene, sker der en ændring af 
informationen. Spørg en com-

puterprogrammør om, hvilken 
effekt små tilfældige ændringer 
vil have på et programs funkti-
onsdygtighed, og han vil med 
sikkerhed svare, at resultatet 
vil være en degradering, en 
ødelæggelse af programmet. 
Den samme regel gælder for 
DNA-koden, en række tilfældige 
ændringer vil over tid forringe 
informationen med funktionstab 
og eventuelt totalt sammenbrud 
som følge. (En fejl i DNA’et, som 
også kaldes en mutation, er fx 
hvor et G er blevet erstattet af 
et T.) 

Ophobning af fejl
Her opstår problemet for 

evolutionsteorien. Ifølge den 
er informationsindholdet til 
stadighed over millioner af år 
blevet øget, resulterende i en 
gradvis udvikling fra primitivere 

organismer til mere avance-
rede. Imidlertid er det ikke det, 
forskere kan iagttage, der sker i 
den virkelige verden. Her er det 
præcis det modsatte, nemlig en 
gradvis forringelse af DNA’et, 
der observeres. På trods af 
kontrolmekanismer, som til 
stadighed retter fejl i koden, er 
alt DNA i færd med at ophobe 
kodefejl, som gradvis forringer 
organismers forskellige funktio-
ner. Du har fx fl ere fejl i dit DNA 
end dine forældre, og dine børn 
vil have fl ere fejl end dig, dine 
børnebørn endnu fl ere osv.

En naturlov
Der er her tale om en natur-

lov, da al erfaring viser, at natur-
lige processer altid resulterer i 
et gradvist tab af information og 
aldrig det modsatte. Uanset om 
informationen eksisterer som 
tekst på papir, lyd på et kas-
settebånd, billeder på en fi lm 
eller arkitektegninger på en CD, 
så vil naturlige processer med 
tiden forringe materialet uanset 
hvilket fysisk medium, som er 
bærer af informationen.

Flere skadelige 
mutationer end gavnlige

Durston skriver: “Simply put, 
the digital information of life is 
being destroyed much faster 

than it can be repaired or impro-
ved. New functions may evolve, 
but the overall loss of functional 
information in other areas of the 
genome will, on average, be sig-
nifi cantly greater. The net result 
is that the digital information of 
life is running down”.  – Kort 
sagt, den digitale information 
i levende organismer bliver 
ødelagt langt hurtigere, end den 
kan blive repareret eller forbed-
ret. Nye funktioner kan måske 
opstå, men det overordnede tab 
af funktionel information i andre 
dele af genomet vil gennemsnit-
ligt være væsentlig større. Det 
sammenlagte resultat er, at alt 
levendes information gradvist 
degenereres. Durstons eget ar-
bejde, som indebærer forskning 
i 35 forskellige proteinfamilier, 
viser, at antallet af skadelige 
mutationer her er 8 gange 
højere end antallet af neutrale/
gavnlige mutationer.

Gavnlige mutationer
ikke lig med evolution

Det er i den forbindelse værd 
at pointere, at de ganske få 
gavnlige mutationer, som er 
observeret i laboratorieforsøg, 
oftest viser sig at være et re-
sultat af tab af information. Som 
Michael Behe skriver i sin bog 
”The Edge Of Evolution”, så 

er bakterieresistens forbundet 
med informationstab, således 
at bakterien, trods sin resistens, 
overordnet er en ringere orga-
nisme. Den klarer sig kun, så 
længe den er i et miljø, hvor det 
stof, den er resistent overfor, ud-
sletter dens normaltfungerende 
konkurrenter. Fjernes det på-

gældende stof, udkonkurreres 
den resistente bakterie af sine 
ikke-resistente artsfæller. Så 
selvom bakterieresistens ligner 
evolution, så er den det ikke, 
fordi der er tale om information, 
som mistes. For at kunne tælle 
som reel evolution må vi først 
se en øgning i den samlede 
DNA-information.

Evolutionsteorien 
berøvet sit grundlag

Evolutionsteorien har altså 
ikke længere en potentiel kan-
didat til en mekanisme, som 
kan øge informationen i DNA’et. 

Evolutionstilhængere vil dog 
formentlig mange år fremover 
stadig hævde, at tilfældig mu-
tation og naturlig udvælgelse 
er den mekanisme, som kan 
skabe ny funktionel informa-
tion, også selvom det nu viser 
sig at være helt usandsynligt. 
Tilfældig mutation (fejl i DNA-
koden) og naturlig udvælgelse 
(at de organismer, som har 
gavnlige mutationer, er dem, 
som overlever) er selve grund-
laget for evolutionsteorien. Med 
tilfældig mutation ude af billedet 
som drivkraft for evolutionen er 
teorien ikke bare i store vanske-
ligheder, den er stendød.  

Når tilfældig mutation er an-
svarlig for en konstant nedbryd-
ning af DNA-information, kan 
den derfor ikke være den meka-
nisme, som driver evolutionen. 
Durston formulerer det sådan: 

”The steady accumulation 
of deleterious mutations on 
the larger scale suggests that 
mutation-driven evolution is 
actually destroying biological 
life, not creating it. – Den sta-
dige ophobning af skadelige 
mutationer i den store målestok 
antyder, at mutationsdrevet 
evolution faktisk ødelægger liv 
i stedet for at skabe det.” 

Evolutionsteorien svæver 
hermed i et tomrum uden en 
mekanisme, som kan forklare 
den påståede gradvise øg-
ning af informationen i DNA’et. 
Lægger man dertil, at vi også 
mangler en naturalistisk forkla-
ring på, hvordan den allerførste 
information kunne være opstået 
ved tilfældige kemiske proces-
ser, - ja, så er der ikke meget, 
der tvinger os til at have tillid til 
den materialistiske skabelses-
forklaring.

Der er således overvældende 
god grund til at tro, at DNA-
informationen ikke er blevet til 
og har udviklet sig ved naturlige 
fysiske processer. Tværtimod er 
der nu mere end nogensinde 
grund til at tro, at en overnaturlig 
proces, involverende en intel-
ligens, skabte den information, 
som er basis for alt liv.

Nedbrydning af DNA’ets 
information modbeviser evolution
Forskningsresultater peger på, at tilfældig mutation ikke kan udvikle arvematerialet - kun forringe det.

Den amerikanske biokemiker 
Michael Bahe har skrevet bogen 
”The Edge of Evolution”, hvor 
han bl.a. argumenterer for, at 
selv gavnlige mutationer, som er 
observeret i laboratorieforsøg, 
oftest viser sig at være et resultat 
af tab af information.  

Spørg en compu-
terprogrammør om, 

hvilken effekt små 
tilfældige ændrin-
ger vil have på et 

programs funktions-
dygtighed, og han vil 
med sikkerhed svare, 
at resultatet vil være 

en degradering.

Evolutionsteorien 
svæver hermed i et 

tomrum uden en me-
kanisme, som kan 

forklare den påståede 
gradvise øgning af in-

formationen i DNA’et.
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Hej Suh
Jeg har desværre tidligere 

haft et ret stort forbrug af hash. 
Det startede forholdsvis uskyl-
digt, men udviklede sig med 
tiden til et reelt misbrug. 

Mange i min omgangskreds 
dengang røg hash, og det blev 
efterhånden til en helt normal 
ting for os. Vi så det ikke selv 
som et problem, men når jeg ser 
tilbage på det, så havde det klart 
taget overhånd. 

Visse omstændigheder gjor-
de, at jeg ved egen hjælp fik 
kvittet med misbruget og var 
helt clean fra det i over 5 år. Det 
betød bl.a., at jeg måtte skippe 
mange af mine gamle venner, 
hvilket var og er et stort tab 
for mig. 

For 8 mdr. siden blev jeg fyret 
fra mit arbejde, og det har været 
sindssygt hårdt for mig pludselig 
ikke at have noget at stå op til 
hver dag og også at miste mine 
kollegaer. For første gang i 5 år 

kæmper jeg igen alvorligt med 
trangen til hashen og er bange 
for at falde i. 

Den kæmpende

Kære Kæmpende
Du har den store fordel, at 

du en gang tidligere selv har 
kæmpet med - og vundet over – 
hashen! Du ved altså, at du kan, 
når det gælder! 

At ”falde i” sker oftest, når man 
er uopmærksom på farerne, der 
ligger forude og lurer – for så 
kan man ikke forberede sig eller 
tage højde for dem. Din tydelige 
opmærksomhed på din trang til 
hashen er altså en klar fordel. 
Du kan arbejde med det på fl ere 
forskellige måder. 

Prøv at sætte dig ned med et 
stykke papir og skrive de situa-
tioner ned, hvor du er mest fristet 
til at bruge hash. Det er ofte ne-
gative følelser, der udløser tran-
gen til stoffet, vi er afhængige af. 
I din situation kunne det fx være, 

når du føler, det er umuligt at få 
et nyt arbejde, når du keder dig 
rigtig meget, når du føler dig 
ensom uden den daglige kontakt 
med dine gamle kollegaer, eller 
når du måske føler dig mindre 

værd, efter at du ikke længere 
har et arbejde osv. 

Disse situationer lister du 
som ”højrisiko-situationer”. For 
hver højrisiko-situation skal du 
derefter tænke over, hvad der 

kunne være en fornuftig – og 
realistisk – mestring. Når jeg 
skriver realistisk, er det fordi 
dette naturligvis er vigtigt, for 
at vinde 5 millioner i Lotto ville 
formentlig annullere kedsomhe-
den i enhvers liv, men da dette 
sker forholdsvis sjældent, er det 
ikke en god mestrings-strategi. I 
stedet må vi tænke os grundigt 
om og tage ansvar for at fi nde et 
bedre alternativ: læse, løbe, se 
tv, bage, strikke, tegne, gå på 
aftenskole/dagskurser osv. 

Derudover skal du tænke på, 
hvad der dengang for ca. 5 år 
siden fi k dig til at få styrke nok til 
at kvitte hashen? Hvilke elemen-
ter i dit liv gjorde udslaget? Var 
det udsigten til nyt arbejde? En 
særlig relation til et andet men-
neske? Udsigten til fordelene 
ved at stoppe? Prøv at tænke 
på, hvilke muligheder der er for 
at få de samme elementer ind i 
dit nuværende liv igen. Lad være 
med at forkaste en idé, blot fordi 

”det er svært” eller ”usandsyn-
ligt” – læg energi i at få det til at 
ske, ligesom sidste gang.

Skriv også et brev ti l  dig 
selv, hvor du nævner alle de 
argumenter, du kan komme på, 
som taler for at holde dig clean. 
Når du er rigtig fristet til at ryge 
hashen, så prøv at læse brevet 
til dig selv først.  

Sluttelig vil det være dig en 
stor hjælp, hvis du allierer dig 
med en anden. Det behøver ikke 
at være en, der selv kæmper 
med et misbrug, men blot en, du 
har tillid til. En, der kan spørge til 
dig og holde dig op på dine egne 
gode intentioner om at holde dig 
fra hashen. 

Held og lykke med det!
Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg døjer med et problem med 

min nabo. Han er altid negativ 
og tror det værste om alle. Jeg 
prøver at være imødekommende 
og positiv, men det kniber med at 
holde skansen. 

Når man bliver mødt med evig 
negativ udstråling, er det svært at 
holde fast. Ind imellem har jeg lyst 
til at give tilbage af samme skuffe, 
bare for at lade ham mærke hvor-
dan det føles, men jeg er også 
bange for, at det vil låse os fast 
i et endnu dårligere miljø, hvor vi 
slet ikke kan tale sammen. 

Desuden bryder jeg mig heller 
ikke om at være sådan et negativt 
menneske. Selvom vi ikke har 
noget med hinanden at gøre, så 
påvirker det mig, bare et surt blik 
når man mødes ved postkassen, 
eller når jeg låser mig ind. Jeg 
synes, jeg har prøvet alt, men 
uden godt resultat. 

Er der nogle mennesker, man 
bare må opgive, eller er det et 
spørgsmål om at holde ud?

Naboen

Kære Nabo
Med venlighed og imødekom-

menhed kommer man som regel 
vældig langt. Og et par ekstra 
venlige kommentarer og auten-
tiske smil gør noget ved langt de 
fl este ”sure” mennesker. 

For surheden kommer ofte af 
mødet med en verden, der har 
budt på alt for mange skuffelser 
og afvisninger. Til sidst har den 
pågældende resigneret og kon-
kluderet, at det ikke kan betale 
sig at tro på det gode i andre 
mennesker – at man i sidste ende 
altid vil blive skuffet. Derfor, hel-
lere afvise andre, før de kan nå at 
afvise en selv. 

En mission for livet kan derfor 
være at bevise overfor et sådan 

menneske, at han/hun tager fejl. 
At der findes godhed tilbage i 
verden, og at der også findes 
mennesker, der ikke bag alting 
har en egoistisk dagsorden. 

Det kræver naturligvis temme-
lig meget energi, og jeg har fuld 
forståelse for, at du ind imellem 
har lyst til at kaste håndklædet i 

ringen. Måske du kan tage nogle 
pauser ind imellem, forstået på 
den måde, at du i perioder giver 
dig selv lov til ikke at kæmpe så 
hårdt for at sprede god stemning 
– men til gengæld heller ikke giver 
efter for den naturlige lyst til at 
kaste det verbale skrald tilbage i 
hovedet på ham? 

Det kan fx være, at du bevidst 
venter med at hente post, til du 
ved, at din nabo har gjort det, el-
ler bevidst undlader at gå ud, når 
han står lige udenfor osv. Måske 
kan du så i stedet give den ekstra 
gas, når du er mere ovenpå igen, 
og måske give din imødekom-
menhed en ekstra tand? Hvis du 

orker, så prøv at gå et skridt læn-
gere med din venlighed – inviter 
ham måske ind til en kop kaffe? 
Eller over i din have under påskud 
af noget praktisk? Hvis din nabo 
er alene og måske ensom, kan 
det være, at det vil være dejligt 
for ham, at nogen har brug for 
ham? Jeg ved det ikke, men 
du må prøve dig frem. Forstærk 
din lyst til at bryde den negative 
spiral, men respekter også dine 
egne begrænsninger.

Desværre er fakta, at nogle 
mennesker er så sårede eller har 
så mange dårlige erfaringer med 
andre mennesker og livet gene-
relt, at der skal enorme mængder 
af kærlighed til, før de tør op. Og 
nogle gange må vi indse, at vi 
ikke slår til i disse mængder. Hvis 
det ender med at være sådan for 
dig, så er det ingen skam. Det 
vigtigste er, at du har prøvet, og 
at du gjorde dig umage. 

Men nogle gange kan vi holde 
lidt ekstra ud, når vi tillader os 
selv at kæmpe i intervaller: at vi 
i perioder kan sætte massivt ind, 
mens vi i andre ikke har det, der 
skal til – og at det er en cyklus, 
der gentager sig. På den måde 
kan vi bedre være i nuet, både 
når vi orker, og når vi ikke orker. 

Hilsen Suh

Jeg kæmper med trangen til at ryge hash igen

Min nabo er altid negativ og tror det værste om alle

Du skal tænke over, hvad der dengang for ca. 5 år siden fi k 
dig til at få styrke nok til at kvitte hashen? 

Fakta er, at nogle mennesker er så sårede eller har så mange dårlige erfaringer med andre 
mennesker og livet generelt, at der skal enorme mængder af kærlighed til, før de tør op.
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Leif Andersen aktuel med 
tobindsværk om sjælesorg

LEIF ANDERSEN

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

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

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

Du kan spare op til 35% ved forudbestilling af begge 
bind senest den 15. oktober 2015. Læs mere på  
lohse.dk/sjaelesorg

Jø g , g g p g p y

Forudbestil og spar 25 – 35%

»

D

f i

Bind 1  
udkommer 
6. november
ca. 490 sider
349,95 kr.

Af Kathrine Krogh Hoffmann

"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. Den første 
retræte blev afholdt i oktober 
2012.

"De kvinder og mænd, som 
fuldfører en Rachel's Vineyard 
retræte, udviser enormt mod, 
når de kontakter os og beslut-
ter sig for at deltage og se på 
deres smerte og sætte deres lid 
til andre. De fortryder det ikke," 
fortæller Maria, der har erfaret, 
at nogle deltagere har været 
hos psykologer, terapeuter og 
præster, men ikke har følt, at de 
modtog tilstrækkelig eller pas-
sende hjælp.

En ny begyndelse
Et af retrætedeltagerne er Anja 

Wenningstedt, som havde læst 
om Rachel’s Vineyard på internet-
tet inden retrætens opstart.

”Allerede dengang følte jeg 
en lettelse og glæde. Nogle af 
de symptomer og eftervirknin-
ger, der blev beskrevet omkring 
Post Abort Stress, kunne jeg 
genkende fra mig selv.” Da hun 
fi k nys om det nyopstartede re-

træteophold på Færøerne, tøvede 
hun ikke med at tilmelde sig. ”Jeg 
havde ønsket mig det i årevis.” 
fortæller hun.

Post-abort traumer
Abortfølgerne samles under 

betegnelserne Post Abort Syn-
drom/Stress/Traumer. De kendes 
under forkortelsen PAS og har 
slægtskab med diagnosen Post 
Traumatisk Stress (PTSD), idet 
abortoplevelsen kan lagre sig 
som et traume. Nogle af sympto-
mer på PAS er sorg, skam, vrede, 
selvhad, isolation og fortrydelse. 
Nogle rammes af depression, 
angst og selvmordstanker. Symp-
tomerne kan vise sig lige efter 
aborten, imens de andre gange 
først viser sig fem, 10, 20, 30 eller 
fl ere år efter aborten.

For Betina Joenson (anony-
miseret) blev retræten et ven-
depunkt. Hun fi k en abort for 25 
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 taknemmelighed 
og mere respekt for mig selv og 
andre mennesker. Det vigtigste 
er håbet og den nye begyndelse 
i parforholdet og Gudsforholdet, 
som især står tilbage efter re-
træten.”

Retrætens åndelige dimension 

var særligt vigtig for Betina.
”Jeg har været i sorgforløb 

og terapi, som har givet lidt luft 
og forløsning, men jeg har altid 
manglet den åndelige del. Det 
blev jeg mere bevidst om senere 
i livet.”

Helbredelsesprogrammet
Rachel’s Vineyard Retreat 

bygger på et sensorisk baseret 
helbredelsesprogram, hvor 
den følelsesmæssige, psykolo-
giske og spirituelle dimension 
integreres.

Programmet indeholder "Living 

Scripture"-øvelser, som er en 
meditationsform, hvor der læses 
op fra Bibelen, og deltagerne 
inviteres til at lytte til, hvad Jesus 
taler til dem. Der gives mulighed 
for at respondere i bøn og hand-
ling. Efterfølgende kan deltagerne 
dele oplevelsen med hinanden. 
”Living Scripture” levendegør på 
denne måde Guds Ord og åbner 
for helbredelse på et dybere plan.

Programmet er recovery-ori-
enteret og indeholder endvidere 
gruppeaktiviteter, bøn, terapeu-
tisk bearbejdelse, kognitiv om-
strukturering og diskussioner.

”Der blev brugt masser af 
symbolik. Det virker! Jeg har fået 
en meget sundere tilknytning til 
mit barn i himmelen,” fortæller 
Anja Wenningstedt. Også Betina 
Joenson profi tterede af retrætens 
symbolske handlinger.

”Den respekt og værdighed, 
der blev vist mit fosterbarn, og det 
ordløse gjorde et stærkt indtryk. 
For eksempel det at bære rundt 
på en sten som et billede på 
vores byrde. Det er en måde at 
levendegøre vores indre på. Også 
stilheden, meditationen, musik-
ken. Alle ting gjorde ligesom, at 
alt gik op i en højere helhed og 
var så meningsfyldt.”

Retræten vægter privatliv og 
anonymitet højt af hensyn til de 
deltagere, som ikke tidligere har 
talt om deres abort(er). 6-7 uger 
efter weekenden mødes delta-
gerne til et opfølgningsmøde.

Tiden efter retræten
Helbredelsen og bearbejdel-

sen er en proces, som kan have 
brug for tid. Retræten er et væ-
sentligt skridt i den retning hen 
imod øget livskvalitet.

”Det er altid svært at sætte ord 
på en gammel sorg, der nærmest 
er blevet kronisk. Weekenden 
gjorde en kæmpe forskel. Det skal 
også siges, at jeg efterfølgende 
brugte lang tid på at bearbejde 
fl ere ting i mit liv, men den første 
weekend gav mig håbet tilbage 
og en tro på fremtiden,” fortæller 
Betina Joenson.

”En retræte er meget hårdt ar-
bejde. Man åbner de skuffer, der 
har været lukkede i årevis. Besø-
ger sår, der bliver revet op igen, 
den dårlige samvittighed, sorgen, 
skammen, vreden, afmagten og 
selvhadet. Det er svært, men man 

følges med de andre deltagere, 
og man bliver guidet trygt af ar-
rangørerne. Selvfølgelig kan intet 
helt fjerne sorgen og savnet af 
min abortdatter, men min Post 
Abort Stress faldt markant efter 
retræten. Når de grimme tanker 
og sorgen ind imellem dukker op, 
har vi fået redskaber til at arbejde 
os igennem dem,” forklarer Anja 
Wenningstedt og henviser der-
med til helbredelsesprogrammets 
recovery tilgang.

”Rachel’s Vineyard har mine 
varmeste anbefalinger. Det gjorde 
mig godt, og jeg ville ønske, at 
tilbuddet blev bedre kendt, så 

mange fl ere fi k muligheden for at 
opleve helbredelsen,” slutter Anja 
Wenningstedt.

Artiklen er skrevet af Kathrine 
Krogh Hoffmann, som er 
socialpædagog og diakon 
fra Diakonhøjskolen 2012, 
og journaliststuderende på 
Fagjournalisten (DMJX). Hun 
bor i Aarhus.
Artiklen har tidligere været 
bragt i uge 35 i redigeret form, 
men bringes after aftale med 
forfatteren her samlet.

Retræte for abortramte 
kvinder og mænd
Den 11.-13. september 2015 afholdtes det fjerde retræteophold på Færøerne for abortramte kvinder 
og mænd. Initiativet er en del af det verdensomspændende Rachel’s Vineyard Ministry, som tilbyder 
et helbredelsesprogram for mennesker, som sørger efter en provokeret abort. 

Fakta

• Siden 1993 har Rachel’s 
Vineyard’s model bredt 
sig til 49 stater i USA og 
over 70 lande. Retræten 
tilbydes i øjeblikket på 22 
sprog med nye oversæt-
telser på vej.

• Rachel’s Vineyard Mini-
stry blev grundlagt af Dr. 
Theresa Burke. Hun har 
forfattet bogen ”Forbidden 
Grief -  the unspoken pain 
of abortion” (”Den forbudte 
sorg - den uudtalte smerte 
efter abort”).

• Retræten afholdes fredag 
aften til søndag eftermid-
dag. Det ledes af et team 
bestående af bl.a. tera-
peuter, en præst/pastor og 
tidligere retrætedeltagere.

”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.”
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Israel udbetaler kompensation 
for skader på Brødunderets Kirke
Den katolske kirke ved Genezareth Sø, som tidligere i år blev 
offer for en påsat brand, får nu erstatning fra den jødiske stat. 
Gerningsmændene er nemlig jødiske ekstremister.

Ifølge CBNNews.com er Israels justistminister, Yehuda Weinstein, 
nu gået med til at kompensere for de skader for 2 millioner dol-
lars, som skete, da unge jøder satte ild til taget og ødelagde dele 
af kirken indvendig.

I første omgang havde Israels skattemyndigheder afvist kom-
pesation, fordi skaderne var forvoldt af jøder, som er imod kristne. 
Ifølge israelsk lov skal staten kun erstatte skader, der sker i for-
bindelse med den israelsk-arabiske konfl ikt. Men nu har Weinstein 
altså vurderet, at angrebet mod Brødunderets Kirke ’ideologisk set’ 
falder i samme kategori. 

Bodil

SHAPED
FOR

WORSHIP
11. - 15. oktober 2015

GRAHAM 
POWELL
Kæmp for din frihed

En særlig uge med Wayne og Libby Huirua 
fra New Zealand med fokus på lovsang og tilbedelse

Kolding Internationale Højskole    ·   International Apostolic Bible College    ·   iacb.dk   ·   facebook.com/iabc.dk   ·   info@iabc.dk   ·   75 52 47 99

Temauge: 8. - 14. november 2015

Kirken med den kendte mosaik af 2 fi sk og 5 brød får nu 
erstatning efter den påsatte brand tidligere i år.

Norsk Luthersk Mission 
har nu oprettet trossamfund
Norsk Luthersk Missionssambands 
hovedbestyrelse har nu vedtægter og 
bestyrelse på plads, så Norsk Luthersk 
Mission kan registreres som et selv-
stændigt trossamfund.

Det sker, efter at generalforsamlingen 
har vedtaget dette. Generalsekretær Øy-
vind Åsland siger til NLMs avis Utsyn, at 
formaliteterne nu er på plads. 

– Vi kan allerede nu begynde at registrere 
medlemmer i trossamfundet, og i løbet af 
nogle dage skal et indmeldelsesskema være klart på vore netsider, 
siger Øyvind Åsland til Utsyn.

NLM er ligesom Luthersk Mission i Danmark en selvstændig 
forening indenfor den lutherske folkekirke. Men da NLM mener, at 
Den Norske Kirke har bevæget sig bort fra det bibelske grundlag, 
især ved at gå ind for homofi le vielser, har man besluttet at operette 
NLM som et selvstændigt trossamfund, således at missionsfolket 
lokalt kan oprette lutherske frimenigheder.   

Foreløbig afventer de centrale ledere i NLM dog at melde sig 
ind i det nyoprettede trossamfund, konstaterer avisen Dagen efter 
en rundspørge. Øyvind Åsland siger selv, at han og hustruen vil 
overveje det i løbet af efteråret.

– Der er mange forhold både lokalt og nationalt, som spiller 
ind. På sigt er der stor chance for, at vi melder os ind, mener han.

I Danmark har LM inden for de sidste 15 år oprettet 22 frime-
nigheder. Sideløbende fortsætter missionshuse med kredse og 
mødepladser indenfor folkekirke-systemet. 

Henri.

Af Vidar Norberg, 
Jerusalem

Israels statsmini-
ster Benjamin Ne-
tanyahu besøgte Ruslands 
præsident Vladimir Putin i 
Moskva sidste mandag. De 
blev ifølge pressen enige om 
et samarbejde, så israelske og 
russiske styrker ikke kommer i 
kamp med hverandre i Syrien.

  
Baggrunden er, at Rusland 

har oprettet en fl ybase i Latakia i 
Syrien. Rusland har sendt avan-
cerede jagerfl y af typen Suzuki 
SU 27 til området. Transportfl y har 
også bragt soldater og militært 
udstyr som kampvogne af typen 
T-90 og avancerede raketter af 
typen SA 22 til landet. De skal 
bemandes af russiske soldater.

Frygt for Iran og Hizbollah
Israel har ifølge udenlandske 

medier de senere år gennemført 
fl ere angreb mod syriske mål for 
at forhindre, at avancerede våben 
fra Iran overføres fra Syrien til 
terroristorganisationen Hizbollah 
i Libanon. 

Med avancerede russiske fl y 
og overvågningsudstyr i Syrien 
kan israelske angreb blive langt 
vanskeligere i fremtiden. Netan-
yahu ønsker nu at undgå en util-
sigtet konfrontation med Rusland.

– Det er meget vigtigt at forhin-
dre misforståelser, sagde stats-

minister Benjamin Netanyahu 
til Putin. 

– Israel arbejder konstant for 
at forhindre, at dødelige våben 
overføres fra syrisk territorium 
til Hizbollah. Israel vil ikke ak-
ceptere, at Iran opbygger en ny 
terrorfront på Golanhøjderne.

Israel går til aktion, og når det 
sker, er det vigtigt for alle, inklusi-
ve Rusland, at kende til, hvordan 
vi handler, så vi kan hindre mis-
forståelser. Det er bedre at gøre 
det, før det sker, end bagefter, 
sagde Netanyahu ifølge pres-
semeddelelsen fra regeringens 
pressekontor i Jerusalem.

Han havde forsvarets stabs-
chef, generalløjtnant Gadi Eisen-
kot, og den militære efterretnings-
chef, generalmajor Herzl Halevi, 
med på mødet, så de kunne gå 
ind i detaljerne.

  
Ruslands stemme

Netanyahu sagde til Putin, 
at uanset om de er enige eller 
uenige, så har dialogen mellem 
dem altid fundet sted i en ånd 
af gensidig respekt og åbenhed. 
Netanyahu var sikker på, at det 
ville fortsætte på samme måde.

Vladimir Putin bekræftede det 
og forsikrede Netanyahu om, at 
han kan stole på det.

– Vi glemmer aldrig, at mange 
mennesker fra det tidligere Sov-
jetunionen bor i Israel. Dette giver 
forholdet mellem vore to lande en 
ekstra dimension. Rusland har 

altid været meget ansvarlig med 
sine aktioner i regionen, og det 
vil vi fortsætte med, sagde Putin.

– Vi er klar over, at der er skudt 
ind på israelsk territorium, og vi 
fordømmer det. Som jeg forstår 
situationen, er disse angreb sket 
med våben, som er produceret i 
baggården (ikke med avancerede 
våben, red.), sagde Putin.

– Når det gælder Syrien, så 
tror jeg, at vi alle er klar over, at 
Syriens hær i dag ikke er i stand 
til at indlede en ny front. De har 
nok med at forsøge at bevare 
staten. Men vi forstår fuldt deres 
bekymringer. Jeg er meget tilfreds 
med, at du er kommet hertil for 
at drøfte sagen i detaljer, sagde 
Putin ifølge pressemeddelelsen 
fra Kreml.

  
Rusland-USA

USAs udenrigsminister John F. 
Kerry mener, at russiske jagerfl y 
og raketter i Syrien kan udgøre 
en trussel mod USA.

– Det er klart, at tilstedevæ-
relsen af jagerfly i luften og 
luftværns-raketter rejser alvorlige 
spørgsmål, sagde Kerry på en 
pressekonference med Storbri-
tanniens udenrigsminister Philip 
Hammond.

På en pressekonference i 
Moskva sagde udenrigsminister 
Sergej Lavrov, at Rusland sen-
der militært udstyr til Syrien for 
at hjælpe Assad-regeringen i 
kampen mod ISIS. Rusland har 

også sendt eksperter for at træne 
syrerne i at bruge udstyret. Lavrov 
sagde, at det er nødvendigt med 
en koordinering mellem Rusland 
og Det amerikanske Forsvarsde-
partement Pentagon for at undgå 
utilsigtede hændelser.

Det russiske forsvarsdeparte-
ment kundgjorde for nylig, at de-
res middelhavsfl åde vil gennem-
føre en stor øvelse i Middelhavet, 
som inkluderer skydning med 
artilleri og raketter. Krigsskibene 
kommer fra Sortehavet. Rusland 
har en fl ådebase i Tartus i Syrien.

Pensioner til immigranter
Netanyahu tog også spørgsmå-

let op om pensioner til russere, 
som nu bor i Israel. Putin lovede 
ifølge pressemeddelelsen fra 
Israel  at se på spørgsmålet.

– Jeg ved, at I ifølge den jødi-
ske kalender for nylig fejrede det 
jødiske nytår Rosh Hashana, og 
jeg vil lykønske. Så vidt jeg ved, 
begynder fasten også i morgen, 
og Yom Kippur er også en fridag. 

Jeg vil ønske jer alt det bedste i 
denne anledning og som de siger 
i Israel, ”gode ord i livets bog”, 
sagde Putin i sin indledning til 
Netanyahu.

Pressemeddelelserne fra Rus-
land og Israel havde forskellig 
ordlyd i oversættelserne.

Statsminister Benjamin Netan-
yahu og Ruslands præsident 
Vladimir Putin mødtes i Mosk-
va den 21. september 2015.  
(Foto: Kreml)

Netanyahu besøgte Putin 
Israel vil undgå konfl ikter i forbindelse med de russiske styrker i Syrien.

Øyvind Åsland
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Under en konference om religi-
onsfrihed på Catholic Univer-
sity of America i Washington 
fortalte en kinesisk evangelist 
og et syrisk kristent ægtepar 
om forfølgelse af kristne i deres 
hjemlande.

Den kinesiske evangelist Sarah 
Liu oplevede seks år med sult og 
tortur i kinesiske opdragelses-
lejre, fordi hun ikke ville fornægte 
Kristus.

Parat til at dø for Jesus
Sarah Liu var blevet døbt i 

1991. Herefter forkyndte hun 
evangeliet i landsbyerne i Kinas 
Hubei provins, indtil hun blev arre-
steret og anklaget for ’forstyrrelse 
af den sociale orden’.

- Politiet stillede mange spørgs-
mål om min præst og mine ven-

ner. Og de bad mig opgive min tro 
på Jesus Kristus. Så slog de mig 
og brugte den elektriske stav. Den 
kan give chok og brænde huden.

De satte den på mit hovede og 
overalt på kroppen. De satte  den 

Konference om folkemord på kristne
i min mund, og hele min mund 
blev så ødelagt, så jeg ikke kunne 
spise, drikke eller tale. De blev 
ved med at spørge om informa-
tion, og de satte stød-kæder til 
mine ankler, fortalte Liu.

- Jeg måtte tænke på, at Jesus 
døde for mig. Og så tænkte jeg, at 
jeg også kunne dø for ham, for-
talte Liu. Men også i fangenskabet 
delte hun evangeliet med sine 
medfanger, selv om det kostede 
en forlængelse af straffen. I 2005 
blev hun amerikansk statsborger.

Kristne bliver udryddet
- Vi ser døden i øjnene hver 

dag og hvert øjeblik. Jeg hører 
det fra mange familier, at hvis en 
mand går hjemmefra, vil han sige 
farvel til sin familie, for han ser 
dem måske aldrig mere, fortalte  
pastor Joseph. Sammen med 

hustruen Hannah Sleman har han 
arbejdet blandt fl ygtninge fra Irak 
og Syrien i en kirke i Damaskus. 
Ægteparret fortæller, at de kristne 
levede i fred med andre religiøse 
mindretal, indtil Islamisk Stat kom 
og erobrede den ene landsby 
efter den anden.

- For mig at se er det folkemord. 
Præster og andre, som har tjent 
Herren i mange, mange år, bliver 
nu dræbt af IS. Mange præster er 
blevet dræbt, sagde Joseph Sle-
man. Han fortalte om en kristen 
landsby, hvor IS havde dræbt alle 
beboerne. En anden landsby blev 
helt forladt i løbet af bare 24 timer.

I over 10 kristne landsbyer er 
der ikke fl ere kristne tilbage, og  
nogle familier forbereder sig lige-
frem på at begå selvmord, hvis IS 
dukker op, skriver Christian Post.

Bodil

Videoen ’Sarah’s Trail of 
Blood’ fra Voices of the 
Martyrs fortæller Sarah Lius 
historie. Skærmprint.

Baghdad-præsten Andrew White: 
Hjælp fl ygtningene i Mellemøsten
Pastor Andrew White, ’The Vicar of 
Baghdad’, kritiserer Europas rege-
ringer, fordi de hjælper migranter 
inden for egne grænser frem for at 
hjælpe fattige irakiske og syriske 
fl ygtninge i Mellemøsten.

Christian Post citerer Whites udta-
lelser fra en artikel i Breitbart London. 

- Når jeg ser vrede unge mænd i 
sammenstød med grænsepolititet i 
Ungarn, mens de kræver at blive luk-
ket ind i andre EU-lande, føler jeg, at det er de forkerte menensker, 
som står først i køen, siger White. Han mener, at Europa bør blive 
bedre til at skelne mellem dem, der kommer for at få et bedre liv 
og dem, der reelt må løbe for livet, fordi de er truet af Islamisk Stat.

FNs fl ygtningehøjkommission anslår, at der dagligt kommer 6.000 
migranter til Europas kyster. EU prøver nu at fordele 120.000 mi-
granter mellem de 28 EU-ande for at afl aste Grækenland og Italien.

- Jeg ville ønske, at der blev gjort mere for de tusinder af fl ygt-
ninge, især fra Irak, som er strandet i Jordan og andre lande uden 
noget håb for fremtiden, siger Andrew White.

Det var ærkebiskoppen af Canterbury, som i november bad 
’Baghdad-præsten’ forlade Irak. Nu leder Andre White hjælpear-
bejdet blandt irakiske fl ygtninge i Jordan gennem organisationen 
Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East.

Bodil

Kina: Kristen advokat arresteret
Advokat Gao Zhisheng, som 
fører sager for kristne, er blevet 
tilbageholdt af Kinas regering, 
fordi han har talt offentligt om 
den tortur, han tidligere har 
været udsat for i fængslet.

Gao (51) siger, at han trods 
sin frygt for, hvad myndighederne 
ville gøre mod ham, har valgt at 
adlyde Gud ved at kæmpe for 
kristne og andre forfulgte.

- Dem, der forfulgte mig, har 
gjort alt for at tage modet fra 
mig de sidste ni måneder. Livet i 
fængslet var absolut forfærdeligt, 
fysisk set. Da jeg blev torture-
ret første gang, var jeg virkelig 
bange. Men anden gang var jeg 
ikke bange, for det handler om, 
hvordan man tager det. Jeg vidste, at frygt ikke ville hjælpe, men 
bare føre til mere undertrykkelse og grusomhed, sagde Gao.  

Ifølge Christian Today blev Gao i første omgang idømt tre års 
fængsel samt fem års prøvetid for ’samfundsfjendtlig virksomhed’.

I fængslet blev Gao tortureret med bl.a. elektriske stave, og myn-
dighederne lukkede hans advokatkontor i Beijing. Efter afsoningen 
blev Gao idømt yderligere tre års fængsel, anklaget for at have brudt 
reglerne for prøveløsladelsen. Han blev løsladt i august 2014, men 
blev siden holdt under konstant overvågning. 

Han har udtalt, at han er parat til at blive tortureret igen frem for 
at søge sikkerhed sammen med familien, som nu bor i USA.

- Jeg har tænkt på at give op og være sammen med min familie, 
men det her er den mission, Gud har givet mig, siger Gao.

Bodil

Paven talte til kongressen i USA
Som den første pave nogensinde har Frans I talt i USA’s 
kongres. Men han sagde intet om Jesus Kristus, lyder kom-
mentaren fra evangeliske kristne ledere.

Ifølge Religion Today mener næsten 4 ud af 10 protestantiske 
præster, at pave Frans har givet folk en mere positiv opfattelse af den 
katolske kirke. Undersøgelsen er netop blevet fremlagt i forbindelse 
med pavens første besøg i USA.

Men pavens tale i kongressen skuffer Denny Burk, som er profes-
sor ved Southern Baptist Theological Seminary.

 - Han står der foran USAs kongres - på en platform, som har 
hele verdens opmærksomhed - og han siger intet om hjertet i det 
kristne evangelium. Intet om at Jesus Kristus blev korsfæstet for 
syndere og opstod igen. Intet om Guds rige og om at Kristus gør 
alting nyt, skrev Burke på skolens hjemmeside.

Paven talte om familieliv, klimaforandringer, religionsfrihed og 
immigration. Men han nævnede ikke abort direkte og sagde ikke 
noget for at forsvare de uskyldige millioner, som er blevet dræbt 
legalt i vores land siden 1973, tilføjer Burke. 

Bodil

Gao Zhisheng fortæller sin 
historie i bogen ’A China 
more Just’.

1.752 mennesker lod sig regi-
strere efter at have taget imod 
Jesus som frelser under den 
danske missionær Egon Falks 
kampagne i Bunda i Tanzania.

 
- Mange mennesker er forfær-

deligt plagede af onde ånder, og 
den smerte de oplever er ikke 
til at bære. Men på denne kam-
pagne, blev mange hundrede sat 
fri og kan nu leve et trygt liv i fred, 
skriver Falks til deres danske og 
norske støtter. 

På kampagnen blev flere 
døvstumme, blinde, lamme og 
mange andre syge mennesker 
helbredt, fortæller Hannah og 
Egon Falk.

Deres næste kampagne er i 
byen Meatu i Tanzania, og Falks 
appellerer igen om forbøn og 
økonomiske støtte til at gennem-

føre kampagnerne gennem deres 
organisation, New Life Outreach 
(www.nlo.dk).

Muslimske trusler
- I dag modtog vi nogle videoer 

fra ekstreme og radikale mus-
limer, der truer med at skære 
vores hals over, men vi kan ikke 
og vil ikke stoppe med at prædike 
evangeliet om Jesus Kristus. 

Vær med til at bede og skabe 
en forandring i Tanzania sammen 
med os! opfordrer Falks.

Helt bevidst og strategisk plan-
lægger NLO kampagnerne sy-
stematisk, så man når igennem 
hele Tanzania. Kampagnerne 
giver stor tilgang af nye kristne 
i de lokale kirker, og mange nye 
menigheder bliver plantet. 

Budskabet om kærlighed og 
forsoning mellem mennesker 

styrker også lokalsamfundet i en 
større sammenhæng og bidrager 
til ro og stabilitet i landet, siger 
Falks.

Ved kampagnerne investerer 

New Life Outreach også i lokale 
sociale projekter for forældreløse 
børn, hiv/aids ramte, medicin, 
fødevarer og lignende behov.

Henri.

1.752 nye kristne ved Egon Falks 
kampagne i Bunda i Tanzania

Dr. Egon Falk tester en helbredt kvinde for hendes syn. 

Lejrsted bliver til Noas Ark 
De tre ejere af Gulsrudlejren i Norge vil omdanne lejren 
til et ”Noas Ark oplevelsescenter”. 

Planen var oprindelig at ombygge lejren for 10-15 mio. kr., 
men nu er budgettet justeret til realistiske 3 mio. kr. 

Det nye oplevelsescenter skal illustrere 20 centrale bibelske 
beretninger. Sammen med centeret vil der være et foredrags-
lokale med udsigt over Tyrifjorden, ligesom der skal være rum 
til bibelstudier og retræter.

Lutherstiftelsen skal stå for selve udstillingen, mens for-
eningen ”Noas Arks Venner” skal drive lejrstedet. 

Lejren bruges hvert år af 3.000 konfi rmander. Misjonsal-
liansen og bispedømmet er blandt sponsorerne til Noas Ark. 
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Af Christine Caine

”Christine, du har kræft.” 
Det var ikke lige de ord, jeg 
havde regnet med at høre, da 
jeg i juni sidste år landede i 
Sydney for at deltage i vores 
årlige Hillsong-konference.

I Australien var klokken ni om 
morgenen. Min læge havde ringet 
til mig fra Amerika for at meddele 
mig resultatet af den biopsi, der 
var foretaget af min skjoldbrusk-
kirtel kort før min afrejse.

Kræft. Et ord, der normalt fører  
angst, forskrækkelse og gru med 
sig. Alle synes at kende en, som 
har eller har haft kræft. Inklusive 
mig selv. Min far døde af lunge-
kræft, da jeg var 19 år. 

Jeg så med egne øjne, hvordan 
kræft æder et legeme op.

Jeg så, hvilke bivirkninger 
kemoterapi og stråler kan have 
på et legeme.

Jeg hørte, hvordan han ka-
stede op i badeværelset. Igen 
og igen.

Jeg så, hvordan min stærke far 
blev svag og skrøbelig.

Jeg sad i venteværelser og 
ventede på, at han skulle komme 
ud fra operationsstuen.

Jeg så, hvad håb, trukket i 
langdrag, gør ved en familie.

Jeg bad fortvivlede, inderlige 
bønner, som ikke syntes at æn-
dre noget.

Jeg mærkede angsten, som 
var fl yttet ind hos os.

Jeg levede med håbet og troen 
på, at han ville blive helbredt.

Jeg så, hvordan min mor tryk-
kede min fars livløse krop ind til 
sig, efter at han var død i hendes 
arme.

Jeg gik til min fars begravelse.
Ved mit bryllup var min far ikke 

til stede.
Mine døtre har aldrig lært deres 

morfar at kende.
Det er 29 år, siden jeg sidste 

gang snakkede med min far.

Én ting var sikker: Jeg kendte 
kun alt for godt ordet ”kræft”. Jeg 
er 48 år og har levet længe nok 

til at lære mange mennesker at 
kende, som har haft kræft – eller 
stadig har det. Jeg har bedt for 
utallige mennesker med kræft. 
Mange af dem er døde; andre har 
overlevet. Jeg vil aldrig ophøre 
med at bede for, at Gud må hel-
brede mennesker, som har kræft.

Jeg havde ikke regnet med selv 
at få stillet denne diagnose. Og 
dog skete det. Mange spørgsmål 
løb gennem hovedet på mig: 

Er det stadie 1, 2, 3 eller 4?
Har tumoren allerede bredt 

sig?
Er jeg nødt til at fl yve tilbage til 

Amerika med det samme?
Er det nu, jeg skal hjem – til 

Gud?
Hvad vil der ske med mine 

døtre Catherine og Sophia?
Hvad med mine opgaver på 

konferencen?

I brøkdele af et sekund løb 
alle de ting gennem hovedet på 
mig. Jeg tog en dyb indånding og 
svarede derpå min læge:

”Leslie, det er okay. Det er ikke 
kræften, der fører til døden, men 
livet. Jeg vil nyde hvert eneste 
sekund, Gud skænker mig her 
på jorden, og så går jeg hjem. 
Djævlen har ingen magt over mit 
liv. Jesus vil hente mig hjem til sig 
præcis på det tidspunkt, han har 
bestemt. Jeg er ikke bange for at 
dø. Ligegyldigt, hvad der sker, vil 
Jesus til syvende og sidst være 
den sejrende.”

Jeg må træffe en beslutning
Blot en uge tidligere var jeg 

gået til lægen med ondt i halsen. 
Nu stod jeg over for fi re proble-
mer, som vedrørte den del af 
kroppen, jeg brugte mest til at 
kunne gøre det, Gud havde kaldet 
mig til: min stemme.

• En svulst i halsen
• Knuder på stemmebåndet
• En halsbetændelse
• Skjoldbruskkræft

Én ting stod mig klart: Der var 
rettet et våben imod mig, som det 
hedder i Bibelen i Esajas 54,17. 

Jeg tror ikke, at sygdom kommer 
fra Gud, for Gud er god og gør 
alting godt. Men jeg ved, at vi står 
i en åndelig kamp, og at der kan 
ske gode mennesker ondt, fordi vi 
lever i en falden verden. Djævlen 
var ude efter min stemme. Han 
ville have mig til at tie.

Det var hans plan at indgyde 
mig angst for således at svække 
min tro. Angst lammer os og gør 
os stive af skræk. Den får os til 
at trække os fra Gud i stedet for 
at kaste os i armene på ham og 
dykke dybt ind i hans ord.

Jeg stod foran en troskamp, 
og den sande fjende var ikke 
kræften, men angsten. Nu fi k jeg 
lejlighed til at praktisere det, jeg 
så ofte havde prædiket:

Jeg måtte beslutte mig for 
at stole på Guds løfter, når det 
gjaldt mit liv.

Jeg måtte beslutte mig for at 
leve i troen og ikke som tilskuer.

Jeg måtte beslutte mig for at 
bekæmpe angst med tro.

Jeg måtte beslutte mig for 
bestandigt at søge Guds nærvær.

Jeg måtte beslutte mig for at 
bringe angsten, tvivlen, vantroen 
og de negative tanker til tavshed.

Jeg måtte beslutte mig for at 
holde fast ved min trosbeken-
delse.

Jeg måtte beslutte mig for livet 
og ikke for døden.

Helbreder Gud stadig?
Gud vil helt afgjort gøre mig 

rask med det samme, tænkte 
jeg, hvorom alting er, behøver 
jeg jo min stemme for at klare 
de opgaver, han har givet mig! 
Det ville han gøre, det var klart. 
Jeg er i bund og grund overbe-
vist om, at Jesus kan helbrede. 
Jeg tror på Guds overnaturlige, 
mirakelvirkende kraft. Hvordan 
skulle jeg ellers kunne reddes, 
hvis jeg ikke troede på, at Jesus 

på overnaturlig vis var født af en 
jomfru, død på korset, opstanden 
på tredjedagen, siddende ved 
Guds højre hånd og en dag vil 
komme igen? Meget af det, jeg 
tror på, kræver overnaturlig tro!

At tro på, at Gud også den dag i 
dag kan helbrede, kræver mindre 
tro end at acceptere, at Jesus 
døde for mine synder.

Hvem kæmper 
sammen med mig?

Jeg ville reddes ud af denne 
situation, men ti uger senere 
konstaterede jeg, at Gud ville gå 
med mig hele vejen igennem den.

Vi ved ikke tilnærmelsesvis så 
meget, som vi mener at vide. Vi 
kontrollerer sågar endnu mindre, 
end vi ved. Gud alene er alvi-
dende, altså måtte jeg forlade mig 
på det, jeg vidste om den, der er 
alvidende. Denne erfaring ville 
gøre mit forhold til Gud dybere. 
Det er den virkning, tro har. Den 
bringer os nærmere ham.

Det afgørende er, hvem vi går 
gennem ilden sammen med.

Jeg omgav mig med troskæm-
pere, som indgød mig tro, håb, 
helbredelse, styrke og mod. I 
kampen har vi brug for strids-
mænd, ikke mennesker, som 
permanent bekymrer sig. Vi har 
brug for venner, som minder os 
om, at:

… han, som er i jer, er større 
end han, som er i verden (1. 
Johs. 4,4).

Ved hans sår blev I helbredt (1. 
Peter 2,24).

Intet våben, der dannes imod 
dig, skal nå sit mål (Esajas 54,17).

Du skal ”ikke dø, men leve og 
fortælle om Herrens gerninger” 
(Salm. 118,17).

Min sjæl, pris Herren, glem ikke 
hans velgerninger! Han tilgiver 
al din skyld, helbreder alle dine 
sygdomme (Salm. 103,2-3).

Herren ”heler dine sår, læger 
dig efter de slag, du fik” (Jer. 
30,17).

Jeg er alle de mennesker tak-
nemmelig, som har bedt for mig 
i denne tid. Dette fællesskab af 
forbøn har støttet mig og hjulpet 
mig gennem processen. Vi har 
så meget brug for hinanden. Det 
er ikke godt for mennesket at 
være alene.

Møder, som fi k 
mit hjerte til at briste

Der fulgte nu en lang række 
prøver og undersøgelser. Jeg sad 
i mange venteværelser fyldt med 
kræftpatienter. Mange af dem 
var alene. Jeg kunne se angsten 
i deres øjne. Mennesker, som 
havde tabt håret. Mennesker, 
som ikke mere kunne gå uden 
hjælpemidler. Kære Gud, forbarm 
dig, vær nådig.

Mit hjerte bristede. Medfølelsen 
overvældede mig, og jeg vidste, 
hvorfor jeg var der. Jeg havde det 
forholdsvis godt. Hos den kræft-
læge, jeg havde, var chancen 
for helbredelse ved operation 
høj. Jeg havde min egen dal, jeg 
skulle igennem, hvorimod deres 
vej syntes at være langt sværere. 
Hos mig havde kræften ikke bredt 
sig. Det var tydeligt, at kræften 
hos andre patienter greb vildt 
om sig. Hvorfor, Gud? Jeg har så 
mange spørgsmål, som jeg på 
denne side af evigheden ikke vil 
få svar på. Men jeg kan gøre, hvad 
jeg kan, og overlade til Gud, hvad 
kun Gud kan.

Venteværelser 
venter på os

Jeg ville benytte lejligheden 
til at bringe liv, håb og glæde i 
mørket. Jesus var i disse ven-
teværelser, fordi hans ånd bor i 
mig (Kol. 1,27). Jeg var der, altså 

Lad ikke 
angsten

få magten
Christine Caine har rejst verden rundt som forkynder. 

En dag i sommeren 2014 fi k hun en uventet besked
fra lægen. Det blev begyndelsen på en vandring, hvor 

det ord hun prædikede skulle stå prøve i hendes eget liv.

Christine Caine rejser verden rundt som forkynder. Her ved Passion-
konferencen 2014 i England. I 2010 deltog hun på kvindekonferencen 
Forvandling i København.
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Af Vibeke Binderup
   Skolelærer og forfatter

Ruth Valerio fra England er hoved-
taler på Reboot.

Efterårsstævne
i Karlslunde Strandkirke 7. -  8. november 2015

Velkommen til

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

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

Ken Shigematsu     Jesper Oehlenschläger

Gud i mit alt
Når troen og hverdagen mødes 

Talere:

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

var han der også. Ville jeg have 
mod til at henvende mig til disse 
mennesker, røre ved dem, elske 
dem og bede for dem? Ville jeg 
have tro for dem, som ikke mere 
kunne tro?

Nogle af mine mest dyrebare 
øjeblikke i mit arbejde med an-
dre mennesker oplevede jeg i 
disse venteværelser. Jeg måtte 
spørge mig selv, hvorfor mange 
kristne ønsker sig en scene 
til deres arbejde, når der dog 
venter et arbejde på dem i disse 
venteværelser – overalt på jorden. 
Hvor mange fi ndes der ikke, der 
venter på, at vi skal komme til 
dem, mens vi venter på, at de 
skal komme til os? Der er vente-
værelser, der venter på os. Hvad 
venter du på?

Svulsten i min hals blev fjernet 
ved en operation, som varede en 
time. Jeg var taknemmelig for, 
at der ingen celler fandtes, som 
rummede kræft eller et forstadie 
til kræft.

Derpå blev halvdelen af min 
skjoldbruskkirtel fjernet. Jeg må 
ikke mere tage medicin. Min krop 
er nu fuldstændig fri for kræft. Tak, 
Jesus. Han har hørt vores bønner. 
Han har helbredt min krop.

På den anden
side af dalen

Jeg havde sagt til Jesus: ”Hvis 
du snart henter mig hjem til 
dig, så vil jeg tage så mange 
som muligt med mig hjem!” Jeg 
ville gennem hele processen føre 
mennesker til Jesus og være et 
levende vidnesbyrd om, at Gud 
også helbreder i dag. I disse 
ti uger blev jeg den ene gang 
efter den anden forbavset over 
Guds nåde. Ved de møder, hvor 
jeg talte, gav tusinder deres liv 
til Jesus. Mange, mange blev 
helbredt.

Der sker noget, når vi sam-
men med Jesus vandrer gennem 
dødsskyggens dal: Når vi er nået 
over på den anden side, kender 
vi Jesus. Det kan ingen tage fra 
os. Ingen kan få os til at tie. Vi er 
ikke bange mere.

Gud er den største
Hvorfor blev jeg ikke straks hel-

bredt? Det ved jeg ikke. Men jeg 
ved, at Jesus har helbredt mig. 

En gang imellem helbreder 
Gud straks gennem mirakler.

En gang imellem helbreder han 
gennem læger og medicin.

En gang imellem kalder han os 
hjem til sig og helbreder os der.

Hvilken vej han vælger, er op 
til ham.

Han er Gud. Det er jeg ikke.
Han er den største, og han vil 

gøre det, som forherliger ham 
mest.

Min opgave er at stole på, at 
han stadig kan helbrede og også 
gør det. Guds opgave er at gøre 
det umulige.

Jeg ved ikke, hvad din udfor-
dring er i dag, men jeg ved, at 
Gud ved det. Gud ser dig. Gud fø-
ler med dig. Gud kan og vil handle 
til dit bedste. Gud kan berede en 
vej, hvor der ingen vej er. 

Tillad ikke, at en eller anden 
bagatelliserer dit problem

Jeg havde kræft i skjoldbrusk-
kirtlen i stadie et. Mange siger, 
at ”det er ikke noget særligt” 
(som regel folk, der aldrig har 
haft kræft). Da jeg lå på opera-

tionsbordet, og kirurgen satte 
skalpellen i struben på mig, var 
det for mig ”noget særligt”. Gud 
tager dit problem alvorligt.

Mirakler er Guds specialitet
Bare fordi mennesker ikke kan 

gøre noget, betyder det ikke, at 
Gud ikke kan gøre noget. For 
mennesker er det umuligt, men 
for Gud er alting muligt (Mat. 
19,26).

Jeg vil gerne holde troen og 
håbet om dit personlige mirakel 
levende i dig. Jeg ved ikke, hvad 
morgendagen bringer dig, lige så 
lidt som jeg ved, hvad morgenda-
gen bringer mig.

Tillad ikke, at angst, bekym-
ring, vantro eller tvivl skal berøve 
dig det, du har i dag.

Vi har alle kun i dag.
Det er ikke kræften, der fører 

til døden.
Det er livet, der fører til døden.
Frygt ikke døden.
Frygt at dø og aldrig have levet.

Christine Caine er gift og mor til 
to børn, foredragsholder og forfat-
ter. www.christinecaine.com

Den 23.-24. oktober slår 
Aarhus Valgmenighed og 
DanskOase dørene op for 
kvindekonferencen ’Reboot’. 

Konferencen er for kvinder i 
alle aldre og byder bl.a. på lov-
sang, fællesskab, café, bogsalg 
og et bredt udvalg af workshops.

Temaet er i år ”Bo bedre - et liv 
på klippen” og hovedtaler er Ruth 
Valerio fra Revelation Church 
i England. Ruth er uddannet 
teolog fra Cambridge og har en 

ph.d.-afhandling i forbrugerisme 
& simplicitet. Hun er optaget af at 
fi nde bibelske svar på klodens kli-
maudfordringer, fattigdom, miljø, 
livsstil og uretfærdighed i verden.

De deltagere, som ikke bor i 
Århus, kan benytte sig af sofa-
surfi ng, som er helt gratis. Man 
kan nemlig blive indlogeret hos 
en kvinde fra Århus, som sørger 
for en seng og morgenmad. Selve 
konferencen koster 350 kr. og er 
inkl. frokost og aftensmad lørdag. 

Lisbeth

Christine Caine sammen med sin mand Nick. Christine er født i Sydney, 
Australien men bor i dag i USA sammen med sin familie.

Hjælp til at ”bo bedre” 
ved kvindekonference i Århus

Mange gange har jeg læst: ”I er jordens 
salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad 
kan man da salte det med? Det kan ikke 
bruges til noget, men bliver bare smidt ud, 
og folk træder det ned.” (Mattæusevange-
liet 5:13 BPH). 

Hver gang jeg har læst dette, indtil for nylig, 
har jeg haft fokus på, at jeg skal hente min 
kraft hos Gud, så jeg ”smager af noget”. 

I de sidste måneder har dette vers dog 
forfulgt mine tanker, det har mast sig ind på 
en påtrængende måde, som et insisterende 
barn, der bare VIL have, at mor lægger sin 
Ipad og kigger på børnetegningen af endnu 
et hus med en skæv skorsten. Lydigt (næsten) 
kiggede jeg igen på verset, og sendte igen en 
lille bøn om mere kraft. Verset blev dog ved 
at mase sig på, til jeg gav mig tid til at lytte, 
og være stille. 

Her blev jeg overvældet af tanker omkring 
salt, lige fra da vi glemte saltet i frikadel-
lerne (prøv det ikke), til det salt vi smider på 
fortorvet, så posten ikke falder og kommer til 
skade. Jeg så naturen for mig uden saltvand 
og jordens næringssalte, jeg blev mindet om 
den spejderlejr, hvor alle fi k solstik, og hvor vi 
måtte drikke saltvand for at komme os osv. Til 
sidst så jeg vores store saltkrukke, med låg 

på, nede i skuffen.
Hvad hjælper al kraft i verden, sammen men 

al tænkelig kraft fra det høje, hvis saltkrukken 
står med låg på i en skuffe? Hvis ikke jeg blan-
der mit salt i verden... Kan jeg så være verdens 
salt? Kan jeg redde posten, hvis mit salt ikke er 
på fortovet? Kan jeg redde pigen med solstik, 
hvis ikke hun må drikke mit saltvand?

Min bøn er blevet ændret fra: ”Send mere 
kraft, Far”, og lyder nu mere henad: ”Vis mig, 
hvor jeg kan salte verden idag, Far”. Lad os 
aldrig blive ligeglade med, hvordan verden 
smager, så har saltet allerede mistet al kraft.

Send mere kraft eller...
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DRØMMER DU OM DET STORE NORSKE EVENTYR?

KYSTEN ER 
KLAR!
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En rejse med Hurtigruten langs 
Norges kyst er mere end en 2400 
kilometer lang sejlads i noget af 
verdens smukkeste landskap – det er 
også en opdagelsesrejse for sjælen. 

ikke bare få nye opdagelse langs 
kysten – men også nye sider af dig selv. 

Om 
friske lokale mad eller mere end 50 

som vil vække din indre opdager 
– det er endnu uvist. Det som er 

2. november er du garanteret dit livs 

Book på 96 17 01 11 eller 
norskhytteudlejning.dk

Tilbudet gælder 6, 7 og 12 dages rejse på Norges kyst. 
Pris eksempelet er per pers. i indv. dbl. kahyt inkl. 
helpension for vinter-sejlads fra Kirkenes til Bergen 

SPAR OP TIL 

25 %
PÅ REJSER LANGS 

NORGES KYST I 2016

6 dage fra

5 385,-
ORD. PRIS 7 135,-

BOOK SENEST 
2. NOVEMBER - OG VI 
GI’R FLYBILLETTEN
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Gunner Herluf Kristensen blev født i 1946, og blot et år gammel 
mistede han sin mor. Trods små kår i efterkrigstidens Danmark 
var Gunner fra begyndelsen fast forankret i kristendommen. 
Han har nu udgivet sine erindringer fra opvæksten i bogen 
”Problemløserne”.

Efter moderens død stod Gunners far alene tilbage med 9 børn, 
og Gunner blev sendt i familiepleje hos sin farbror og tante langt 
væk fra det hjem, han kendte. ”Jeg er glad for, at jeg blev født, før 
socialforsorgen havde magten. Det var jo en selvfølge, at det var 
familiekærligheden, der tog sig af mig i stedet for pengenes magt”,  
fortæller Gunner om starten på sin nye barndom. Bogen er fortæl-
lingen om, hvordan troen på Gud fi k stor betydning for mange af 
Gunners valg senere i livet.

Gunner Herluf Kristensen: Problemløserne - I historiens lys.
78 sider • 130,00 kr. • Historia Forlag

Gunner Kristensen med sin bog ”Problemløserne”.

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Kampen om Jerusalem er en 
letlæst bog med Jerusalem 
som indgangen til Bibelens 
skrifter om landet Israel, jø-
derne og forholdet til omver-
denen i dag. 

Det er spændende i lyset af 
den anspændte situation i Mel-
lemøsten og kampen om byen 
både nu og tilbage i tiden. Ipsen 
skriver kort og klart om byens 
historie og Bibelens udsagn om 
byens fremtid. Han skelner mel-
lem det himmelske og det jordiske 
Jerusalem - først nævnt i Bibelen 
som ’Salem’.   

Ipsen samler på udmærket 
vis mange skriftsteder, der viser 
både de profetier, der allerede er 
gået i opfyldelse, og de, der vil 
blive opfyldt i fremtiden, uden dog 
at komme ind på nøjagtige tids-
punkter. Men ud fra det, Bibelen 
skriver, er ”de sidste tider” rykket 
nærmere, og læseren opfordres 
til at gribe håbet om den forløs-
ning, der ligger i det.

Nødvendig forståelse
For at forstå hvordan det him-

melske og det jordiske hører 
sammen - også i dag - er det 
nødvendigt at forstå Bibelens 
beskrivelse af Guds udvælgelse, 
hans pagter og hans genopret-

telse. Og dermed forstå forløbet i 
hvordan Gud har kaldt Abraham, 
hans familie, og siden har udvalgt 
det jødiske folk for til sidst at inklu-
dere ”alle jordens slægter”, dvs. 

både jøder og ikke-jøder.  
Bogen slutter med et kapitel, 

der handler om dagens Jerusa-
lem og den politiske situation i 
forhold til den konfl ikt, der er om 

byen. Ikke ud fra hvad politikere 
og verdenssamfundet mener, 
men ud fra Bibelen. Det er forfat-
terens ønske, at  ”Guds menighed 
i vores land yderligere vil få deres 
øjne åbnet for den tid, vi lever i 
nu.” Ipsen opmuntrer til at støtte 
Israel, ved at man beder for Is-
rael, taler godt om det, støtter de 
bevægelser, som gør en indsats 
for Israel, og køber israelske pro-
dukter når muligt.

Bogen har forord af præst 
Christina Elisabeth Leinum, som 
er national leder af den danske 
afdeling af Den Internationale 
Kristne Ambassade i Jerusalem, 
og bagside-omtale af Per Niel-
sen fra UCB (United Christian 
Broadcasters). Bagerst er en 
litteraturliste, hvor bl.a. Simon 
Sebag Montefi ores Jerusalem en 
biografi  er nævnt; denne store og 
meget veldokumenterede biografi  
viser, at der altid har været kamp 
blandt verdens magter om at få 
herredømmet over Jerusalem. 

Kampen om Jerusalem er et 
værdifuldt bidrag til forståelsen 
af den tid, vi lever i, med Bibelen 
som guide. 

 
Filip Hübbe Ipsen:
Kampen om Jerusalem og 
Israels evige udvælgelse
131 sider • 98 kr.  •  Forlag: HEFI

Jerusalem – evigt aktuelt
Ny bog af Filip Ipsen ser på, hvilken rolle Jerusalem spiller i den tid, vi lever i. 

Anmeldt af 
Vibeke M. Gregersen

Det er ikke så tit, vi i medierne 
hører om det arbejde, der gø-
res i kirkeligt og kristent regi 
for fl ygtninge og indvandrere 
i Danmark. Det råder denne 
bog bod på. 

Internationalt Kristent Center 
i Aarhus er en del af Indre Mis-
sions tværkulturelle arbejde. Det 
har til huse i missionshuset Stjer-
nen i Risskov, og kaldes derfor i 
daglig tale for ”Stjernedansk”. I 
”Stjernedansk” tilbydes gratis og 
god danskundervisning for alle, 
medarbejderne besøger familier, 
der lige er kommet til Danmark, 
og der gives mulighed for netværk 
og mulighed for at få venner. 

Line Grønbæk Andersen og 
Gitte Knudsen har begge været 
medarbejdere i ”Stjernen”. En af 
de erfaringer, de har gjort, er, at 
det at lave mad sammen er en 
af de bedste måder, hvorpå man 
lærer hinanden at kende. Man 
behøver ikke at tale samme sprog 
for at kunne lave mad sammen 
eller grine sammen. Og det er 
baggrunden for, at de har taget 
initiativ til og har ’tilberedt’ bogen 
”Medmennesker på menuen”.

Personlinge fortællinger
Bogen består af tyve interviews 

med mennesker fra 17 forskel-
lige lande, deriblandt Burma, 
Irak, Sri Lanka, Egypten, Tyrkiet,  
Afghanistan, Vietnam og Congo. 
Hver enkelt fortæller deres per-
sonlige livshistorie, om opvæk-
sten i  hjemlandet, deres vej til 
Danmark, deres liv i Danmark på 
godt og ondt og om deres håb og 

ønsker for fremtiden. Efter hvert 
interview er tilføjet en eller fl ere 
lækre madopskrifter fra deres 
respektive hjemlande, illustreret 
med fl otte fotos af de indbydende 
retter. Lige til at bruge, hvis man 
har brug for ny inspiration til den 
daglige madlavning.

Fælles for de 20 interwievede 
er, at de på et tidspunkt blev 
gjort opmærksomme på ”Stjer-

nedansk”, og at kontakten dertil 
blev til stor hjælp og uvurderlig 
betydning for dem. Som Seyed 
fra Iran  siger: 

”De, der arbejder i Stjernen, 
spurgte mig ikke om noget, der 
ikke vedkom dem. De er imøde-
kommende mennesker, og de 
smiler til en. Jeg er glad i Stjer-
nen. De frivilliges arme er åbne 
med glæde og kærlighed, og jeg 
ønsker, at resten af danskerne 
bliver ligesom dem. Der er et godt 
undervisningprogram i Stjernen, 
og det er dejligt at være på ud-
fl ugter og at tage på restaurant 
med de andre elever, frivillige og 
ansatte. (s. 101). 

Det er forfatternes håb, at bo-
gen kan give andre mod og lyst 
til at engagere sig i tværkulturelt 
arbejde under en eller anden 
form.  Og det er bogen en god 
appetitvækker til. Den er en dejlig, 
inspirerende og opmuntrende 
bog at læse. 

Af Line Grønbæk Andersen og 
Gitte Knudsen: 
Medmennesker på menuen - 
Livshistorier og opskrifter
160 sider • kr. 199,95 • Lohse

    

20 indvandrere fortæller
fra missionshus i Risskov

Peter Tinggaard har skrevet 
fl ere bøger om forbøn. Med 
sin seneste bog, Du vandt 
mit hjerte, har han taget en 
ny retning.

Du vandt mit hjerte er en 
nyttig andagtsbog. Som Ting-
gaard forklarer i indledningen, 
er bogen ikke bare en almin-
delig bog om forbøn, men 
denne gang har han prøvet 
noget nyt og opfyldt sin drøm 
fra gymnasietiden om at lave 
en cd. 

På den baggrund kan man 
sige, at det er til inspiration 
for læseren og lytteren, når nogen får opfyldt den drøm, som Gud 
har lagt i deres hjerte. Det var meget interessant at læse om hans 
mislykkede forsøg på at lede lovsangen. Efter at han havde givet 
op, fi k han senere en ny opfordring til at tage drømmen op igen. 
Og denne gang skulle det være ved Guds kraft.

Bønnesange for Guds hjerte
Tinggaard skriver i indledningen, at han spiller sangene på sin 

akustiske guitar som bønner. Det er gået godt for Tinggaard med 
han s første cd. Lydteknikeren Niels Ole Sørensen har ramt musik-
ken særdeles godt.

Teksterne minder mig om Dennis Jernigan, som skrev ”All in 
All”, fordi de for det meste handler om Guds faderhjerte og om den 
måde, de har lavet en tovejs-samtale med Herren. 

Du vandt mit hjerte giver mig en unik oplevelse af Guds nær-
vær, som bliver mere smitsom, jo mere jeg hører cd’en. Bogen og 
cd’en er gode til de stille stunder, og sangene er gode at synge 
ved gudstjenester. 

Anmeldt af Craig Deaton

Peter Tinggaard: Du vandt mit hjerte (bog + cd)
56 sider • 99 kr. • Privat udgivelse

Opfordret 
til at drømme

Erindringer 
fra efterkrigstiden
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

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

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

  FO
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G
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BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

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

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttterekteriiinnnsseeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Ferie

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

100 kr

Ole Bøgh Ande

2 for
150 kr

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,-

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

Indbyrdes splid
Da jeg læste Iben Tranholms klumme i Udfordringen d. 10. 

september, gik mine tanker i fl ere retninger: Det er jo ikke kun 
vantro og andre ikke-troende, der melder sig ud af Folkekirken. 
Lovgivningen om kirkelig vielse af homofi le og lesbiske har 
fået fl ere tusinde til at melde sig ud. Det skaber jo for mange et 
problem, når der senere bliver behov for en kristelig begravelse. 
Sognepræsterne og andre ansatte - bortset fra graveren - er jo 
ikke forpligtede til at vise kristent sindelag overfor ikke-medlemmer. 
Så må andre træde til.

Iben Tranholm nævner også forbøn for de afdøde, der jo nok 
også omfatter de efterladtes behov for forbøn. - Der reagerede 
Jørn Nielsen ugen efter med en reaktion mod I.T.s "katolske" 
indstilling. "Så hører vi nok snart fra pastor Blumensaat igen," 
tænkte jeg. Hvilket jo også skete.

Der gik mine tanker så videre til en landsdækkende vækkelse i 
1920’rne og 1930’rne. Når der er vækkelse, arbejder Satan tæt på 
og parallelt, så han kan forplumre og kvæle vækkelsen. - Dengang 
var det indbyrdes splid, han brugte. I et sogn i Midtjylland tog en 
sognepræst sit jagtgevær og gik over i kirken og skød sig foran 
alteret i fortvivlelse over, at de troende i sognet  var partiske og 
indbyrdes krigeriske i stedet for at fi nde andre løsninger.

I en anden del af Jylland blev de troende i et sogn uenige om, 
hvem der måtte arrangere møder i missionshuset og indbyde 
talere. Striden blev så voldsom, at det blev en retsag - trods advars-
len i 1. Kor. 6:1-8. Striden fortsatte vist helt til Højesteret, skønt en 
sådan retsag jo ikke kan vindes af nogen af parterne. - Skal vi den 
vej også nu? Eller kan vi i kristelig dialog fi nde andre løsninger?

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH.
64OO SØNDERBORG

Drop skamløsheden
Kære Jørn Nielsen og Benny 

Blumensaat!
Som protestantisk præst med stor 

respekt for den katolske kirke vil jeg 
opfordre jer til at holde op med at 
bruge ord som ”skamløst” om den 
lære og praksis, der er gældende i 
henholdsvis den kirke, jeg tilhører, 
og en kirke som jeg – trods uenighe-
der – har stor respekt for. At katolik-
ker og protestanter ser forskelligt på 
spørgsmålet om skærsilden og om, 
hvorvidt man bør bede for de døde, 
er der intet nyt i, og jeg kan ikke se 
nogen grund til at starte et skænderi 
om det spørgsmål netop nu, hvor 
kirken er trængt fra så mange sider. 
Vist kan der (utvivlsomt fra begge 
sider) fremføres kaskader af argumenter for, at den anden part 
tager fejl, men det bør foregå i en respektfuld samtale uden an-
vendelse af skældsord.

Med hensyn til den klumme af Iben Thranholm, som antændte 
diskussionen, mener jeg ikke, at man kan bebrejde hende, at 
hun som katolik fremfører katolske synspunkter i en fælleskirkelig 
avis. Til gengæld forstår jeg ikke, hvordan hun kan være så oprørt 
over, at en protestantisk præst (nemlig Rebecca Rudd) fremfører 
protestantiske synspunkter!

NIKOLAJ HARTUNG KJÆRBY, 
SOGNEPRÆST VED HUSUM KIRKE

Nikolaj Hartung opfordrer 
til gensidig respekt.

Når der er vækkelse, arbejder Satan tæt på og parallelt, så han 
kan forplumre og kvæle vækkelsen - gerne med indbyrdes splid.
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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

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Erhverv

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

Så modtager du Dagens Udfordring, som består af et bibelvers, 
og et par link til de nyeste historier i avisen samt bogtilbud. Hjem-
mesiden passer også til mobil-format.

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du ved at oprette et testamente kan 
bestemme, at op til ¾ af din formue skal gå 
til andre end din nærmeste familie?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug 
for et godt råd.

 

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. 14.00 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.
24.-25.10. Nordic Apostolic Prophetic Conference, Finland. 
5.11. 19.30 Ørslev Kloster - Ørum Kirkefællesskab: Mama Heidi.
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
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:

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

14. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Egon Falk
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 Berntsen

Personlige

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

6070 Christiansfeld - Billet mrk. XX-XX

Victor Kalisher

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Tilmelding senest 7/10 online www.aglow.dk 
eller på telefon 6126 2319 eller 2617 5524

Lørdag den 10. oktober 2015 kl. 11.00-16.45 
Mosteriet, Holtvej 67, 3230 Græsted

Alle kvinder indbydes til 
spændende Aglow dag på Sjælland

Taler: Dina Siegumfeldt,  
medlem af Aglows Nationalbestyrelse, 
underviser om temaet Mirakler i hverdagen
desuden vidnesbyrd, forbøn og fællesskab

Pris kr. 60,- inkl. frokost og eftermiddagskaffe

Hurghada – 
bibel- og 
 badeferie

Plej sjæl og legeme på en uges ferie i fantastiske 
omgivelser. Tid til fordybelser i Bibelen, til bad-
ning og til afslapning i sol og varme.
Dato: 3. - 10. marts
Rejseledere: Mette og Børge Haahr Andersen

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

Egon Falk

HELBREDELSESMØDE
Kom og hør, hvordan du kan få evigt liv i Himlen og 

blive helbredt for alle dine sygdomme her på jorden og 
få et helt nyt liv.

Kjeld O. Pedersen taler og beder for syge. 
Han har igennem 35 år set tusinder blive helbredt for 

blindhed, døvhed, lammelse, kræft, sklerose, parkinson, 
epilepsi, dårlige rygge, smerter, psykiske og mange 

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 2/10 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Kære du
Jeg er en personlig kristen kvinde på 58 år, som søger en 
mandlig ven, som måske kan blive til mere. Mangler at blive 
stimuleret og få modspil. Blev skilt for 5 år siden. Har voksne 
børn og børnebørn. Kan godt lide naturen og musik. Er musi-
kalsk. Søger du en partner, så skriv til mig – gerne med billede.
Hilsen den søgende – som bor i Midtjylland.

Billet-mrk. 40-01

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

SØNDAG
25. oktober 

Kl 10:30

Præst og 
international

missionær

DAVID HANSEN
AMC Aalborg

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk
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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 39:
Inger Marie V. Jensen
Bøgelunds 46
6920 Videbæk

Kodeord: Klinkegulv

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 
6. oktober 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!

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

Torsdag den 17. September • Uge 38 • 2015 • Årg. 43

Torsdag den 17. September • Uge 38 • 2015 • Årg. 43  

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Mere end halvdelen af oplaget solgt før udgivelsen!
Ude nu!

Bestil på: WWW.SCANDINAVIA.AS

Jernbanegade 7. 7400 Herning Tlf. 97 1168 00E-mail: revisor@bruun-dalgaard.dk
www.bruun-dalgaard.dk

Brug tid på det du er god til
- vi gør det samme

Vi yder troværdig og fyldestgørende rådgivning og 

revisorassistance uden skjulte omkostninger.

Registreret revisor FRR

Mange helbredelser i Aalborg

Charles Ndifon (th) glæder sig over en deltager, der netop er blevet helbredt for talebesvær efter en blodprop. Manden kom også op at gå fra sin kørestol og mærkede en tydelig bedring på et øjeblik.Af Henri Nissen
Hundredvis af mennesker 
oplevede i weekenden en lang 
række mirakler i Aalborg.

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

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

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

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

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

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

Tilbage til DanmarkCharles Ndifon kom i 2001 for 
første gang til Danmark. Dengang 
var han inviteret af en lille frikirke 
i Ringkøbing. Da tv-serien Åndernes Magt 

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

borg, Aarhus, Kolding, Herning 
og Hillerød.

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

verden rundt og talt til titusindvis 
af tilhørere. Miraklerne er fortsat 

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

Læs mere side 12-13 og Leder side 6. 

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

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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Botilbud

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

er. 
v

e 

s-

vil

s-

ill

Kinas kristne revolutionKinas kristne revolution

Stillinger

Gøre gavn?
Vil du hjælpe Udfordringen 

praktisk? 
En ny café og helsekostbutik 

er fx åbnet i Udfordringens loka-
ler (et alternativ til det okkulte). 
Her er brug for ekstra frivillig 
hjælp til betjening m.m.

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

Fortæl hvad du kan til hen-
ri@udfordringen.dk eller på 
51316599.

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

Så ring til Udfordringens kontor og tal med 
Christina mellem kl. 8:30 og kl. 11:30 på 

tlf. 74 56 22 02

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                  

Bolig

KFUMs SOLDATERHJEM 
FREDERICIA 
KFUMs Soldaterhjem søger frivillige til 
nyoprettet veteranværksted. 
Har du erfaring med kirkeligt socialt arbejde? Kan 
du lytte aktivt og udvise empati?  

Vi tilbyder et meningsfuldt frivilligjob med veteraner. 

Læs mere på: kfums-soldatermission.dk/frivilligjob  

 

Ledig lærerstilling 
 

 

Da en af skolens dygtige indskolingslærere har søgt 
nye udfordringer i en anden branche, søges en 
fuldtidslærer – evt. deltids – 1. november eller 
derefter. 
I stillingen indgår bl.a. matematik i 1. og 3. kl. 
 

Det er vigtigt, at du kan lide at være sammen med 
børn. 
Ansøgeren må være i overensstemmelse med 
skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
 

Oplysninger og ansøgning til Thorkild Bjerregaard 
senest 19.10.2015. (Tlf. 24 45 61 97) 
Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 
Ansættelse sker efter overenskomst 
med FM og LC. 
 

Der går 507 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet 
afdelingsopdelt skole – ca. 68 ansatte – 42 børn i 

børnehaven - gode undervisningsmaterialer – i november 
2015 påbegyndes et større byggeri – lærerarbejdspladser 
er indrettet – splinternye lærercomputere -  oprettelse af 
vuggestue – 1. oktober overtages stor nabogrund med 

spændende fremtidsperspektiver og udfoldelsesmuligheder. 
 

Souschefstilling i Bøgehaven
Bøgehaven i Bøgballe søger souschef 
pr. 1.1.2016. Se mere på www.bogehaven.dk 
eller 
kontakt os på tlf.:
7675 8002 / 6177 3615
(leder Mary-Anne Brixen)

Drømmer du/I om at 
oprette et kristent bofællesskab?

Så har vi stedet!
På det naturskønne Falster ligger denne fl otte 4-længede 
lystejendom m/3-4 beboelser (479 m2)

Totalt gennemrenoveret med respekt for det oprindelige. Tæt 
på skov og strand og midt i stilheden ligger denne perle af 
en landejendom.

Her er der muligheder. Her kan alle drømme om landlig idyl 
blive til virkelighed. Pris 3.300.000

Se boligen på realmaeglerne.dk - sagsnr. 600348

lt t d kt f d t i d li T

 

 Heragården - et § 107 botilbud  

- for unge med særlige behov. 
- personlig udvikling og botræning 
- 13 beboere mellem 18 og 35 år 
- kom og bliv klar til at bo selv 
- støtte til uddannelse / job på særlige vilkår 
- socialt fællesskab 
 
Tlf.: 96 27 31 00 
Find os på www.heragaarden.dk  
 
 

Vi arbejder ud fra de kristne livsværdier 
med ligeværdighed og næstekærlighed 

  

Diverse

Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 0006 139450.

Pædagog søges
Moseskellets Børnehave ved Randers kristne friskole søger 
pædagog pr. januar 2016.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Der er mulighed for sup-
plerende timer i vuggestue og SFO.

Børnehaven har et tæt forpligtende og udbytterigt samarbejde 
med både vuggestue, SFO og skole. Børnehaven har ca. 30 
børn og deler bygning med vuggestuens 13 børn. 

Skoven grænser op til institutionen og vi har det grønne fl ag. 

Vi søger en person som:
• Kan og vil tænke natur og udeliv ind i de daglige aktivi-

teter. Som ikke er bange for jord under neglene, ”duften” 
af bål og som i ny og næ kan begrave en død solsort. 

• Som kan og vil integrere kaniner, høns og måske også en 
ged i det pædagogiske arbejde. 

• Kan og vil samarbejde med vuggestue, SFO og skole.
• Loyalt vil arbejde for skolens formål og grundlag, som 

bygger på kristne livs og menneskesyn. 

Ansøgningsfrist mandag d. 26. oktober 2015. 
Mailes til: cv.@randers-kristne-friskole.dk 

Løn og ansættelsesvilkår mellem BUPL og Frie Grundskoler.

Se hele stillingsopslaget på www.randers-kristne-friskole.dk. 
Evt. spørgsmål kan stilles til afdelingsleder Carsten Vesterager



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Torsdag 1/10
15:40 Århundredets vidner
Lysmanden fra Theresienstadt.
14 år gammel deltog han som 
kabelslæber og lysmand på en af 
århundredets mest mærkværdige 
propagandafi lm. Nazisternes fi lm 
om KZ-lejren Theresienstadt. Han 
slap som den eneste jøde på 
fi lmholdet levende fra opholdet i 
KZ-lejren og bor i dag i Gentofte 
ved København. Tilrettelæggelse: 
Mads Baastrup.

Lørdag 3/10
19:45 Før Søndagen.
18. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om det største af alt.
Dagens salmer er ”Jesus, at du 
blev min broder” og ”Hvad mener I 
om Kristus” .

Søndag 4/10
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 5/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag
00:55 Palæstina 1913 - kimen 
til konfl ikt. 
Amerikansk dokumentar fra 2014. I 
1913 var Palæstina stadig en del af 
det multikulturelle og fl ersprogede 
Osmanniske Rige. Et farverigt sam-
fund spændt ud mellem middelal-
deren og nutiden, hvor alliancer 
mere byggede på familiebånd end 
hierarkiet i det osmanniske styre. 
Kun få kunne forestille sig den kon-
fl ikt, der skulle komme til at domi-
nere regionen i de næste hundrede 
år. Her kort før 1. Verdenskrig er 
der både en jødisk og en spirende 
arabisk nationalisme, men på dette 
tidspunkt kunne naboer stadig 
drøfte deres uenigheder over en 
kop tyrkisk kaffe.

Onsdag 7/10
19:00 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (8:8)

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. 
Bestilles på www.kkr.dk / seerklub-
ben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender digitalt fra Astra 28,2º øst: 
Frekvens 12402, SR 27500, V pol  
- sender 24 timer i døgnet.
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Søndag kl. 18 - 22.30. 
Mandag fra kl. 7,00.

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. Fre-
dag 20.00 - 21.00
Lørdag 10.00 - 11.00
Søndag 17.00 - 18.00

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.
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Torsdag 1/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 2/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 3/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 4/10
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
Camilla Johnson besøger skurvog-
nen for at dele sine erfaringer om-
kring at forlade et radikalt religiøst 
miljø. www.dr.dk/tro
 09:54 Gudstjeneste (P1) 
fra Ellevang Kirke i Aarhus.
Prædikant: Sognepræst Søren 
Jensen.
19:03 Religionsrapport (P1) 

19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 5/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 6/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 7/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Filosof og yogalærer Simon Krohn 
besøger skurvognen for at fortælle 
om yoga som mode i tiden, livs-
holdning og religion. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor sa-
tellitten (1° vest). Der sendes på 
dansk, svensk, norsk og  engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. 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

(40/2015)

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

Hope Revolution med Heidi Baker, Bill Johnson m.fl . Se med når bl.a. missionær Heidi Baker og pastor 
Bill Johnson medvirker på konferencen Holy Spirit Night på Porsche Arena i Stuttgart. GOD TV lørdag 
kl. 20.30 - 23.30.

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

Morgenandagten på DR K
Du kan se og høre morgenandagten på DR K. Den direkte radiotrans-

mission af Morgenandagten fra Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder.

Mette Østergdr.
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Selvfølgelig ved jeg, at mit legeme er et tempel. 
Hvorfor tror du ellers jeg bruger masser af tid på at 
udsmykke det?...  (Se 1. Kor. 6:19)

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Over 3000 unge kristne fra 
mere end 50 forskellige lande 
samles i Tyskland over nytåret 
til den fjerde Mission-Net kon-
gres i Offenburg. 

Teamet bag Mission-Net 
modtager stadig feedback og 
tankevækkende vidnesbyrd fra 
deltagere på forrige kongres. 
Den næste store missionkongres 
foregår fra den 28. december 
til 2. januar. Her forventes godt 
3000 unge 16-30-årige fra over 
50 forskellige lande at mødes til 
den fjerde Mission-Net kongres i 
Offenburg i Sydtyskland. 

Connected - med 
Gud og hinanden

Temaet for dette års kongres er 
”Connected” og handler om vores 
forbindelse til Gud, til verden 
og til hinanden. Eventet er ved 
at tage form, mens tilmeldinger 
tikker ind fra forskellige steder i 
Europa. Indtil videre er Tyskland, 
Schweiz og Portugal i front med 
fl est tilmeldte. Også fra Danmark 
forventes det, at en god fl ok unge 
tager afsted.

Deltagere tilmelder sig via den 
nye hjemmeside, hvor man også 
kan tilmelde sig som frivillig og 
selvfølgelig snuse til det spæn-
dende program. 

I tråd med hovedtemaet Con-
nected vil deltagerne få mulighed 
for at grave ned i Paulus’ brev til 
Efeserne gennem formiddags-
bibeltimerne, som ledes af Tor 
Erling Fagermoen fra Norge. Han 
forventes iøvrigt snart at overtage 
titlen som Europæisk direktør for 
IFES (International Fellowship 
of Evangelical Students), det 

internationale evangeliske stu-
denterforbund. 

I samarbejde med det inter-
nationale Evangelisk Alliance 
ønsker Mission-Net at eliminere 
”Bibel-fattigdom” og vil fokusere 
på bibelske tekster via en induk-
tiv metode, som anvendes hver 
morgen i snakkene i de såkaldte 

”Family Groups”.

Mission på mange måder
Programmet for aftenmøderne 

på hovedscenen byder på talere 
som Greg Livingston (UK), Rafal 
Piekarski (Polen), Artur Kras-
niqi (Kosovo) og Connie Duarte 
(Portugal). Disse talere vil dele 

budskaber om, hvordan Jesus 
levede en missional livsstil, og 
de brænder selv for europæiske 
unge. Der vil også være inspira-
tion at hente fra bl.a. den dygtige 
spanske mimer Carlos Martinez.

Af andre trækplastre på kon-
gressen kan nævnes Global 
Market, en stor farverig messeud-
stilling med missionsforeninger, 
som arbejder i alle hjørner af 
verden, et lang række inspire-
rende og interessante seminarer 
og workshops. 

Der  vil også være mulighed for 
at møde byens beboere gennem 
et aktivt outreach i Offenburgs 
centrum i samarbejde med de 
lokale kirker. Også på den måde 
kan man udleve kongressens 
tema og skabe relationer og 
interkulturelle venskaber med 
mennesker fra hele Europa. 

Hovedformået med den vok-
sende Mission-Net bevægelse 
er at motivere og opmuntre unge 
europæere til et liv i mission. Kon-
gressen, som fi nder sted hvertan-
det år, skal give unge voksne nye 
perspektiver og hjælpe dem til at 
erfare og forstå, hvad interkulturel 
mission handler om.

Hvem står bag?
Paraplyorganisationerne bag 

bevægelsen er Europæisk Evan-
gelisk Alliance (EEA) og Europæ-
isk Evangelisk Missionærforening 
(EEMA).

Mere information om kongres-
sen kan fi ndes på Mission-Nets 
hjemmeside www.mission-net.
org, og på Facebooksiden Missi-
on-Net Danmark.

Bodil

Ungt nytår i mission

Daniel Munk fortæller:
”Jeg bor i Aabenraa, Sønderjylland, jeg er 21 år gammel og 

skal til at begynde på mit 2. sabbatsår.
Det skal primært bruges på at rejse.
Mission-net 13/14 gav mig utroligt meget. Det viste mig en 

masse måder, mission kan udføres på, hvordan vi kan sprede 
evangeliet.

Jeg blev blev glad og opmuntret ved at møde mange andre 
unge kristne fra hele verden.

Specielt det at høre hvordan det er at være kristen i andre 
lande, er meget givende! Folk ville gerne snakke, så det var 
nemt at komme i kontakt med de andre.

Jeg har selv, næsten to år efter, stadig kontakt med nogle af 
de mennesker, jeg mødte på Mission-net.

Og så er det også en super fed chance for at holde et super 
fedt nytår med fest og farver!

- Vi ses på Mission-Net 15/16!”

Mission-net holder igen stor international konference i juleferien i Tyskland.

Vennerne Daniel Lanting og Daniel Munk fra Sønderjylland 
deltog i Mission-Net i Offenburg i nytåret 2013/14.

- Kan man komme ind i det nye år på en bedre måde end ved lovsang og bøn til Gud sammen med 2800 andre mennesker fra hele 
verden? Det var oplevelsen, jeg fi k lov til at have på Mission-net i 2013/14, siger Daniel Lanting.Owl City er bestemt ikke et fremmed navn i popmusikken, 

og med Adam Youngs fjerde album, Mobile Orchestra, 
har der igen været en del opmærksomhed på den unge 
amerikanske sanger og sangskriver.

Mobile Orchestra er en kristen dancepop-plade i topklasse, 
som strækker sig bredt fra ’Verge’, som er den helt store radio 
basker, til balladen ’This Isn’t The End’, som er en melankolsk 
gengivelse af de følelser, hans mor kæmpede med, da hendes 
far forlod hende, da hun var en ung pige.

De fl este husker nok Owl City’s første mega-hit, Firefl ies, 
som blev kendt for sine storslåede lyriske metaforer. Men det 
‘Mobile Orchestra’ skiller sig ud med, i forhold til Owl Citys 
tidligere albums, er at lyrikken er meget letforståelig og uden 
de store metaforer. 

I kraft af at lyrikken er blevet meget direkte og jordnær, bliver 
det meget tydeligt, at mange af sangene handler om Gud.

Det er enormt fedt at se en kunstner af en sådan kaliber 
proklamere sin tro og være ærlig med sine følelser. Jeg er 
generelt rigtigt imponeret over Mobile Orchestra, og det er 
et album, jeg gladeligt sætter på, når jeg er i et godt humør.

Alt i alt er det en rigtig fed plade med en rigtig god dynamik, 
som man både får lyst til at danse til og sidde ned og tænke 
over teksten. 

Jeg står tilbage med en oplevelse af ærlighed og blev spe-
cielt draget af den tragiske sang ’This Isn’t The End’.

’This Isn’t The End’
“Her dad was a good guy that everyone liked
But nobody knew he was dying inside
He promised his family he’d be alright
And then with a gunshot he left them behind“

Jakob 

Pop i topklasse
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SERIE 1 K Score P

Tårnby FF 6 29-8 18 
Husum Bk. 5 11-5 13
FC Udfordringen 4  11-4 12
BK Fix 6 20-10 11
Vigerslev Bk. 6 19-7 10
Dragør Bk. 6 17-10 10 
Sunred Beach 6 10-15 7 
VLI 5 12-9 7
Østerbro IF 5  7-8 7
Nørrebro United 5 10-9 6
IF Føroyar 6 9-14 6
BK Rødovre 6 6-23 3
Bk. Heimdal 4 0-23 0
Amager FF 6  3-19 0

SERIE 4 K Score P

FA 2000 4 13-4 10 
Skovshoved IF 3 3  6-4 7
Vigerslev Bk. 2 3 11-3 6
B.93 5 4  10-9 6
Hellas 2 4 8-17 4 
Hekla 2 3 10-9 3
FC Udfordringen 3 2 5-4 3
ØKF 3 2 2-6 3
B 1903 6 2 4-5 1 
Fremad Amager 4 3 3-8 1
JIF Hakoah 2 2 2-5 1

SERIE 3 K Score P

Vestia 2 4 13-7 9
Bk Fix 2 3 5-1 7
B.93 3 3  6-4 6
FC Udfordringen 2 3 8-7 6
Heimdal 3 3 7-8 4
HIK 2 4 8-11 4
B.1903 4 3  6-8 3 
Østerbro IF 4 3  2-3 2
FB 6 4 5-10 2
Brønshøj Bk. 3 2  2-3 1

27 år
Midtbane
7

Kirke Ingen

 
1. holdskampe for FCU (140). 
Topscorer 2011. 
Årets spiller 2013. 

Kvinde 7M K Score P

AC Iben 4 20-8 12
Bk. Volvox 4 14-4 9
HB 3 5-2 6
CBS Sport 3  8-5 4
Bk. Stefan 1 8-3 3
Valby Bk. 2 2 8-3 3
B.1908 2 3-3 3
ØKF 3 2-9 1  
FC Udfordringen 3  6-18 0 
FA 2000 3 4-23 0

PARTNERE

BEST WESTERN

Greve Frikirke
Re:gen

Claus, hvorfor spiller du i  
FC Udfordringen?  
Klubbens værdi om at være inkluder-
ende tiltaler mig meget. Her er plads til 
alle og vi er alle sammen er lige meget 
værd, uanset baggrund. Jeg føler mig 
bare hjemme. Som vi siger; ikke en klub 
men en familie og det sådan jeg har det. 
 Jeg er også stor fan af den udvikling 
der er iklubben. Jeg har været med 
siden serie 3 og og der er sket meget 
siden.Truppen, trænerne og vores spille-
stilgør at vi går en rigtig spændende tid 
imøde 
 Jeg er lidt stolt af være den spiller i 

Noget må jeg gøre rigtig til træning, 
også selv om jeg ikke altid er lige god til 
at høre efter. Men jeg stopper altså ikke 
før jeg er den mest scorende også!
 At jeg spiller i en kristen klub, er lidt 
tilfældigt. Jeg var fodboldtræt og havde 
ikke spillet bold i 5-6 år, men så tog min 
ven Frederik mig med en dag og resten 
er historie ;)

IKKE EN KLUB - EN FAMILIE

Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

Efterårsferien fra den 10.-
14. oktober er for mange 
KFS’ere lig med Discipeltræf 
i Skanderborg. I år er teamet 
’Kaldet’.

Det handler om Guds kald 
til hver enkelt - og glæden over 
det. Og hvordan man lever som 
kristen i hverdagen med skole, 
venner, osv.

Fem talere vil belyse lejrens 
tema. Der er også en stribe 

spændende seminarer om ’Gud 
kan helbrede psykisk sygdom’, 
Bibeltro kristen og videnskabs-
mand’ og om identitet som ’Hvem 
er jeg på de sociale medier’. Der 
vil også være hhv drenge- og 
kvindeseminarer. 

Et seminar, som ledes af det 
sydafrikanske band Arise med 
titlen Worship, foregår på engelsk.

Under Discipeltræf foregår 
spisning og seminarer på Skan-
derborg Gymnasium.

Discipeltræf i efterårsferien
Tema for KFS-konferencen er Kaldet af Gud.

Generalsekretær Robert Bladt 
taler bl.a. om Kaldet til at være 
hellig.

KKI-lejr vil ikke skamme sig!
Efterårslejr for 9-16-årige i Odder vil udfordre, opmuntre og udruste.
KKI’s efterårslejr for børn og 
teenagere tager i år udgangs-
punkt i Paulus’ ord om ikke at 
skamme sig over at fortælle 
evangeliet. (Rom. 1,16).

KKI er Ungdom Med Opgaves 
børne- og ungdomsarbejde. En af 
de grundlæggende værdier i or-
ganisationen er netop at komme 
ud og fortælle andre om den 
Gud, som man selv er kommet 
til at kende.

Lejren afholdes ligesom tid-
ligere på Rudehøj Efterskole i 
Odder. Som noget nyt er der  i år 
lavet lidt om på aldersinddelin-

gen, og deltagere fra 8.-9. klasse 
får deres egen cafe samt særlig  
lederskabstræning.

Der er fortsat en række work-
shops for deltagerne at vælge 
imellem - med bl.a. to nye tiltag 
- nemlig ”Kun for drenge” og ”Kun 
for piger”. Af andre workshops 
kan nævnes fodbold, krea, sjov 
& teknik, band, dans og ”køk-
kendysten”.

Lejren er for 3. - 9. klasse. Er 
man under 12, skal man have 
ældre søskende eller forældre 
med på lejren. Mirjam Lauridsen er leder for 

KKI’s efterårslejr.

De seneste årtier har der været meget 
fokus på Guds kærlighed og på social 
retfærdighed. Det var på tide, hvis du 
spørger mig! Og det glæder mig dybt at se, 
at teologien om Guds Rige, som invaderer 
jorden allerede nu (altså før evigheden), 
vinder frem hos mange  kristne. 

Desværre har dette fokus også haft en ne-
gativ konsekvens. Der er nemlig en tendens til, 
at vi negligerer de ting, der står i Bibelen om 
evighed og retfærdighed. Det var netop de ting, 
som der måske har været for meget fokus på 
tidligere. Og når man skal gøre op med noget, 
så kommer man desværre ofte til at ende i den 
modsatte grøft.

Lad os tage Helvede og det at gå fortabt: Det 
er som om ingen rigtigt tør snakke om det mere, 
det er sådan lidt tys-tys. Men det er altså Jesus 
der taler mest om det i Bibelen. Og selvom ordet 
’helvede’ (gehenna) dengang også blev brugt om 
et fysisk sted (en gravplads), så er det tydeligt, 
at Jesus bruger det fysiske sted som et billede 
for noget andet. 

Seks steder i Bibelen nævnes ordet Helvede. 
Fem gange af Jesus og en gang af hans bror 
Jakob. Jakob siger, at Helvede kan påvirke 
vores tale, så vi kan komme til at sprede død 
og ødelæggelse med vores ord. Jesus taler om 
Helvede, som noget vi fortjener pga. hykleri eller 

fordi vi ikke ser vores egen synd. Han siger, at vi 
skal frygte Gud, fordi han kan lade vores krop og 
sjæl gå fortabt i Helvede. Jesus advarer os og 
siger, at vi skal gøre hvad som helst for at undgå 
det – endda skære armen af eller fl å øjet ud! Og 
Jesus nævner også fl ere gange at Helvede er en 
evig uudslukkelig ild. Det er altså Jesus, Guds 
søn, der siger det. Ikke mig.

I mange andre skriftsteder bliver der refereret 
til den endelige dom. Og i Johannes Åbenbaring 
kan vi læse mere om, hvordan dommen bliver: 
At vi skal sorteres efter, om vi tror på Jesu offer 
på korset, eller om vi ikke gør. 

Alle bliver altså desværre ikke frelst iflg. 
Jesus. For at undgå det, har vi brug for at tage 
imod frelsen Jesus tilbyder os på korset, fordi vi 
er syndere. Det er et trosvalg, og det er meget 
vigtigt. Lad os turde tale åbent om det, så vi ikke 
bedrager os selv eller andre. Og lad os altid gøre 
det med stor ydmyghed, fordi vi selv er blevet 
frelst fra Helvede af ren nåde.

Det fortrængte Helvede

 Klubbens værdi om at være inklude-
rende tiltaler mig meget. Her er plads 
til alle, og vi er alle sammen lige meget 
værd, uanset baggrund. Jeg føler mig 
bare hjemme. Som vi siger: ”ikke en 
klub, men en familie” - og det sådan, 
jeg har det. 

Jeg er også stor fan af den udvikling, 
der er sket i klubben. Jeg har været 
med siden serie 3, og der er sket 
meget siden. Truppen, trænerne og 
vores spille-stil gør, at vi går en rigtig 
spændende tid i møde. 

Jeg er lidt stolt af være den spiller i 
klubben med fl est kampe på 1. holdet. 
Noget må jeg gøre rigtigt til træning, 
også selv om jeg ikke altid er lige 
god til at høre efter. Men jeg stopper 
altså ikke, før jeg også er den mest 
scorende! 

At jeg spiller i en kristen klub, er lidt 
tilfældigt. Jeg var fodboldtræt og havde 
ikke spillet bold i 5-6 år, men så tog 
min ven Frederik mig med en dag - og 
resten er historie ;)
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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 Helge Pahus
Præst og forfatter

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

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

Book allerede i dag.

BO CENTRALT  
I KØBENHAVN
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Stor blodmåne 
over Danmark 
søndag nat
Natten mellem søndag og mandag den 28. september viste 
den sidste af de fi re ”blodmåner” sig, som vi tidligere har 
omtalt i Udfordringen (uge 40/2014). 

De falder nemlig alle på jødiske helligdage i løbet af 2014-15. Den 
sidste faldt således sammen med starten for løvhyttefesten.

Tilmed var fuldmånen en ”supermåne”, nemlig 14 pct. større end 
normalt, fordi den var så nær på jorden, som den kan komme i sin 
ellipseformede bane rundt om jorden. 

På grund af måneformørkelsen farvedes månen blodrød. Fænome-
net kunne denne gang også betragtes fra Danmark, mens nogle af de 
andre formørkelser ikke har kunnet ses herfra.

Fire blodmåner på stribe er sjældne, og de er altid faldet sammen 
med afgørende begivenheder for jøderne. Disse sidste 4 blodmåner i 
løbet af et år - plus to solformørkelser - er tilmed alle faldet på jødernes 
helligdage. I Bibelen nævnes blodmåner som varsel om dommedag.

”Solen forvandles til mørke, og månen til blod, før Herrens store og 
frygtelige dag kommer,” står der i Joels bog 3,5.

Og i Lukas 21,25-28 bekræfter Jesus at: ”der skal ske tegn i sol og 
måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde 
over havets og brændingens brusen.” Men i vers 28 fortsætter Jesus 
henvendt til dem, der tror på ham: ”Men når disse ting begynder at 
ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” 

Jesus kæder altså disse fænomener sammen med bortrykkelsen 
af de troende og hans genkomst.

Henri.

4 blodmåner på jødiske højtider
varsler afgørende begivenheder
Af Henri Nissen

Der forekommer nogle meget 
usædvanlige astronomiske 
fænomener i løbet af 2014 og 
2015. Det helt usandsynlige 
sammentræf er, at de falder 
i forbindelse med jødiske 
højtider og et sabbatår. 

Det kan næppe undgå at 
minde kristne om Jesu ord om 
de sidste tider og hans egen 

Fire på hinanden følgende måneformørkelser og en solformørkelse falder alle på jødiske helligdage i år og næste år, som samtidig er et sabbatår. 
Var det disse meget sjældne astronomiske fænomener, Jesus hentydede til, da han sagde: ”Der vil ske tegn i sol og måne... før jeg kommer”?

Måneformørkelse d. 15. 
april 2014 faldt i starten af 
påsken.

Måneformørkelse d. 8. okto-
ber 2014 falder i starten af 
løvhyttefesten.

Solformørkelse d. 20. marts 
2015 falder på 1. nissan. 
Starten af det religiøse år.

Måneformørkelse d. 4. april 
2015 falder igen i starten af 
påsken.

Måneformørkelse d. 28. sep-
tember 2015 falder i starten 
af løvhyttefesten.

Hvis man glemte at stå op om natten for at se den store blod-
farvede fuldmåne, kan man trøste sig med, at bl.a. TV2 har lagt 
billeder af det særprægede fænomen ud på sin internetside. 

Udfordringens fortalte om blodmånerne for ca. et år siden.

Mit liv har været lidt blæsende af og til.

For ca. et år siden besvimede jeg, og jeg var død, simpelthen. 
Men blev genoplivet og lå på diverse hospitaler i seks uger og 
kom langsomt til bevidsthed igen. Det tog mange måneder, men 
nu er jeg rask, og det er faktisk et meget stort under.

Og så læser jeg lidt i Udfordringen, hvor det som regel er 
de mere friske folk, der skriver ”klummen”. Og det er godt. 
Men måske er det godt, at vi gamle også skriver lidt, bare en 
gang imellem.

I mit ”andet liv”, som jeg lever nu, har jeg i de sidste par 
dage igen fået kig på et par hylder med lovsangs-CD’er. Der 
er mange af dem. Og jeg hører dem jo ikke. Men nu har jeg 
fået for vane at tage et bånd, lægge det på afspilleren inde i 
soveværelset, og når vi går i seng lidt-over-ti om aftenen, så 
lytter vi til musikken. Det er jo en god ide! Jeg sover simpelthen 
bedre om natten. Tror jeg nok :-)

Måske er der en sammenhæng mellem at lytte til dejlige 
lovsange og så samtidig at have en lidt mere rolig søvn om 
natten. 

Jeg kan i øvrigt se i andre artikler i pressen, at gamle men-
nesker, de sover mindre om natten. De vågner før, de står ofte 
op, bare for at få tiden til at gå. Men måske – måske – kan det at 
høre lovsang på sengekanten gøre vores 
samlede søvn lidt bedre.

En god måde 
at gå i seng på…
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