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udfordrede udfordrede 
HolstebroHolstebro

Lørdag måtte et helbredelses-
møde flyttes fra Holstebro 
bibliotek til Kristent Center. 

Det skyldtes, at næstforman-
den for Holstebro Kommunes 
kultur- og fritidsudvalg, Lene Dyb-
dal (Soc.dem.) offentligt gik ud i 
Holstebro Dagblad og kritiserede, 
at bibliotekets lokaler var lånt 
ud til et møde med den kristne 
prædikant  Amy Kemp, som hun 
kaldte for ”kvaksalver”.

- Normalt er det, der foregår på 
Holstebro Bibliotek, altid sober og 
god folkeoplysning. Men når man 
begynder at stikke folk blår i øjne-
ne og påberåber sig, at man ved 
Guds hjælp kan helbrede alvorligt 
syge, så overskrides mine græn-
ser, udtalte Lene Dybdal til bladet. 
Hun tilføjede, at ”hvis det derimod 
havde været en tryllekunstner, så 
ved jeg som publikum, at det er 
magi - en illusion, og det er det.”

Politikeren er selv fysioterapeut 

og har egen klinik i Ulfborg.
Bibl iotekets leder Henr ik 

Schou Zacho udtalte herefter til 
Holstebro Dagblad:

- Havde vi vidst, at det var et 
religiøst møde, havde vi stoppet 
den der. Jeg vil tage kontakt til 
dem og høre, om de synes, det 
er en god idé, at de kommer på 

lørdag. Vi føler os lidt ført bag 
lyset, sagde bibliotekschefen.

Arrangørerne følte sig herefter 
pressede til at fl ytte lørdagens 
møde til Kristent Centers lokaler.

Kristen protest
Britta Mortensen, som havde 

lånt lokalerne af biblioteket, tog 
imidlertid til genmæle. 

- Jeg synes, det er skræm-
mende, at man på den måde 
går ind som smagsdommer og 
aflyser et arrangement. Vi bor 
trods alt i et kristent land endnu, 
selv om mange ateister forsøger 
at begrænse vores ytringsfrihed, 
sagde Britta Mortensen.

Ligesom en anden Holstebro-
borger undrede hun sig over, 
hvorfor biblioteket så kan låne 
lokaler ud til alternative arrange-
menter, hvoraf nogle endda er 
kommercielle. Britta Mortensen 
nævner:

- For eksempel yoga, som 

nogle også mener indeholder 
religiøse undertoner. Der er 
hypnose og andre ting, som kan 
være skræmmende. Her tilbyder 
en ung kvinde at bede for menne-
skers sygdomme uden betaling, 
fordi hun har set, at det virker for 
mange. Det er fuldstændig uri-
meligt, at et kristent arrangement 
mistænkeliggøres, sagde Britta 
Mortensen til dagbladet.

Holstebro Dagblad var med, 
da Amy Kemp om aftenen bad 
for syge i Kristent Center, og i sin 
reportage på web-tv og i avisen 
medgiver journalisten ud fra men-
neskers egne vidneudsagn, at 15 
personer ”selv er overbevist om, 
at de har fået hjælp”.

På Amys facebooks-side www.
facebook.com/Recipientsofgrace  
kan man se fl ere vidnesbyrd fra 
helbredte.

Henri.
Læs om Amy side 5.
Læs leder side 6.

Et helbredelsesmøde på biblioteket blev aflyst efter politisk pres. Et helbredelsesmøde på biblioteket blev aflyst efter politisk pres. 
Men 15 syge blev alligevel helbredt lørdag aften.Men 15 syge blev alligevel helbredt lørdag aften.
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Menighed går imod yoga i skolen
Yoga er en indgang for mørkets kræfter, skriver menighedens ledere til borgmesteren.
Ulla og Martin Nissen fra Ha-
derslev Husmenighed har bedt 
borgmester H.P. Geil  gribe ind  
overfor en kommuneskole, som 
anvender yoga i undervisnin-
gen af børnehavebørn.

På Nustrup Skole har man 
startet et projekt, hvor yoga, 
mindfulness og positiv psykologi 
skal styrke børns evne til at kon-
centrere sig og modtage beske-
der, skriver JyskeVestkysten den 
14. oktober. 

Men yoga og mindfulness 
hører hjemme i hinduistisk og 
buddhistisk religion. Det var bedre 
at lære børnene Fadervor med 
bønnen ’fri os fra det onde’ og 
give dem mere kristendomsun-
dervisning, mener Ulla og Martin 
Nissen.

Påtvinges Østens religioner
Borgmesteren og direktøren for 

børn og familieservice i kommu-
nen udtaler, at man har fuld tillid til 
det faglige grundlag for projektet, 
som foregår i samarbejde med 
UC Syddanmark. Men husmenig-

heden får ’selvfølgelig et ordent-
ligt svar’, lover direktøren. 

Husmenighedens ledere henvi-
ser til egen erfaring med folk, som 

har taget psykisk skade af yoga.
- Har forældrene givet deres 

skriftelige tilladelse til denne 
åndelige påvirkning fra østens 

religioner? spørger ægteparret 
Nissen og henviser til rege-
ringsgrundlaget, som fastslår, 
at Danmark er et kristent land. 
De nævner også, at staten ifølge 
Grundloven skal understøtte den 
evanglisk lutherske lære.

- Må man påtvinge børnene 
østens religioner og praksis? 
spørger Ulla og Martin Nisssen.

Bodil

Dagbladet JyskeVestkysten 
bragte den 14. oktober en 
artikel om husmenighedens 
henvendelse til borgmesteren. 

Gratis koncert med Amerikanske 
Larry Ford fra Gaither Gospel
Tenoren Larry Ford, bl.a. kendt fra 
Gaither Gospel, synger i Evangeliekir-
ken, Worsaaesvej 5, Frederiksberg, 
søndag den 1. november. 

Larry Ford, som er Grammy-vinder, 
har altid sunget. Han startede sin kar-
riere for halvtreds år siden, da han fem 
år gammel stillede sig på en stol i sin 
kirke i Texas og sang sin første solo. 
Akkompagneret af sin mor på klaver 
sang han sangen How Great Thou Art 
(O Store Gud). Denne sang er stadig på 
Larry Fords repertoire.

Larry Fords videre vej ud i musikken gik gennem studier indenfor 
den klassiske musik. Som teenager tog han timer hos en italiensk 
vokal coach, og senere læste han musik på universitetet. Efter nogle 
år som professionel pilot og pastor vendte han tilbage til musikken 
på fuld tid. Larry Ford er bl.a. kendt fra gruppen Gaither Gospel.

Bodil

Ny køkkenchef i Krifa
Hanne Kock Vixø, Ebeltoft, er tiltrådt 
som køkkenchef for Restauranten 
i Krifas hovedkontor Krifa Aarhus. 

Den nye køkkenchefs madpolitik er, at 
mad skal være sund og bæredygtig og 
ikke bare give glæde og overskud, mens 
man spiser den, men også bagefter.  

Hanne Kock Vixø er 53 år, uddannet 
som køkkenleder og kommer fra en 
stilling som leder af køkkenet på Kvin-
demuseet i Aarhus og har tidligere været ansat i Kongehuset som 
kok hos Dronning Ingrid.

Bodil

Fælleskirkelig aften i Kolding 
om børn og sorg
Torsdag den 29. oktober vil sorggrup-
peleder Gitte Pihl holde foredrag i 
Brændkjærkirken i Kolding.

Før i tiden sagde man, at børn havde 
bedst af at glemme den afdøde hurtigst 
muligt. I dag er der langt større fokus på, 
at børn, der mister forældre og andre 
nærtstående familiemedlemmer, har 
behov for at tale om de svære følelser, 
mindes den afdøde og genvinde troen 
på, at livet vil dem noget godt.

Gitte Thybo Pihl er sorggruppeleder i Kolding Sorggruppe og har 
personlig erfaring med børn i sorg. Hun vil tale om, hvordan børn 
sørger, give eksempler på børns sorgreaktioner, gennemgå nyere 
sorgteori og give konkrete bud på, hvordan vi bedst hjælper børn i 
sorg. Der vil også blive tid til spørgsmål og diskussion.

Bodil

René Hartzner stiftede Mis-
sion Øst for snart 25 år siden. 
Torsdag den 29. oktober fylder 
han 80 år.

René Hartzner fra Hillerød 
arbejdede som international 
prokurist i et af verdens største 
kornfi rmaer. I 27 år handlede han 
med korn fra Syd- og Nordame-
rika, chartrede skibe og eksporte-
rede det til Danmark. Han solgte 
også korn fra Danmark til lande 
i Østeuropa. 

Men i Østeuropa og det tidli-
gere Sovjetunionen så han en 
fattigdom, han bare måtte gøre 
noget ved. Og da Berlinmuren 
faldt, og Sovjetimperiet faldt fra 
hinanden, opstod en unik mulig-
hed – og hjælpeorganisationen 
Mission Øst var født.

Det var i 1991 – for 25 år siden. 
I dag er Mission Øst ledet af 
sønnen Kim Hartzner. Selv leder 
René Hartzner missionsorgani-
sationen Aktiv Mission, som blev 
udskilt fra Mission Øst i 2001.

For aktiv, det er han, selv om 
årene går og han den 29. oktober 
kan fejre sin 80-års fødselsdag. 
Det skarpe hjørne markeres 
med en reception i Mission Østs 
lokaler på Sankt Lukas Vej 13 
i Hellerup dagen efter, fredag 
d. 30. oktober, mellem kl. 15.00 
og 18.00. Alle er velkomne til at 
deltage.

Medicin for 2 mio. kr.
René Hartzner kan se tilbage 

på et særdeles aktivt liv til gavn 
for andre mennesker. Vendepunk-
tet kom, da han udskiftede en 
tryg karriere som prokurist med 
det usikre liv som iværksætter og 
nødhjælpsarbejder. 

- Jeg havde gode forbindelser 
i det tidligere Sovjetunionen. En 
frikirke i udkanten af Skt. Pe-
tersborg var dybt involveret i et 
hjælpearbejde og fi k opbakning 
fra byens borgmester, der lo-
vede, at hvis kirken kunne skaffe 
medicin – især til ældre sukker-
sygepatienter - ville de få et stort 
halvfærdigt center tæt ved en af 
byens metrostationer. 

- På vej hjem fra Skt. Peters-
borg blev dette ved med at køre 
i mig: Hvis jeg nu kunne skaffe 
denne medicin, ville jeg hjælpe 
både kirken og byen. Jeg fortalte 
om behovet i min kirke, og en af 
lederne arbejdede netop på et 
medicinalfirma, der fremstiller 
sukkersygemedicin. Og inden jeg 
så mig om, havde jeg fået tilbudt 
for 2 millioner kroner sukkersy-
gemedicin i store tromler. Dem 
afl everede vi på en rejse med 
unge fra Karlslunde Strandkirke 
og fi k en fantastisk modtagelse.

Masser af hospitalsudstyr
René smiler lidt ad den spon-

tane start. 

- På vejen hjem sagde jeg til 
Kim: Dette er meget tidskræven-
de. Enten må jeg fortsætte fuld-
tids, eller også må jeg standse nu. 
Så kigger Kim på mig og siger: 
”Far, du skal fortsætte fuldtids, 
og jeg er med fra dag ét. 

Sådan startede det. Og i løbet 
af et år arbejdede Mission Øst i 
Skt. Petersborg, Polen, Ukraine, 
Rumænien, Albanien, Armenien 
og Filippinerne. 

Hvor fi k I pengene fra?
- Det var mit store spørgsmål. 

Vi arbejdede ud fra privatboligen 
i Birkerød, og jeg skrev nu et brev 
til alle vores venner, om de havde 
lyst til at støtte. 

Samtidig ansøgte jeg kom-
munen om iværksætterydelse 
og fi k 5000 kroner om måneden i 
tre år. Du drømmer ikke om, hvad 
vi fi k af hospitalsudstyr, mad og 
medicin. Det var næsten mere, 
end vi kunne håndtere. Vi sendte 
masser af lastbiler af sted. 

Det var en famlende, men en 
fantastisk start, der gik over stok 
og sten, husker René Hartzner. 

- Allerede året efter – i oktober 
1992 – begyndte vi at sende store 
fl yvemaskiner med nødhjælp fra 
Danmark til Armenien. Det første 
fl y transporterede et beredskabs-
hospital, som var blevet frigivet af 
den danske stat, fordi den kolde 
krig nu var afblæst. 

Et vidtforgrenet arbejde
I dag er Mission Øst vokset 

til en stor hjælpeorganisation, 
der både yder akut nødhjælp 
og langsigtet udviklingshjælp 
i Østeuropa og Asien. Mission 
Øst hjælper årligt fl ere hundrede 
tusinde nødlidende i Afghanistan, 
Armenien, Burma, Irak, Nepal, 
Nordkorea, Rumænien, Syrien 
og Tadsjikistan. 

Og Aktiv Mission, som René 
Hartzner nu leder, hjælper kirker 
og organisationer i udlandet med 
at sprede budskabet om Jesus 
Kristus. Aktiv Mission hjælper i 
dag Mirakelklubber i Albanien, 
unge narkomaner i Rusland, 
kristent satellit-tv i Mellemøsten, 
gospelkor i Polen og kirkeplant-
ning i Indien. Hvert år når orga-
nisationen ud med evangeliet til 
fl ere tusinde mennesker.

Hvad har fået dig til at holde 
ud i alle årene? spørger vi til 
sidst – og René Hartzner er hur-
tig til at give æren videre til sine 
medarbejdere: 

- Vi fi k nogle dygtige menne-
sker ind over. Og så skete det, 
som ofte sker, at én dygtig person 
tiltrækker fl ere dygtige menne-
sker, fortæller han og nævner 
også sin kone Ruth, som er ”fyr 
og fl amme for sagen”. 

Svend Løbner

Verdensmand med hjerte 
for mennesker i nød
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Af Henri Nissen

Da Ann kun var 6 år, forsvandt 
hendes mor ud af hendes 
liv. Forældrene blev skilt, og 
Ann skulle blive hos faderen 
i Jylland.

- Jeg husker, at hun løb ned ad 
trappen fra første sal, samtidig 
med at hun lod hårbørsten glide  
igennem det halvlange brune hår. 

Jeg stod midt på trappen. Hun 
bøjede sig hastigt ned, gav mig et 
knus og forsvandt ud af fordøren.

Det var sidste gang, jeg så 
hende i vores hus, fortæller Ann. 

Ann kom til at vokse op med 
en stedmor, som ikke brød sig 
om Ann, og som slet ikke kunne 
udfylde det store savn.

- Jeg glæder mig til den dag, du 
fl ytter hjemmefra, havde stedmo-
deren bl.a. sagt. Og faren følte, at 
han måtte bakke den nye mor op, 
selv om han nok kunne se, at hun 
ikke var helt rimelig.

Uønsket
Hvordan føltes det at vokse 

op uden din stedmors accept og 
kærlighed? 

- Jeg oplevede i min opvækst 
en stræben efter at få en kær-
lighed og en accept fra hende, 
som var uopnåelig. Jeg oplevede 
mig selv skubbet ud, oplevede 
ensomhed, mindreværd og en 
følelse af at være uønsket og ikke 
slå til, fortæller Ann.

Gang på gang fl ygtede Ann 
hjemmefra, og snart begyndte 
hun at ryge og drikke og kom i 
dårligt selskab. Hun plagede om 
at komme på ungdomsskole, 
bare for at slippe væk hjemmefra, 
hvor hun ofte mødte vrede ord.

Skilsmissen formede mig
Tror du, det var derfor, du kom 

ud i problemer? 
- Ja, det var måske noget af 

det. Roden til, at jeg fi k det svært 
senere og kom ud i problemer, 
startede, da vores familie faldt 

fra hinanden. Min mor og far blev 
uvenner og separeret, og min 
mor rejste og efterlod mig og min 
lillesøster. Det var en traumatisk 
oplevelse, som påvirkede mig 
meget. 

Jeg havde en stærk oplevelse 
af skyld (hvorfor, kan jeg ikke for-
klare). Der kom mindreværd ind 
over mig og en følelse af at have 
mistet noget af mig selv. 

Jeg mærkede den splittelse, 
som hele forløbet medførte i 
vores liv, og jeg savnede min mor. 

Ingen talte med mig om, hvad 
som skete, og det efterlod megen 
forvirring og tomhed. Jeg var ikke 
som 5-årig i stand til at hånd-
tere det eller at få sat tingene 
på plads..

Abort og speed
I sin længsel efter nærhed blev 

Ann snart gravid - men fik en 
povokeret abort. 

Overvejede du at føde barnet? 
- Nej, det gjorde jeg ikke. Mine 

forældre besøgte mig ikke på 
sygehuset, og da jeg kom hjem, 
blev jeg mødt af en isnende kulde 
fra min stedmor. Der blev aldrig 
talt om det, der var sket.

Ann skyndte sig at fi nde et job 
som ung pige i huset i Aarhus, så 
hun kunne komme væk.

Men alt virkede tomt og me-
ningsløst, og snart var hun også 
ude i et hash- og LSD-misbrug, 
foruden de dagelange drukture.

- Jeg begyndte at tage speed, 
amfetamin, første gang da jeg 
var 15 år, og fortsatte med det 
til fester og i weekender. Senere 
hen tog jeg speed, når jeg kunne 
få fat i det. Som 18-årig prøvede 
jeg at fi xe pakistanerpiller. Det 
sagde mig ikke noget dengang, 
jeg faldt i søvn under rusen.

Det var først en 5-6 år senere, 
jeg startede på hård junk, fortæl-
ler Ann. 

Indlagt på den lukkede
Hendes liv var blevet et stort 

rod. I desperation lod Ann sig 

frivilligt indlægge på den luk-
kede afdeling for at komme ud 
af misbruget. Men personalet 
havde hverken tid eller interesse. 
Lægen snakkede med hende én 
gang om ugen i fem minutter. Hun 
blev bare mere deprimeret af at 
se på alle de andre stakler, som 
var indlagt.

Selvmordsforsøg
- Til sidst krævede hun at blive 

udskrevet. Men da hun kom hjem 
på det tomme værelse, væltede 
depressionen ned over hende. 
Hun fi k lægen til at udskrive nogle 
stesolider og slugte dem alle på 
én gang i håb om at dø.

Heldigvis kom hendes far og 
fandt hende sovende. Han fik 
hende ud i bilen. Efter at have 
fyldt kaffe på datteren for at holde 
hende vågen, kørte en ambulan-
ce hende på statshospitalet igen.

Som en levende død
Hun forsøgte at ”tage sig sam-

men”, selv om hun følte sig 
som en levende død inde i en 
osteklokke. Men på grund af sin 
samarbejdsvilje blev hun fl yttet til 
den åbne afdeling og derefter til 
en ungdomspension.

Bagefter fl yttede hun med en 
veninde til Viborg. Her begynde 
drikkeriet og stofmisbruget forfra.  
Og nu kom der kanyler og hårde 
stoffer på bordet. 

De unge blev smidt ud af lej-
ligheden på grund af deres larm, 
og Ann opgav en dækadresse i 
Aarhus for at få kontanthjælp og 
tog så til København. 

- Jeg havde en periode på 
omkring 3 måneder, hvor jeg 
begyndte at fi xe. Det kørte mig 
hurtigt derud, hvor jeg for enhver 
pris ønskede at stoppe - og derfor 
kom jeg så på nedtrapning igen-
nem klub 47, fortæller Ann.

New Age hjælp ikke
Klub 47 lå på Engholm langt 

ude på landet i Nordjylland. 
Her blev Ann imidlertid ledt 

ind i den alternative verden af de 
medarbejdere, som skulle hjælpe 
hende. På stedet mediterede 
man, lagde horoskoper, og dress 
coden var orange og rødligt tøj.

Ann flyttede til egnen, hvor 
tilhængerne af den indiske guru, 
Rajneesh havde opkøbt flere 
ejendomme. Hun blev involveret 
i forskellige former for new age-
religion.

Hjalp det alternative dig? 
- Nej, der var ingenting, der 

hjalp. Min sjæl var fortvivlet og 
syg. Og jeg var træt af al den 
angst og forvirring, som opslugte 
mig. Jeg havde oplevet, at der 
fandtes en åndelig verden. Men 
i den fandtes der onde, mørke 
djævleagtige væsner. Jeg øn-
skede desperat at komme ud. 

Tilfældigt møde
Så mødte du nogle kristne på 

gaden i Holstebro...?
- Ja, jeg dumpede ”tilfældigt” 

ind i et friluftsmøde på gågaden 
oppe i Holstebro, hvor nogle unge 
sang og spillede guitar.

Da de begyndte at tale om 
Guds Ånd, hørte jeg virkelig ef-
ter. Det var, som om ordene blev 
levende i mig. Jeg rejste mig fra 
bænken og følte en overnaturlig 
fred, som jeg ikke kendte før.

Om aftenen tog Ann med til 
et vækkelsesmøde i kulturhuset 
Laden. Hun følte sig velkommen 
og godt tilpas. Mange talte også i 
tunger, og Ann huskede titlen på 
en norsk bog, der hed ”Tunger af 
ild”. Sidst på aftnen blev der op-
fordret til at ”give sit liv” til Jesus.

- Give sit liv? Det var måske 
lige rigeligt... Jeg forsøgte at gå 
op, men kunne ikke. Det var, som 
om mørke kræfter holdt mig fast. 
Men på vej hjem følte jeg igen 
denne overnaturlige fred. 

Da jeg kom hjem til mine foræl-
dre den aften, fandt jeg Bibelen 
på bogreolen og læste i sengen:

”Derfor må I ikke være be-
kymrede for dagen i morgen; thi 
dagen imorgen skal bekymre sig 

for det, der hører den til. Hver dag 
har nok i sin plage.”

Al uro og ængstelse forsvandt 
med ét. Ordene blev levende 
indeni mig, husker Ann.

- Jeg var ellers begyndt at sige, 
jeg ikke troede på, at der fandtes 
en Gud. For jeg havde jo ikke 
oplevet ham i mit eget liv, og jeg 
var kommet så langt væk fra mig 
selv og den tro på Gud, som jeg 
alligevel havde inderst inde. 

Det var nu som om, der pludse-
lig blev taget et slør væk fra mine 
øjne. Jeg så, at Jesus var virkelig, 
og han gav mig en ny begyndelse.

Genoprettet
Ann fi k nu lov at komme i be-

handling på det kristne ”Betesda” 
ved Brande. Og det hjalp.

- Da jeg læste i Bibelen, blev or-
dene levende i mig. Helligånden 
arbejdede i mit liv, gav mig lys og 
ledelse, satte ting på plads, satte 
mig fri af områder i mit liv - og 
begyndte at læge mig. 

Jeg fi k lov til at komme ind på 
bibelskolen i Brande i et par uger, 
mens jeg var på Betesda, og det 
var med til at forvandle mit liv. Se-
nere, på Betesda 2, fi k vi masser 
af undervisning, bl.a. af Graham 

Powel, og jeg oplevede megen 
befrielse i den periode, fortæller 
Ann. Hendes liv kom i balance, 
og hun fi k endda overskud til at 
kunne tilgive sin stedmor.

Ann følte sig ledt til at søge 
et job som rengøringsassistent 
i Frelsens Hær på Amager, og 
da hun fik det, flyttede hun til 
hovedstaden. Hun kom i Amager 
Kristne Center, og senere en 
afrikansk kirke i København. 

Hun tog senere en sosu-
uddannelse, blev gift med en 
afrikaner og adopterede hans to 
børn – og kom i kontakt med sin 
biologiske mor, som fl yttede til 
Nørrebro.

Nu har Ann skrevet en bog om 
sit liv med titlen ”Evigheden i mit 
hjerte”. (Saxo.com)

- Nogle venner var begyndt at 
opfordre mig til at skrive en bog 
om mit liv. Jeg oplevede selv, at 
jeg har gået med bogen i ”maven” 
og nu var tidspunktet, hvor den 
skulle ud. Min længsel og mit 
håb er at få lov til at række ud til 
andre igennem bogen med Guds 
trofasthed og nåde i centrum, 
slutter Ann Wogbagan.

Ann følte sig 
uønsket af sin 
stedmor og 
kom på afveje 
Forældrenes skilsmisse satte en lavine af ulykker igang – druk, stoffer, 
abort, indlæggelse på den lukkede, selvmord, okkultisme... 
Men så mødte hun tilfældigt nogle kristne på gågaden i Holstebro.

Ann Wogbagan med 
sin bog ”Evigheden 

i mit hjerte”.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Obs! Klummer er udtryk for forfatterens egen holdning, og 
udtrykker ikke nødvendigvis Udfordringens holdning.

Til daglig serverer Torben Mou-
ritzen øl i pubben Fox and 
Hounds. Men den 30. oktober 
læser han Paulus-tekster, når 
kirken, nattelivet og kulturlivet 
markerer Allehelgen.

Værtshuslederen skal læse 
kærlighedserklæringen i Paulus’ 
Første Brev til Korintherne, når 
der fredag aften den 30. oktober 
holdes mindeaften for afdøde 
i Holstebro Kirke, i kulturhuset 
Knudsens og på Fox and Hounds.

Der bliver masser af musik, 
blandt andet kirkedebuterer en 
ny duo bestående af et ægtepar, 
fortæller journalist Niels Stoktoft 
Overgaard.

Mindeaftenen med titlen ”Miss 
you like crazy”  foregår i Holstebro 
Kirke kl. 19.00 (orgelmusik fra kl. 
18.40), på Knudsens i Holstebro 
ca. kl. 20.00 og derefter på pub-
ben Fox and Hounds i Holstebro.

Kendt ejendomsmægler
fortæller om sin døde far

Ejendomsmægler Leif Schrø-
der, der er kendt for sin humor 
fra tv-programmet Hammerslag, 
medvirker også. Denne gang vil 
han vise sin alvorlige side, når 
han fortæller om sin far, Richard 
Schrøder, som døde i foråret. 

Også andre efterladte vil for-
tælle om deres kære aføde. 

Blandt dem er familien til politias-
sistent Flemming Jeppesen, der 
også døde i foråret. 

Musik-indslag
Både i kirken og på Knudsens 

vil ægteparret Mette og Steen 
Krog fra Borbjerg (duoen Herren 
& Fruen) optræde for første gang 
i en kirke med deres folkemusik. 
Steen Krog er kirkesanger blandt 
andet i Valgmenighedskirken i 
Holstebro, mens Mette Krog er 
lærer på Skive Friskole.

Sopranen Britta Krarup Møller 
deltager også. Hun er uddannet 
på konservatoriet i Aalborg og 
har givet koncerter mange ste-

der. Britta Krarup Møller virker 
som kirkemusiker, blandt andet 
i Mejrup.

Også drenge fra Herning Kir-
kes Drengekor medvirker i min-
deaftenen, som er placeret i den 
weekend, hvor Allehelgen falder. 
I mange kirker inviterer man 
pårørende til dem, der er døde i 
løbet af året, og de afdødes navne 
læses op ved en gudstjeneste.

Sognepræst Søren Nielsen er 
drivkraften i samarbejdet mellem 
kirke, Knudsens og pub. Han 
synes, det er spændende, at nat-
telivet, kulturlivet og kirken på den 
måde kan gøre noget sammen og 
i fællesskab.

Der er gratis adgang alle ste-
der. På Knudsens er der mulighed 
for en ostetallerken. Billet til ser-
veringen kan købes på forhånd i 
Musikteatret Holstebro eller på 
Holstebro Kirkes kontor, oplyser 
Niels Stoktoft Overgaard.

Bodil

- Slip regnearket og kom ud i 
den virkelige verden! Sådan 
lyder opfordringen til Dansk 
Industri fra forstanderen på 
Odsherreds Efterskole.

 
Dansk Industris forslag om at 

reducere 10. klasse til en spe-
cialklasse, vidner om manglende 
menneskelig indsigt, siger efter-
skoleforstander Tom Hagedorn.

Han reagerer på, at en af 
Dansk Industris underdirektør, 
Charlotte Rønhof, har foreslået at 
reducere 10. klasse til en special-
klasse og helt droppe klassetrin-
net på landets efterskoler.

Forsimplet model
-Det virker som om, Dansk 

Industri stoler mere på deres 
regneark og forsimplede model-
ler, end på det, alle kan se med 
det blotte øje.

Især 10. klasse på en efter-
skole er en dundrende succes. 
Eleverne får kompentencer, som 
de ellers ikke ville få i grundskolen 
eller på gymnasiet, mener Ha-

gedorn. Kompetencerne udvikles 
gennem personlige erfaringer i et 
åbent, opsøgende, udfordrende, 
ambitiøst og kreativt miljø. Det er 
det, der adskiller os fra den almin-
delige folkeskole, understreger 
efterskoleforstanderen.

Forsimplet menneskesyn
Forstanderen afviser også 

Dansk Industris argument om, at 
efterskolernes 10. klasseelever 

kommer fra velstillede hjem og 
derfor bør overlades til sig selv.

- Hvad er det for et argument? 
Det viser med al ønskelig ty-
delighed, hvor simpelt et men-
neskesyn man har hos Dansk 
Industri. Man tror, at man ud fra 
husstandsindkomsten og antallet 
af fl adskærme på væggen kan 
vurdere, hvad et ungt menneske 
har brug for i sit liv. Det er en 
forsimplet og teknokratisk tilgang, 
siger Tom Hagedorn.

Han mener, at eleverne og 
deres forældre ser behovet for 
en dybere international og kul-
turel indsigt, større modenhed 
og personlig afklaring. De har 
en langt bedre fornemmelse for 
fremtidens behov end teknokra-
terne hos Dansk Industri, hævder 
Tom Hagedorn.

Han mener, at Charlotte Røn-
hof ville have gavn af at besøge  
efterskolen i Fårevejle. Her ville 
hun nemlig ”møde mange le-
dende medarbejdere fra hendes 
egne medlemsvirksomheder.” 

- Jeg tror, Charlotte Rønhof vil 

gå herfra med et nyt syn på sagen 
og med en forståelse for, at det 
ikke er alt, man kan fi nde svar på 
i et regneark, vurderer Hagedorn.

Nytænkning af 10. klasse
På Odsherreds Efterskole 

har man fokus på innovation 
og internationalisering. Skolen 
samarbejder blandt andet med 
en lang række udenlandske 
uddannelsesinstitutioner for at 
forberede eleverne på en global 
fremtid og for at udvikle skolens 
egne læringsmetoder.

Eleverne samarbejder dagligt 
med efterskolens elleve søster-
skoler fordelt over hele verden, 
fx i USA, Hong Kong og Beijing)

Skolen tilbyder engelsksproget 
undervisning og eksamination 
ved Cambridge International Exa-
mination, på højeste internatio-
nale niveau i en række fag. Des-
uden undervises eleverne i blandt 
andet kinesisk sprog og kultur.

Svend Løbner/Bodil
  
 

Værthusleder oplæser 
bibeltekster til Allehelgen
Holstebro Kirke, kulturhuset og pubben samarbejder om mindeaften den 30. oktober.

Ægteparret Mette og Steen Krog, som danner duoen Herren 
& Fruen samt sopranen Britta Krarup Møller (til højre) synger 
i Holstebro Kirke og på kulturhuset Knudsens.

Efterskoleforstander til Dansk Industri: 
’10. klasse er en dundrende succes’
DIs forslag om at droppe 10.klasse er helt forfejlet, mener Tom Hagedorn fra Odsherred Efterskole.

Efterskolernes 10. klasse 
giver eleverne bedre kompe-
tencer end almindelige sko-
ler, mener Tom Hagedorn.

Kirken er den 
første familie

I søndags helgenkårede pave Frans ægteparret Ludovico 
Martin (1823-1894) og Maria Azelia Guérin (1831-1877) ved en 
storslået messe på Peterspladsen i Rom. De var forældre til den 
hellige Therese af Lisieux (1873-1897), som er en af den katolske 
kirkes allerstørste helgener i nyere tid og som blev udnævnt til 
kirkelærer i 1997.

Når pave Frans vælger at helgenkåre forældreparret netop nu, 
sker det i forlængelse af den familiesynode, som fi nder sted i Rom 
i disse uge, hvor katolske biskopper fra hele verden er samlet for 
at drøfte de udfordringer og problemer, som den moderne familie 
kæmper med, heriblandt skilsmisse. 

Forældrene til den berømte helgen praktiserede kristentroen i 
familielivet i en sådan grad, at det skabte en atmosfære af tro og 
kærlighed, der inspirerede deres børn til at søge livet med Gud. 

Når pave Frans ønsker at fremhæve kristentroens betydningen 
i familien, er det fordi familien er den første kirke. Det er den første 
og nærmeste kirke, et barn lærer at kende.

Derfor er de mange familiers sammenbrud ikke blot et socialt, 
kulturelt og psykologisk problem, men også et kirkeligt og åndeligt 
problem. 

Hver eneste familie er et lille kernesamfund  i sig selv. Det er 
i familien, at barnets verdenssyn dannes. Forældre former deres 
børns verdensbillede og kan påvirke det i kristen retning. Der er 
intet bedre sted til at lære, hvordan man lever i et kristent samfund, 
end familien.

Når man kæmper med problemer og beder sammen som en 
familie, vil børnene lære bønnens kraft. Hvis forældre priser Gud for 
skønheden i naturen, vil børnene lære, hvordan man tilbeder Gud. 
Når de ser forældrene læse i Bibelen, opfatter de betydningen af 
Guds ord. De lærer, at troen er noget, man lever med i dagligdagen. 

Forældre er også Guds repræsentanter. Det billede, vi har af Gud 
som voksne, er ofte formet efter det billede, vi fi k af vores forældre. 
Forældre, der er bevidste om denne gudgivne rolle, vil gøre alt, 
hvad de kan, for at skabe det bedste billede af Gud.

Kirken må til gengæld gøre alt, hvad den kan for at hjælpe fami-
lierne med at fostre tro, kærlighed og undgå skilsmisser, der kan 
blive til stor skade for børns senere forhold til Gud. Kirke og familie 
kan ikke adskilles. De lever i kraft af hinanden.

Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
Helligåndens ledelse fremfor at efterligne verden.

VEJEN TIL FREMTIDEN...

VEJEN TILBAGE TIL FREMTIDEN
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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.

Kristen tværkulturel konference: 
’Glem ikke gæstfriheden’
Tværkulturelt Center inviterer 
til multietnisk inspirations-
weekend den 6.-8. november 
i København. Her er fokus på 
migration og kirkernes mulig-
hed for at modtage fl ygtninge 
og inkludere dem i fællesskabet.

Generalsekretær Andreas 
Kamm fra Dansk Flygtningehjælp 
vil orientere om fl ygtningesituatio-
nen netop nu - både i Europa og 
i Danmark - og om den aktuelle 
danske udlændingelovgivning. An-
dre oplæg vil handle om kirkernes 
integrationstilbud.

Også flere nydanskere samt 
sogne- og indvandrerpræst Niels 
Nymann Eriksen vil bidrage med 
oplæg om emnet.

- Der bliver lejlighed til at refl ektere over gæstfrihedens teologi, 
få faktaviden og møde asylsøgere, fl ygtninge og migrantmenig-
heder. Kom og bliv inspireret af gode historier om integration, 
der lykkes, og oplev glæden ved kristent fællesskab på tværs af 
kulturer og kirketraditioner, hedder det i oplægget.

Inspirationsweekenden foregår i Fredens Kirke, Ryesgade 68 
i København og inkluderer etnisk mad og musik fra bl.a. Irak, 
Nepal og Etiopien.

Bodil

Generalsekretær 
Andreas Kamm vil 
fortælle om fl ygtninge-
situationen og udlændin-
geloven.

App’en ’Bibelen for banditter’ 
præsenteret i Videbæk lokalavis
Videbæk-Spjald Avis skriver i en stor artikel uge 42 om den 
gratis app ’Bibelen for Banditter’ og tegneren Thomas Serup.

Det var svigerinden, Joan Nørremark, der fi k ham overtalt til 
at lave tegninger til en ny børnebibel. For den 35-årige familiefar 
fra Videbæk er egentlig autolakerer. Men det hele endte med  en 
app, fordi markedet for børnebibler er mættet, forklarer Thomas 
Serup. Familien kommer i Luthersk Mission og tror på det, der 
står i Bibelen, understreger han overfor lokalavisen. 

App’ens målgruppe er de 3-8-årige. Den kommer med 70 pus-
lespil, maleside, et vendespil og oplæsning af bibelfortællinger 
ved Lars Thiesgaard. Til app’en hører også en ’fysisk’ malebog, 
som kan købes for 15 kroner.

Bodil

- Det er så vidt vi ved den første danske børnebibel, der er 
lavet som app, fortæller tegner Thomas Serup.

Af Eva M. Jørgensen
redigeret af Henri Nissen

Amy Lee Kemp voksede op i 
en kristen familie i Texas, men 
hendes mor og far havde det 
svært med hinanden. Og som 
14-årig forsøgte Amy at begå 
selvmord.

Da Amy var lille, var hendes 
far pastor, men senere fl yttede 
familien til en anden by, for at 
forældrenes ægteskab skulle 
have en chance.

- Jeg tror, min mor brugte alt, 
hvad hun havde i sig, på bare at 
holde sammen på familien, så 
hun magtede ikke at forholde sig 
til mine problemer, forklarer Amy.

Det var en hård omgang for 
Amy og hendes søskende at 
opleve ufreden mellem deres for-
ældre, og måske begyndte Amys 
identitetskrise allerede der. Men 
da hun kom i 12-13 års alderen 
slog det ud i lys lue.

- Alle børn er forvirrede, når de 
når den alder og prøver at fi nde 
ud af, hvem de er, smiler Amy 
og forklarer, at hun var en meget 
sporty pige, som ikke kunne gen-
kende sig selv i de andre piger, 
når de kun gik op i det ydre. Til 
gengæld var Amy god til basket. 
Rigtig god endda.

- Jeg begyndte at få accept 
gennem basketball og drømte 
om et liv som en af de helt store 
college-stjerner, fortæller hun. 

Samtidig med at Amy foku-
serede på basketball, begyndte 
hun også at eksperimentere 
med forskellige stoffer, druk og 
kærester. Da hendes mor og far 
overvejede at blive separeret, da 
hun var 14, og mens hun stadig 
havde identitetskrise, forsøgte 
hun at tage sit eget liv ved at 
spise fl ere hundrede aspirinpiller. 

I sidste øjeblik fandt hendes 
mor hende på badeværelset og 
fi k hende sendt til udpumpning. 
Men situationen blev aldrig nævnt 
igen.

Amy gjorde sig hård
- Det var, som om jeg troede, 

at hvis jeg bare gjorde mig hård 
nok udvendig og slog fra mig og 
var barsk nok, så kunne jeg ikke 
blive såret mere, forklarede Amy, 
som tit røg ud i slåskampe og var 
meget aggressiv. 

- Min far, som tydeligvis ikke al-
tid selv så helt klart, havde faktisk 
lært mig altid at slå først og aldrig 
blive liggende, forklarer Amy.

Da Amy kom i Junior High, 
som svarer til 8.-10. klasse her-
hjemme, kom hun også i kontakt 
med den lesbiske verden inden 
for basketball.

- Indtil da havde jeg været 

kærester med nogle enkelte fyre, 
men aldrig brudt mig om den 
fysiske del af det. Jeg længtes 
sådan efter at blive accepteret 
for den, jeg var, uden at skulle 
leve op til alt muligt, og sådan 
så jeg det homoseksuelle miljø, 
forklarer hun.

Da hun kom gymnasiet, fik 
hun en veninde, som allerede 
spillede college-basket, og hun 
introducerede Amy til det, hun 
længtes efter. 

- Jeg ønskede mig sådan en 
slags venskab, jeg syntes slet 
ikke, der var noget pres der. Jeg 
længtes så meget efter accepten, 
at jeg slet ikke så, hvilket helvede 
jeg begav mig ind i, forklarer hun 
om sin introduktion til det miljø, 
hun var en del af de næste otte år.

Følelsen af en løgn
- Jeg havde så tit følelsen af, at 

jeg var fanget. At det var en løgn, 
jeg selv troede på, men også en 
løgn, jeg havde overbevist omver-
denen om var sand. Det var, som 
om jeg havde gravet en grav, og 
nu var jeg tvunget til at bo i den, 
forklarer hun videre. Desuden 
ville det være ydmygende at 
indrømme.

- Mine forældre havde aldrig 
accepteret min livsstil, og hvis 
jeg nu gav dem ret, så var det 
nærmest som at blive taget med 
hånden i kagedåsen, forklarer 
Amy.

Svært at bryde ud
- Hvis man er i et dårligt hete-

roseksuelt forhold, kan man også 
være optaget af at overbevise sig 
selv og omverdenen om, at fyren 
er ok, selvom han behandler en 
elendigt. Og så er det også yd-
mygende at indrømme, at man 
tog fejl. 

Men hvis man lever i et homo-
seksuelt forhold og fi nder ud af, 
at det ikke er godt, så skal man 
til at skabe sig en helt ny identitet 
ud over ydmygelsen. 

Det gør det så svært at bryde 
ud af igen. Jeg tror ikke, det er 
muligt at gøre uden Guds hjælp, 
forklarer hun. 

Samtidig fortsatte Amy også 
livet med stoffer og druk. Hun er 
stadig overvældet over, at det 
ikke gik hende værre i det miljø, 
end det gjorde. 

- Selvom det var noget rod i 
mit hjem som barn, så havde 
jeg alligevel kendt Gud og hans 
kærlighed, og jeg oplevede, at 
han beskyttede mig på trods af 
alle mine dårlige valg, fortæller 
hun og giver et eksempel:

- Engang havde jeg og en 
veninde drukket så meget, at 
vi ikke engang kunne se vores 
egne hænder klart. Alligevel kørte 
jeg os hjem fra festen i en åben 
sportsvogn på motorvejen, uden 
der skete noget som helst. Det 
kan jo ikke lade sig gøre uden 
Guds beskyttelse.

Tilbage til forældrene
En dag bliver det nok for Amy. 

Hun kan ikke komme ud af rusen 
efter et stof, og det gør hende 
bange. Hun be’r Jesus om hjælp 
og lover at tjene ham, hvis han 
redder hende.

Og så må hun gå den lange vej 
hjem til sine forældre, som leder 
hende til Jesus. 

- Jeg havde virkelig ikke fortjent 
det, men Jesus reddede mig al-
ligevel fra alt det, jeg havde rodet 
mig ud i, fortæller hun. Men dér 
slutter Amys historie ikke.

Glad for Danmark
Der er gået over ti år, siden 

Amy, som nu er 37, kom tilbage 
til Jesus. De sidste par år har 
hun boet i Danmark og delt Guds 
kærlighed, som hun kalder det. 

- Det har været interessant 
at bo her. I begyndelsen var der 
mange ting, jeg ikke forstod. Men 
jeg holder virkelig af danskere nu. 

Noget af det jeg tager med 
hjem, når jeg rejser til Texas i 
februar, er ”hygge” og så den 
måde, som de danske fædre 
er en del af deres børns liv på. 
Jeg har planer om, når jeg en 
dag fi nder en mand, at tage ham 
med til Danmark, så han kan lære 
det, griner hun og opmuntrer de 
danske kristne:

- Vær ikke bange for at række 
ud til mennesker, som har det 
svært omkring jer. Men lad være 
med bare at kaste et reb fyldt 
med gode råd til de druknende. 
Hop ned i vandet til dem og vær 
med dem - også når det er svært. 

Artiklen blev første gang bragt 
i Udfordringen i uge 3, den 17. 
januar 2013.

Amy be’r til helbredelse 
for de syge – allevegne
Amy Lee Kemp, som en politiker i Holstebro forhindrede i at bede for syge på biblioteket i lørdags, 
fortalte sin egen dramatiske livshistorie til Udfordringens journalist for to år siden. Her er et udsnit:

Her har Amy netop bedt for en mand i en butik. Han havde smer-
ter efter en ulykke for tre år siden. Han havde mistet følelsen i sit 
højre ben og sin fod. ”Men Jesus genskabte følelsen og fjernede 
smerterne,” fortæller Amy glad på sin facebook.
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Joh. 4:46-53

Embedsmandens søn
46 Jesus slog sig foreløbig ned i Kana, hvor han havde 

gjort vand til vin. I byen Kapernaum i nærheden boede der 
en højtstående embedsmand, hvis søn lå alvorligt syg. 47 Da 
han hørte, at Jesus var ankommet til Kana, tog han straks 
af sted, opsøgte Jesus og bad ham følge med til Kapernaum 
for at helbrede drengen, der lå for døden. 48 »I vil kun tro på 
mig, hvis I ser tegn og undere,« sagde Jesus. 49 »Herre,« 
bønfaldt embedsmanden, »du må komme, inden min lille 
dreng dør!« 50 »Du kan roligt gå hjem,« sagde Jesus, »din 
søn er helbredt.« Manden troede Jesus og gik. 51 Allerede på 
vejen hjem traf han nogle af sine tjenere, der var gået ham 
i møde for at fortælle ham, at hans søn nu var rask. 52 Han 
spurgte dem, hvornår drengen var begyndt at få det bedre. »I 
går aftes ved syvtiden forsvandt feberen pludselig!« forklarede 
de. 53 Da forstod han, at det var sket i det øjeblik, Jesus havde 
sagt: »Din søn er helbredt.« Og han selv og hele hans familie 
kom til tro på Jesus. 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Michael Tangstad

Præst i Køge Frikirke og landsleder 
for Pinsekirkernes Børne- og 

Ungdomsforeninger

Når jeg læser dagens tekst så 
tænker jeg, at den handler om 
hoved og hjerte.

Forestil dig, at dit barn er 
blevet syg og kun har kort tid 
tilbage at leve i! Jeg er selv far 
til tre og kan levende forestille 
mig den desperation, som har 
indfundet sig hos embedsman-
den i beretningen her.

Han er villig til at gøre alt for 
at hans søn skal blive rask og 
redde livet.

Han har hørt om Jesus af 
omveje og ser her løsningen!

Tror han på Jesus?
Han tror i hvert fald på, at 

Jesus helbreder folk, for det 
har han hørt. Han tror også 
på Jesus, når Jesus siger, at 
mandens søn er helbredt. 

Det er en fantastisk tro båret 
af desperation. Manden tror 
Jesus, men har han overhove-
det andet valg? 

Han griber efter strå, eller det 
er i hvert fald hans oplevelse. 
I virkeligheden griber han ud 
efter strå men får fat i en klippe, 
som står fast.

Søger vi også
kun efter et mirakel?

Manden søgte et mirakel, og 
det tror jeg mange mennesker 
gør i dag, men han fi nder me-

get mere end et mirakel – han 
fi nder Jesus; vejen, sandheden 
og livet.

Jeg er særligt begejstret for 
afslutningen på beretningen i 
det sidste vers: ”Og han selv 
og hele hans familie kom til tro 
på Jesus.”

Da han så, at Jesus ikke kun 
indeholdt trøstende ord og gode 
intentioner, men at livet selv 
kom fra Ham, så kom troen fra 
hovedet ned i hjertet og manden 
kom til tro.

For os i dag hvor livet, og i 
særdeleshed følelseslivet, kan 
byde på en sand rutchebanetur 
er Jesus stadig klippen som står 
fast. Han inviterer os ind i et fæl-
lesskab med Ham, hvor troen 
ikke kun handler om hoved, 
men i høj grad om hjerte. Så vi 
ikke bare kan tro, men hvor vi 
faktisk ikke kan andet end at tro.

Hoved eller hjerte?
Troen i hovedet og troen i 

hjertet adskiller sig fra hinanden 

ved mødet med Jesus. Vi kan 
prøve nok så meget at gøre 
troen til en diskussion om rette 
meninger eller dogmer. Men 
hvis vi ikke har mødt Jesus, hvis 
Helligånden ikke har introduce-
ret os til Ham, så kommer troen 
ikke ned i hjertet.

Som vi synger i den gamle 
sang: ”Det kan ej forklares, det 
kan kun erfares hvor saligt det 
er hos Jesus.”

Uden mandens oplevelse 
ville han have tilsluttet sig koret 
af mennesker som fortæller om 
alle Jesu fortræffeligheder. Men, 
han så, han oplevede og troen 
blev levende i ham.

Jesus, mød os.  
Jesus, red os. 
Jesus fl yt, ved din Helligånd, 

fra vores hoved og ned i vores 
hjerte – så vi kan møde verden 
omkring os med hjertet før 
hovedet!

Mette Østergdr.
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Tror du med
hovedet eller hjertet?

Kun når vi har fællesskab med Jesus, kan troen fl ytte fra hovedet til hjertet.

Diskrimination af 
kristne på bibliotek?
I Holstebro fi k en socialdemokratisk politiker lørdag for-
hindret, at der blev holdt et kristent helbredelsesmøde 
på biblioteket. Begrundelsen var, at der ikke måtte foregå 
noget religiøst i kommunens lokaler. Men er det rimeligt?

På det samme bibliotek foregår der yoga-undervisning og 
foredrag om fx akupunktur. Begge dele påstås at have en form 
for helbredende virkning - men i deres oprindelse kommer 
de fra sære østlige religioner, selv om de nu ofte fremstilles 
alene som teknikker.

Derimod er det gennem årene lykkedes for de kulturradikale 
at få den kristne ”religion” skubbet ud af det offentlige rum. 
I mange kommuner kan man ikke låne offentlige lokaler til 
kristne arrangementer, fordi ”det religiøse” er bandlyst, mens 
ateister uden besvær kan holde foredrag imod kristendom-
men. Det er jo ikke at være lige for loven.

Også på andre områder i samfundet, anser man ikke 
”det religiøse” for at være noget seriøst. Derimod giver man 
statstilskud og stor opbakning til ateister, der under dække  
af kultur og kunst modarbejder kristendommen. 

Det er ikke at være lige for loven. Og det skal vi ikke ac-
ceptere. Religionen skal tilbage i det offentlige rum. Skriv til 
de lokale politikere, at de ikke må diskriminere din tro!

Nu blev helbredelsesmødet så fl yttet til et kristent center, 
og den lokale avis kunne fortælle om, at der skete 15 helbre-
delser den aften. Hvis den politiker, som kaldte den kvindelige 
prædikant for en ”kvaksalver”, har ære i livet og respekt for 
vælgerne, burde hun nu trække sine nedsættende ord tilbage 
og bede de kristne om undskyldning.

Det er vigtigt, at vi kristne borgere fastholder ytringsfriheden 
og forsamlingsfriheden i disse år, hvor ateisterne kører en 
målrettet hetz imod det, de ikke forstår.

Men det er også vigtigt, at vi kristne er fornuftige nok til ikke 
på forhånd at love helbredelse (hvorved man kan beskyldes 
for kvaksalveri). Det er bedre blot at inviterer til fore-
drag om åndelig/alternativ helbredelse, hvilken 
ingen vel kan protestere imod. Og skulle nogen 
så komme for skade at blive helbredt, så er de 
helbredte nok ikke kede af det. 
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Af Kresten Kragh-Schmidt 

Cand.merc., MBA og leder

Jeg har i lang tid ønsket at 
blive klogere på min tro, at 
forsøge at sætte ord på, hvor-
for jeg tror, hvordan jeg tæn-
ker om Gud, hvad jeg tror på, 
og hvad det betyder for mig.

Jeg skriver egentlig artiklen 
mest til mig selv for at få en 
endnu tydeligere afklaring. Må-
ske det mest af alt er et åbent 
brev? Et forsøg på at sige til 
mig selv og jer, der læser med, 
at vi bør vide, hvad vi bygger 
vort liv på.

Hvorfor denne søgen? Jeg 
ønsker som alle andre også 
svarene på de store livsspørgs-
mål – mening, hvorfra, hvortil, 
moral, osv. Jeg har en iboende 
fornemmelse af, at jeg er en lille 
del af noget langt større. Troen 
giver mig kærlighed, et tilhør og 
et moralkodeks, jeg kan leve mit 
liv på. I det lys er det for mig 
ret ukompliceret at tro på Gud. 
Ikke bare en guddommelig kraft, 
men på Gud og Jesus.

Jeg er vokset op med troen 
og har levet med troen under-
vejs i mit liv.

Allerførst – jeg tænker 
ikke på Gud

- som et fænomen af denne 
verden. Gud er udenfor. Og 
det er rigtigt dumt at forsøge 
at bevise Guds eksistens ud 
fra vores menneskelige logik 
og fornuft. For så gør vi Gud til 
netop det, Gud ikke er: en del 
af denne verdens fænomener. 
Jeg fi nder ikke Gud for enden 

af logikken og fornuften.
Tro er et grundlæggende 

valg. Jeg må vælge til og fra i 
fornuften og i troen. For mig ikke 
mellem fornuft og tro, og jeg må 
indse, at valgene i fornuften og 
i troen begge steder også er 
trosvalg.

Det inderste i min tro
- er kærligheden til mig fra 

Gud. Gud ser mig igennem 

Jesus, og Gud siger til mig, at 
jeg skal gå ud i verden med 
kærligheden. Gud burde slet 
ikke give mig kærligheden, fordi 
jeg langtfra altid går med kær-
lighed til dem, jeg kender. Men 
Gud bærer over med mig. Jesus 
ser mig, han ser forbi alle mine 
handlinger og ser bare mig og 
viser mig, at det er godt, at jeg 
er til som mig. At jeg kan elskes 
uden at være perfekt, og det 

lærer mig, at alle har ret til at 
blive elsket. Den kærlighed har 
jeg fået som bud at gå ud med.

Har mærket Jesus
Jeg har også mærket Jesus. 

Da min mor lå for døden, talte 
hun med Jesus. Jeg var der, 
Jesus stod ved siden af, jeg 
kunne ikke se ham, men min 
mor kunne. Jeg kan ikke forklare 
det, men Jesus var der. 

Dette har styrket min tro.
Masser af sider ved Gud, 

jeg ikke forstår – her vælger 
jeg at tro.

Jeg vælger med fornuften 
at tro.

Livet er en fl ig af at gøre 
det, Jesus gjorde

Mit ansvar er at forvalte ikke 
bare mit liv, men også det, Je-
sus har givet mig at give videre. 

Jeg har fået mødet i gave og 
kan ikke lægge det ansvar fra 
mig. Og hvordan kan jeg så tage 
det ansvar på mig? 

For nogle år siden henvendte 
nogle søstre sig fra Hviderus-
land og ville støttes i et ophold, 
hvor de kunne sælge håndlave-
de produkter på et julemarked, 
hvor vi bor. Vi drøftede henven-
delsen meget derhjemme og 
blev enige om, at henvendelsen 
var internetfup. Den præst, der 
i første omgang have fået hen-
vendelsen og givet den videre til 
os, og som vi rådførte os med, 
spurgte i den allersidste telefon-
samtale, inden vi ville skrive nej 
tak til besøget overfor søstrene: 
”Hvad ville Jesus have gjort?”  I 
lyset af den oplevelse forsøger 
jeg virkelig at tænke over, hvad 
Jesus ville have gjort, hvis han 
havde stået i de situationer, jeg 
står i? Spørgsmålet ”Hvad ville 
Jesus have gjort” er et forsøg 
på at have en målepind med 
i mit liv.

Og søstrene kom i øvrigt og 
var her i 5 uger, og det var fan-
tastisk givende for os og dem.

Jeg skriver det her, fordi jeg 
er på en personlig rejse, hvor 
jeg undersøger, hvad min tro 
betyder for mit liv, arbejde og mit 
syn på samfundet. Inspirationer 
bl.a. fra bøgerne ’Jeg mødte 
Jesus’ og ’De overbeviste – 
samtaler om tro’.

Hvad bygger jeg min tro på?
En leder tager sin tro op til revision - hvad betyder den i det daglige?

Hvad vejer for mig

Den ikke-troendes 
argument

Den kristnes 
argument

Tros-spørgsmål

Bibelen taler inspirerende sandt og er 
skrevet af mennesker, der på en eller 

En samling religiøse dokumenter  

Bibelen er et afgørende afsæt for 
 

Jeg tror på bibelen, fordi den peger 

 
I bibelen er der nogle hovedtemaer 
og mange side-temaer – og sådan 

Skabelsen skete over 7 dage  

Verden er blevet til ved evolution, 

en fælles primitiv livsform, og det 
betyder også overlevelse for den 

Men hvem tændte så for den egent-
lige start? Hvad var før starten? 
Videnskaben besvarer hypoteser 
– smalle eller brede – hvad, hvis 
vores verden ikke falder inden for de 
hypoteser?  
Hvis det er den stærkeste, der over-
lever? Hvordan kan vi så fæste lid til 
vores moralske antagelse om godt 
og ondt?  
Jeg har brug for noget absolut her  

Eva og Adams historie gentager sig i 
ethvert menneskes liv – vi dummer os 

 

Er vi skyldige for noget en fjern 
forfader har gjort?

Jeg kan mærke, at jeg gør ting, der 
er forkerte – og at det ligger grund-

 
Derfor går jeg fortabt, hvis Jesus 
ikke ser forbi mine forkerte hand-

Er synden noget  
helt grundlæggende, 
der kom ind med,  
at Eva spiste af  
den forbudte frugt?

Hvad er 
bibelen?

Er verden 
blevet til over 
7 dage eller 
som et  
Big Bang?

Denne illustration af David Schiess sætter den kristnes argument op overfor den ikke-troendes.

Debat

6 ud af 10 fi nder det positivt, at 
antallet af DOWNs syndrombørn 
falder. Men ved danskerne, at 
kommuner med slunkne kasser 
nærmest pr. automatik afslår den 
mest elementære hjælp til foræl-
drene? At den lægefaglige råd-
givning ofte tegner et forvrænget 
billede af et ubærligt liv for barnet 
og dets forældre? Og at børnene 
fjernes, uden at forældrene har 
haft kontakt med mennesker, der 
ved hvad det vil sige at have børn 
med DOWNs?

Teknikken vil udvikle sig uhæm-
met de kommende år, så børn 
med alt fra turette til asperger kan 
identifi ceres på et stadigt tidligere 
tidspunkt i graviditeten. Også de 
kan sorteres fra før fødslen. Har 
60% af befolkningen virkeligt sagt 
ja tak til den udvikling? 

Det er lidt for let som udenfor-
stående at klappe i hænderne 
over det faldende antal. Bag hver 

afbrudt graviditet står der et foræl-
drepar, der burde have støtte og 
reel oplysning, før man kan tale 
om nogen form for valgfrihed. Bag 
hver fjernelse er der en kvinde, 
der langt henne i graviditeten skal 
gennemgå et indgreb på egen 
krop. Hun skal leve med det mo-
ralske ansvar for at have afbrudt 
sit eget barns liv. Alt for ofte går 
parret fra operationsstuen hjem 
til tomheden.

KristenDemokraterne kæmper 
for at opstille de nødvendige alter-
nativer. Når vi mener, at alle børn 
har ret til livet, er vi også pligtige 
at yde den sociale støtte og hjælp, 
der skal til, for at ægteskabet 
ikke bryder sammen, og at der 
bliver plads til at tage sig af evt. 
søskende.

Intet parti på Christiansborg har 
støttet KDs krav om obligatorisk 
rådgiving og oplysning og kontakt 
til berørte handikaporganisationer 

før en evt. abort. Spørgsmålet er, 
om det er for at beskytte barnet 
mod lidelse, for at beskytte foræl-
drene, eller for at spare samfun-
dets merudgifter til dem, der ikke 
passer ind i normen.

STIG GRENOV

KD’S LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2
2970 HØRSHOLM

Ved danskerne hvad de svarer på?

Stig Grenov, landsformand for KD.

Englevinger
I Udfordringen den 15.10.2015 

fi nder vi en beretning om en ung 
piges oplevelse af, hvordan hun 
efter sin mors død kom ind i en 
stor sorg over tabet af sin mor.

Hun gik derfor til sorgterapi, og 
under en af disse konsultationer, 
oplevede hun – men også tera-
peuten – at hendes mor pludselig 
stod i lokalet og talte til hende. 
Pigen lagde mærke til, at hendes 
mor havde hvide englevinger på 
ryggen.

Nu kan vi kristne komme ud 
for meget svære situationer her 
på jorden, og hvor vi kan være 
meget sårbare. Men det, vi kom-
mer ud for, må vi måle med, hvad 
Bibelen, Guds Ord, har at sige 
om disse situationer.

Intetsteds i Bibelen fortælles 
der om mennesker, der har vinger 
på ryggen. Heller ikke Moses og 
Elias, da de besøgte Jesus på 
det såkaldte Forklarelsens Bjerg. 

Jesus lærer os, at i opstandel-
sen hverken gifter man sig eller 
giftes bort. Ægteskabet er ophørt, 
for vi kan jo ikke mere dø, men 
vi kommer til at leve SOM engle 
i Himlen, da vi er Guds Børn. 
Men vi bliver ikke til engle, da vi 
er skabt og født som mennesker 
(Luk. 20,35).

Terapeuten bekræfter oplevel-
sen, men siger også om sig selv, 
at det var hende, der via en særlig 
evne, som hun er i besiddelse af, 
fremkaldte oplevelsen. Denne 
udtalelse giver stof til eftertanke 
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Af Henri Nissen

Maria-Louise Husted fra Aar-
hus oplevede en dyb sorg, da 
hendes elskede mor døde af 
kræft. Hun troede aldrig, hun 
skulle se hende igen...

- Mor blev syg i 2010 og kom på 
hospice i 2012. Hun døde kort tid 
efter i sommeren 2012, fortæller 
Maria-Louise

Grejsdalens Efterskole 2007-
2009 i Vejle. Min mor har selv gået 
på denne efterskole og fortalte så 
meget godt om den. 

Jeg havde to rigtigt gode år 
med Gud tæt på - med lovsang 
og andagt til hverdag, og det at 
være kristen fi k lige pludselig en 
særlig betydning for mig.

Svær tid i gymnasiet
- Efter at have været i ”den

jeg tilbage i et dejligt kristent fæl-
lesskab, hvor jeg fi k nogle skønne 
venner, som jeg stadig har. 

Jeg var med til en bønneaften 
i Herning, hvor en kvinde bad for 
mig. Jeg oplevede for første gang 
en stærk følelse af Guds nærvær. 
Helligånden fyldte mig op, og det 
kristne fællesskab var med til at 
”samle mig op” fra min triste tid 
på gymnasiet i Aarhus. 

I perioder fi k jeg selvmords-
tanker og måtte indlægges på en 
psykiatrisk afdeling i Risskov i tre 
uger for depression. 

Jeg havde en lang svær pe-
riode, som varede i næsten tre 
år, hvor jeg gik i behandling for 
at få det godt igen. Jeg var så 
vred på Jesus. Jeg følte, at han 
var så fjern. Jeg var vred over, at 
min mor var syg, og at jeg selv fi k 
det så dårligt

Syng mit kære barn!
Hun fortalte mig, at jeg ej skulle 

være bekymret, for hun synger i 
himmelens englekor. (Min mor 
og jeg har sunget i gospelkor 
sammen.) Hun fortalte mig, at jeg 
skal blive ved med at synge, for 
hun synger med mig i Himmelen. 

Hun sagde også, at jeg ikke 
skulle bekymre mig for, hvordan 
min familie (far og brødre) har 
det For alt godt vil også komme

jeg ikke kunne se hende mere, for 
jeg ved, at hun altid er hos mig. 
Jeg ved, at hun er i Himmelen, og 
at der virkelig er et liv efter døden! 

Før denne oplevelse havde jeg 
det virkeligt svært med at komme 
på kirkegården og se min mors 
navn på gravstenen, men jeg ved, 
at hendes sjæl ikke er blevet til 
jord med hendes krop. Jeg har 
intet problem med at være på 
kirkegården nu fordi jeg virkelig

Efter sin mors død oplevede Maria-Louise en dyb sorg. Men en dag så og 
hørte hun sin mor i form af en engel – og en terapeut så hende også!

Jeg kan 
mærke, at 
Gud vil, 
jeg skal 
fortælle 
denne op-
levelse. 
Det er et 
stort vid-
nesbyrd for 
mig, og kan 
blive det 
for andre: 
At Himme-
len virkelig 
fi ndes! 

Maria-Louise 
så sin mor igen
- som en engel

og varsomhed. I den åndelige 
verden er der mange farer og 
faldgruber.

Engle kan have vinger (Es. 
6,2), men at mennesker får vinger 
i opstandelsen fra de døde, siger 
Bibelen intet om.

MOGENS ALBRECHTSEN

FAGOTVEJ 50
4700 NÆSTVED

I Udfordringen uge 42 
fortæller Maria-Louise 
om sit syn.

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. 
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
kuvert (normalkuvert 10,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet. Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

SVAR:

BREV:           

MIN OPLEVELSE:

Kære Orla L.
Jeg har længe haft lyst til at 

skrive dette brev til dig. Så nu gør 
jeg det altså. 

Jeg er en kvinde i fyrrerne, og 
min mand og jeg er begge kristne 
og kommer i en god menighed.

Jeg har ikke noget klart billede 
af, hvordan Gud opfatter mig. Om 
han er tilfreds med mig, for jeg ved 
jo, hvor ufuldkommen jeg er.

Jeg er begyndt at have mange 
smerter i min krop. De dukker op 
mange forskellige steder.

Jeg er blevet undersøgt af min 
læge mange gange. Men uden 
resultat. Jeg skal nu til udredning 
på hospitalet. Det afventer jeg. I 
ventetiden har min læge sendt mig 
til psykolog. 

Det er blandt andet om det,  jeg 
gerne vil have en lille drøftelse 
med dig. 

Min psykolog har drejet vores 
samtaler ind på emnet: familien. 
Både min nuværende og min 
barndoms familie. 

Psykologen siger, at vores 

familier har meget stor betydning 
for vores liv, både vores nutidige 
liv, men også for fremtiden. Han 
mener, at jeg er meget, meget 
familiemæssigt påvirket. Men er 
vi egentlig ikke det alle sammen?

Selvfølgelig er min nuværende 
og min barndoms familie ikke fejl-
fri. Men fi ndes der fejlfri familier?

Jeg synes, jeg har haft gode 
forældre. Og jeg vil sige, at jeg 
også har haft gode oplevelser i 
min barndom sammen med mine 
forældre. 

Men min psykolog mener, at jeg 
har været alt for loyal over for dem. 
Har forsvaret dem for meget. Han 
siger, at jeg stadig gør det. 

Jeg ved, at jeg kommer op på 
mærkerne, når nogen forsøger 
at pille ved mine forældre. Det 
gør min bror ofte. Han kan fi nde 
mange fejl ved mine forældre. 

Jeg synes fx, at mine sviger-
forældre er langt værre end mine 
forældre. Nogle gange tænker 
jeg: ”Er min mands søskende og 
forældre egentlig helt normale, for 

de råber og skriger ad hinanden.” 
Min mand kommer også til at 

råbe og skrige, når vi er sammen 
med dem. Sådan opfører han sig 
aldrig herhjemme. 

Min psykolog siger, at jeg nok 
har undertrykt meget i min barn-

dom og stadig gør det i forhold til 
mine forældre. Han siger også, 
at denne undertrykkelse kan 
forårsage både fysiske såvel som 
psykiske smerter langt hen i livet. 

Jeg har nok aldrig været kritisk 
over for det, jeg oplevede fra mine 

forældre i min barndom. Mine 
forældre har selv indrømmet, at 
de skældte mig meget ud, da jeg 
var barn. De har indrømmet, at det 
nok var for meget. 

Ofte fi k jeg megen skæld ud, 
lige inden jeg skulle i skole om 

morgenen. Det betød, at jeg 
næsten altid var ked af det, når 
jeg gik i skole. Mine klassekam-
merater kaldte mig ”sure”, og så 
mobbede de mig. 

Men jeg var ikke sur. Jeg var 
ked af det. Jeg kunne ikke forstå, 
hvorfor de ikke kunne lade mig 
være i fred.

Jeg spørger ofte mig selv: 
Hvorfor har jeg egentlig valgt at 
være en kristen? Hvordan er mit 
billede af Gud? Er han streng og 
dømmende overfor mig, eller er 
han kærlig og tilgivende?

Jeg er nok nødt til på nuvæ-
rende tidspunkt af mit liv at ind-
rømme, at mine forældre nok 
var lovligt strenge og dømmende 
overfor mig.

Tak for at jeg måtte skrive dette 
brev til dig og på denne måde få 
luft for min psykiske, men sandelig 
også fysiske nød.

Jeg beder her til sidst om din 
forbøn og om en salvedug.

Venlig hilsen
En kvinde i nød

Kære kvinde i nød
Jeg har bedt meget for din 

nuværende situation, og jeg 
har også sendt dig den ønskede 
salvedug.

Lad mig starte med at sige, at 
vores familie har stor betydning 
for vores liv. Og ikke mindst har 
familien betydning for, hvordan 
vores liv bliver. Familien er jo 
det miljø, der påvirker os helt 
fra vores spæde begyndelse.

Ingen af os kan påstå, at vi 
kommer fra en fuldkommen fa-
milie. Alle familier har fejl. Men 
for det meste opfatter vi vores 
egen familie som nogenlunde 
normal. Hvorimod der nok er 
flere, der ligesom du synes, 
at svigerfamilien ikke er helt 
normal.

Du har nok idealiseret dine 
forældre for meget i din barn-
dom. Det har så forhindret dig i 
at være kritisk over for det, du 
oplevede. 

Det har forhindret dig i at 
erkende den smerte, dine for-
ældre påførte dig. Jeg tænker 
her især på den smerte, dine 
forældre ofte påførte dig fra 
morgenstunden af. Den smerte 

gjorde dig faktisk til et oplagt 
mobnings-offer i skolen.

Dine forældre må virkeligt 
have haft det skidt med sig selv, 
med deres liv, ja, måske også 
med hinanden.

Heldigvis kan jeg mærke, 
at du nu ved din læges og din 
psykologs hjælp er ved at forstå 
nogle ting om dit liv. Du er ved 
at kunne se dit nuværende 
l ivs sammenhæng med din 

barndom. 
Den sortering, du ikke foretog 

som barn, er du i gang med nu. 
Det vil løse op for mange spæn-
dinger i dig, og jeg tror, at det i 
sig selv vil medføre, at du får det 
bedre både fysisk og psykisk.

Det gode, du oplevede som 
barn med dine forældre, skal du 
glæde dig over og tage med dig. 
Smerten, du oplevede, skal du 
erkende som smerte og reagere 

på den, før du kan lægge den 
bag dig. 

Denne proces skal helst ved 
Guds og Helligåndens hjælp 
munde ud i tilgivelse. Ellers kan 
det ende negativt.  

Bibelen siger jo, at vi skal ære 

vores far og mor. Og det også, 
selv om de ikke er fejlfri. 

Jeg tror, at Gud er dig så nær, 
at du vil opleve personlig, ån-
delig vækst gennem de svære 
ting, du nu må gå igennem sam-
men med din psykolog. 

Det er meget vigtigt, at vi har 
Gud til at bære os igennem, 
når livet er svært. Hos ham kan 
vore indre såvel som vore ydre 
sår læges. Det beder jeg om må 
ske for dig.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil blot lige fortælle dig, at 

din forbøn på det sidste møde har 
fået stor betydning for mig. Jeg 
har fået lov til at opleve forløsning, 
og det trængte jeg meget til.

Det er fl ere år siden, jeg har 

kunnet græde. Det har Gud åbnet 
for nu. Hvor gør det mig godt.

Hvor er det godt, at Gud ledte 
mig til dit møde.

Venlig hilsen fra
En, der tørster efter Gud

Du har idealiseret dine forældre for meget

Fandt jeg mig i for meget som barn?

Jeg har ikke kunnet græde

Jeg tænker her især på 
den smerte, dine forældre 
ofte påførte dig fra mor-
genstunden af. Den smerte 
gjorde dig faktisk til et oplagt 
mobnings-offer i skolen. Dine 
forældre må have haft det 
dårligt med sig selv, måske 
også med hinanden. Siger 
Orla Lindskov.
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Fakta: Jim Collins

57-årige Jim Collins begyndte sin forsknings- og undervis-
ningskarriere på fakultetet Stanford Graduate School of Business. 

Han har en bachelorgrad i matematik og en MBA fra Stanford 
University, og han er æresdoktor fra University of Colorado og 
Peter F. Drucker Graduate School of Management ved Claremont 
Graduate University. 

I 1995 grundlagde han et management laboratorium i Boulder, 
Colorado. Her forsker og engagerer han sig i sokratisk dialog med 
administrerende direktører og lederskabteams.

Ud over sit arbejde i erhvervslivet har Jim en passion for 
undervisning i de sociale sektorer som sundhedsvæsenet og 
non-profi t sammenhænge. 

I 2012 og 2013 var han ansat som Formand for Studiet af 
lederskab på USA Military Academy på West Point.

Jim Collins er forfatter og medforfatter til seks bøger, der har 
solgt mere end ti millioner eksemplarer på verdensplan. 

Bestselleren ”Good to great” undersøger, hvorfor nogle virk-
somheder og ledere tage springet til bedre resultater. 

Han har desuden skrevet om, hvordan ledere opbygger virk-
somheder, der forbliver visionære i generationer, og om hvordan 
engang store virksomheder ødelægger sig selv.

Han har skrevet om, hvordan man kan trives i kaos – om den 
ledelsesmæssige adfærd, der er nødvendige i en verden plaget 
af turbulens, afbrydelser, usikkerhed og dramatisk forandring. 

Af Henrik Refshauge

Jim Collins er drevet af en 
næsten ekstrem nysgerrighed 
efter at afdække, hvad det er, 
der afgør om en virksomhed 
får vind i sejlene. 

Han står bag seks bøger om 
lederskab, der på verdensplan 
har solgt mere end 10 millioner 
eksemplarer. 

”Din tid vil komme”
”For to årtier siden sad en pige 

nedslået efter et terrænløb. Hen-
des træner gav hende en seddel, 
hvor der stod: ”Din tid vil komme.” 
Den pige blev min kone”, fortæller 
Jim Collins. 

”Min kone bærer stadig rundt 
på den håndskrevne note. Hun 
ville være verdensmester i ter-
rænløb, men nåede det ikke. 

Ti år senere blev hun bedt 
om at blive træner i terrænløb 
for drenge og piger på en high 
school. Hun opbyggede et helt 
dynasti – men der var ingen stjer-

ner. De løb nemlig for hinanden. 
I dag siger hun: ”Jeg har fundet 

noget, der gør mig glad, fordi jeg 
kan vise dem, hvad der er muligt, 
og ændre deres liv.” 

De største ledere er dem, der 
fi nder en måde at yde et bidrag 
til andre mennesker på”, siger 
Jim Collins. 

Fra god til fantastisk 
Gennem fem år har Collins og 

hans team fulgt 28 af verdens 
største virksomheder. 

Årsagen var, at et vigtigt 
spørgsmål havde naget ham i 
årevis: ”Er der virksomheder, der 
trodser tyngdekraften og konver-
terer langsigtet middelmådighed 
(eller værre: langsigtet overlegen-
hed) til langsigtet succes? 

Og hvis ja, hvad er de uni-
verselle særlige kendetegn, der 
forårsager, at et selskab går fra 
god til fantastisk?” Det drev ham 
til en omfattende undersøgelse. 

Han præsenterer svarene for 
ledere på GLS-konferencen, 
som samler 260.000 ledere i 120 

lande over hele jorden til et årligt 
ledelsesboost. Her suger ledere 
fra erhvervslivet, NGO/ non profi t 
sektor, den offentlige sektor og 
den politiske sektor til sig af en 
bred undervisning og erfarings-
deling fra ledercelebrities fra hele 
verden. GLS er startet af pastor 
Bill Hybells fra megakirken Willow 
Creek i Chicago.

Disciplin og etik
I undersøgelsen afslørede Col-

lins og hans team 11 virksomhe-
der, der havde taget springet fra 
god til enestående. Efter tusindvis 
af sider med data og interviews 
opdagede de hvilke årsager, 
der er de vigtigste for, at nogle 
virksomheder får gode og vedva-
rende resultater i mindst femten 
år, og hvorfor andre ikke gør.

”Det var chokerende at op-
dage, hvor meget det betyder, at 
store ledere ikke er fokuserede på 
deres egne ambitioner, men på 
virksomhedens og medarbejder-
nes succes,” fortæller Jim Collins 
i sin bog ”Good to Great”. 

”Når du kombinerer en kultur 
af disciplin med en høj etik for 
iværksætteri, får du den magiske 
alkymi til store resultater.” 

7 spørgsmål for at 
opnå større vækst

Collins forklarer: ”Hvis en leder 
arbejder med de følgende syv 
spørgsmål, kan han vokse fra at 
være god til at blive og forblive 
enestående:

1. Hvad driver din ambi-
tion om at være leder? 

Virksomheder trives først, når 
de er forpligtede til at udøve ser-
vice - i modsætning til dem, der 
er infi ceret med middelmådighed 
og tilbagegang. Jeg ønsker at ud-
fordre de unge ledere til at gøre, 
hvad de største iværksættere og 
bygherrer altid har gjort: Giv din 
virksomhed et formål ud over at 
tjene penge. 

2. Vil du nøjes med at være 
en god leder, eller vokse til 
at blive en stor leder? 

Lederskab handler ikke om 
personlighed, stilling, magt eller 
rang. 

Sandt lederskab eksisterer 
kun, hvis folk følger efter dig, 
selv når de har evnen til ikke at 
følge efter. 

3. Hvordan kan du ændre 
fi asko til vækst? 

4. Hvordan kan du lykkes 
ved at hjælpe andre til det? 

Vi gør det allerbedste, når vi 
hjælper andre til at lykkes. 

5. Har du fundet dit 
personlige pindsvin? 

Et organisatorisk pindsvin 
sidder i skæringspunktet mellem 
passion (at være den bedste), 
og de økonomiske ressourcer. 
Det er det svinghjul, der får dig 
hævet op fra at være stor til at 
blive enestående. 

Sande skabere giver ikke op. 
De blive i spillet, uanset hvilken 
bunke kort, de har fået tildelt. 

6. Hvem vil du have med 
på teamet – i din minibus? 

Hvem skal være på de centrale 
pladser på bussen? En admini-
strerende direktør var bekymret 
over at blive forfremmet. Men han 
oplevede at få ændret sit fokus fra 
at tage sig af sin egen karriere 
til at tage sig af mennesker. Alt 
var forandret, for medarbejderne 
ville ikke lade ham fejle. Livet er 
mennesker. 

7. Hvordan vil du ændre 
andres liv? 

Det kan være mange men-
nesker eller bare et par stykker. 
Uanset hvad er du nødt til at 
spørge dig selv: ”Hvordan vil folks 
liv blive bedre og anderledes, 
fordi jeg er her på denne jord?” 
Livet er mennesker,” slutter Jim 
Collins.

Hele foredraget kan høres 
på Global Leadership Summit i 
København 23. - 24. oktober og 
Århus 30. - 31. oktober. 

Willow Creek GLS i København og Aarhus:

Hvordan man går 
fra god til enestående Global Leadership Summit holdes i København 23. - 24. oktober 

og Århus 30. - 31. oktober.  Mere på www.gls2015.dk

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler? - Se mere på hosianna.dk 
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Skuespiller beskylder USAs 
abortklinikker for racisme
- Jeres bundlinje kan ikke opveje 
blodet på jeres hænder, siger Stacey 
Dash, som anklager Planned Parent-
hood for at målrette kampagner mod 
USAs etniske minoriteter.

Skuespilleren, der bl.a. er kendt 
fra komedien ’Clueless’, er selv afro-
amerikaner. Hun beskylder Planned 
Parenthood for at placere sine klinikker 
strategisk i de lavindkomst-områder, 
hvor de etniske minoriteter bor.

- Jeg bliver så træt af at høre 
Planned Parenthood og deres abort-
allierede på venstrefl øjen kalde sig 
fortalere for kvinder og minoriteter. Hvis I i Planned Parenthood 
virkelig går ind for de afroamerikanske samfund, skulle I stoppe 
med at gå efter de sorte kvinder og abortere vores børn. I skulle 
hellere hjælpe kvinder til at elske og tage sig af deres børn, uanset 
hvilke omstændigheder de lever under. Fortæl afroamerikanerne, 
at de har styrke og evner til at tage sig af deres børn i stedet for 
at dræbe dem i mors liv, skriver Dash i en blog på Patheos.com.

Hun understreger samtidig, at Planned Parenthood ikke har 
andre sundhedstilbud for kvinder end netop aborter. Og 79 procent 
af abortklinikkerne ligger strategisk i de fattigste ghettoer, fastslår 
Dash, der nu er ansat på Fox TV.

Bodil

Af Bodil Lanting

I Sverige bliver jordemødre 
tvunget til at skifte job, hvis de 
ikke vil medvirke ved abortind-
greb. Men jordemødre bør have 
ret til at følge deres samvittig-
hed, mener mange kirkeledere.

I en debatartikel i Aftonbladet 
den 9. oktober skriver 91 kirke-
ledere under på, at svenskere 
bør have frihed til at følge deres 
samvittighed og vise respekt for 
menneskeliv. 

Hovedinitiativtager er pastor 
Stefan Swärd fra Stockholm 
Evangeliska Frikyrka. Han har 
tidligere samlet næsten 400 pa-
storer til et lignenede opråb mod 
Sverigedemokraternes politik på 
fl ygtningeområdet, skriver KPK.

Skal jeg stoppe
som jordemor?

Kirkelederne citerer fra en jor-
demors brev til Socialstyrelsen. I 

brevet udtrykker hun sin frygt for 
at medvirke ved sene aborter, 
hvor fostrene overlever og kæm-
per for deres liv. 

I brevet hedder det bl.a.:
”Eftersom der ikke fi ndes nogle 

regler og bestemmelse om, hvad 
man skal gøre med et foster, som 
kæmper for livet, så efterlader 
man fosteret til at dø i et fad eller 
et bækken. (...) 

Jeg havde bestemt mig for al-
drig, aldrig at gøre dette arbejde. 
Skal jeg nu tvinges til at stoppe 
som jordemor? Hvordan skal jeg 

reagere? 
Og hvis jeg skal tvinges til at 

fortsætte og gøre det igen, hvad 
skal jeg da gøre med fosteret, hvis 
det er i live?”

Pligt til eutanasi?
Kirkelederne spørger herefter, 

om plejepersonale fremover også 
skal tvinges til at udføre eutanasi:

”I Sverige i dag tvinges jor-
demødre til at vælge mellem at 
udføre abortindgreb, som afslutter 
små menneskeliv, eller at stoppe 
med jobbet. 

Samtidig har politikere og opi-
nionsdannere luftet ønsket om at 
se på mulighederne for at indføre 
aktiv dødshjælp. Hvis dødshjælp 
legaliseres i Sverige - skal sund-
hedspersonalet så også tvinges 
til at gøre ende på menneskeliv 
gennem eautanasi eller assisteret 
selvmord?...

Respekt for livet bør være den 
vigtigste rettesnor i sundheds-
plejen”, skriver de 91 kirkeledere.

Menneskeretskonventionen
Kirkelederne henviser til Den 

Europæiske Menneskeretkonven-
tions artikel 9, som handler om 
tankefrihed, samvittighedsfrihed 
og trosfrihed. Ifølge Europarådets 
resolution 1763 skal ingen kunne 
tvinges, holdes ansvarlig for eller 
på nogen måde diskrimineres 
for at have samvittighedskvaler 
i forbindelse med abort eller 
dødshjælp. 

De fleste europæiske lande 
anerkender sundhedspersonales 
samvittighedsfrihed.

Denne ret bør den kristne kirke 
i Sverige også forsvare stærkt, 
slutter opråbet fra kirkelederne, 
som kommer fra forskellige krist-
ne kirker og organisationer.

Jordemødre må kunne
respektere menneskeliv

Svenske kirkeledere:

91 kristne ledere har underskrevet en debatartikel om samvittighedsfrihed i Aftonbladet. 

- Skal sundhedspersonalet i fremtiden også tvinges til at med-
virke ved assisteret selvmord? spørger 91 svenske kirkeledere.

En ny engelsksproget bibel 
udkommer med blå under-
stregninger af Kristus-
profetier i Det gamle Testa-
mente.

To amerikanske redaktører har 
udgivet en ny version af Bibe-
len, hvor de har understreget 
alle Det gamle Testamentes 
Kristus-profetier med blåt.

Nyhedsnetværket The Blaze 
oplyser, at Rick Lawrence og Ken 
Castor fi k ideen om en ’Jesus-
centreret’ bibel fra de engelsk-
sprogede bibler, som har trykt 
Jesu ord med røde bogstaver.

Ud fra den kristne tro på, at 

Det Gamle og Det Nye Testa-
mente hører uløseligt sammen, 
begyndte Lawrence og Castor så 
at understrege alle gammeltesta-
mentlige referencer til Kristus. De 
har også tilføjet korte beskrivelser 
til versene.

Efter lang tids hårdt arbejde 
fandt Lawrence og Castor frem til 
næsten 700 referencer til Jesus 
i Det G

amle Testamente. Det endte 
faktisk med, at de udelod nogle 

af dem for at undgå, at den nye 
bibel blev alt for tyk. 

Redaktørerne forklarer, at de 
gerne vil vise kristne den indbyr-
des sammenhæng i Bibelen.

- Bibelen handler i bund og 
grund om Jesus. Det gamle Te-
stamente peger hen på Messias, 
evangelierne beskriver Messias 
og brevene beskriver, hvordan et 
liv centreret om - eller i kredsløb 
om - Jesus skal være, forklarer 
Rick Lawrence.

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

Bibel med 
Kristus-profetier i blåt
Bibel-læsere får nu hjælp til at ’se Jesus’ i Det gamle Testamente.

De ti Bud fjernet fra Oklahoma
Højesteret i Oklahoma har fået fjernet monumentet med De 
ti Bud fra området ved regeringsbygningen efter klager fra 
ateistgrupper. Det får evangelisten Franklin Graham til at rase.

- Det er for dårligt. Det blev fjernet i nattens mulm og mørke 
for at undgå protester. Hvad tænker disse mennesker på? Vi har 
brug for Guds love, det er de love, som har fået samfundet til at 
blomstre, skriver Franklin Graham på Facebook.

Fjernelsen begrundes med en lov, som forbyder, at offentlig 
ejendom bruges til støtte for ’enhver sekt, kirke, trosretning eller 
religionssystem’, skriver Associated Press ifølge KPK.

Bodil
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Af Bodil Lanting

“Israel har med koldt blod 
henrettet barnet Ahmed, som 
de henretter andre børn i Jeru-
salem! sagde Mahmoud Abbas 
på tv den 14. oktober, mens han 
viste et billede af drengen. Men 
Ahmed får behandling på et 
israelsk hospital.

Den 13-årige Ahmed Mansara 
stak forleden to jøder med kniv. 
De er stadig i livsvare. Men han 
blev ikke henrettet, som Mah-
moud Abbas sagde på live tv.

Video afslører Abbas’ løgn
I virkeligheden blev Ahmed 

Mansara såret, da han sammen 
med sin 15-årige fætter forsøgte 
at dræbe en 13-årig israelsk 
dreng udenfor en slikbutik. Den 
israelske dreng blev alvorligt såret 
og mistede en del blod. 

Palæstinenserne har hele ugen 
hævdet, at Ahmed og hans fætter 
var uskyldige ofre for jødisk ter-
ror. Men den 15-årige fætter blev 
skudt og dræbt af politiet efter 
knivstikkeriet, mens Ahmed selv 
blev ramt af en bil. 

Siden påkørslen er Ahmed ble-

vet behandlet af de bedste jødiske 
kirurger på Hadassah Hospitalet. 

Israelske aviser har haft bil-
leder af Abbas med ordet ’løgner’ 
på forsiden efter offentliggørelsen 
af videooptagelser. 

Nu har PLO så set sig nødsa-
get til at erstatte Abbas’ beteg-
nelse ’henrettet’ med ’skudt’ i de 
engelske undertekster.

Opfordrer til vold
Mange palæstinensere bruger 

internettet til at opfordre til vold 
mod jøderne. Et af palæstinenser-
nes mange fotos viser V-tegnet i 

form af to fl ænsende, dræbende 
knive. De sidste dage har palæsti-
nensere dræbt 8 tilfældige jøder.

Teksten lyder: “Jøder, vi kom-
mer snart. I vil få jeres rådne ho-
veder skåret af af kalifatets løver!” 

Samtidig lyder en opfordring 
til ’alle muslimer, der bor på den 
såkaldte Vestbred: “Åh, I sønner 
på Vestbredden. I må ikke lade 
jøderne undslippe!” fortæller 
Moses Hansen, som netop har 
besøgt Israel.

Ungt ’palæstinensisk offer’
behandles på jødisk hospital
Palæstinensernes leder Mahmoud Abbas hævdede på tv, at ’Israel henrettede Ahmed’.

Mahmoud Abbas viste billeder på tv af den påstået ’henrettede 13-årige Ahmed’. Men den unge terrorist er i gode hænder på 
Hadassah Hospitalet i Jerusalem, selv om han på politiets video er lænket til sengen. Skærmprints.

Af Vidar Norberg

De mange knivstik-
kerier og andre an-
greb i Israel præger 
dagsordenen både 
nationalt og internationalt.

I alt 16 kompagnier med over 
tusind grænsepolitisoldater er 
indkaldt til reservetjeneste i Israel. 

– Disse kompagnier er veltræ-
nede grænsepolitimænd, som 
kan behandle uro og oprør til 
enhver tid, sagde politichef Bentzi 
Sau på en pressekonference.

Politiet tog for nylig det lette 
skarpskyttegevær Ruger i brug.  
Det har nu neutraliseret 37 mis-
tænkte. Frem til søndag var 300 
palæstinensere arresteret. 70 
politibetjente var skadet, oplyste 
Bentzi Sau.

Turister undgår Jerusalem
Terrorbølgen i Jerusalem de 

seneste måneder får mange turi-
ster til at undgå byen. Eli Levi fra 
Jerusalem City Center Merchants 
Association sagde, at mange 
butikker har haft en nedgang 
på 60–70 procent, og caféerne 
er tomme. Andre restauranter 
melder om en nedgang i omsæt-
ningen på 50 procent.

Hjælper ofre 
Det internasjonale fællesskab 

af kristne og jøder (IFCJ) vil give 
4000 shekler til hvert individ el-
ler familie, som er blevet skadet 
i den seneste terrorbølge mod 
israelere. 

Organisationen indsamler over 
140 millioner dollars om året. De 
får stor støtte fra kristne i USA 
og Canada.

Flere ringer til krisetelefon
– Vi har fået en dramatisk øg-

ning i antallet af opringninger efter 
alle knivstikkerierne. Folk ved 
ikke, hvad de skal gøre, siger Gila 
Sella i Natal, Israels traumecenter 
for ofre efter terror og krig. 

Bør miste statsborgerskap
Indenr igsmin is ter  Si lvan 

Shalom mener, at terrorister 
bør fratages statsborgerskab og 
opholdstilladelse i Israel.

– En stat, som hylder livet, 
kan ikke og burde ikke tillade 
terrorister at være borgere eller 
indbyggere, som nyder landets 
rettigheder, sagde Silvan Shalom.

Satte ild på Josefs grav
Omkring hundrede palæstinen-

sere satte ild på patriarken Josefs 
grav i Sikem den 16. Det er PLO, 

som kontrollerer området og har 
ansvaret for at beskytte graven.

30 jødiske bibelskolestudenter 
rejste søndag morgen den 18. 
oktober til Josefs grav uden til-
ladelse eller beskyttelse af Israels 
forsvar. De blev mødt af PLO-politi 
med køller, og nogle palæstinen-
sere angreb studenterne. En bil 
blev sat i brand. Fem studenter 
blev arresteret af israelsk politi.

Hvem står bag terror? 
Statsminister Benjamin Net-

anyahu og fl ere andre israelske 
ledere og medier mener, at orga-
nisationen Islamisk Bevægelse i 
Israel står bag terrorbølgen de 
seneste uger. 

En repræsentant for sikker-
hedstjenesten Shin Bet sagde til 
parlamentet, at Islamisk Bevæ-
gelse og Hamas har hovedan-
svaret for at opildne til terroren 
den seneste tid. Begge grupperne 
afviser Israels eksistensret. 

Islamisk Bevægelse har fl ere 
forgreninger, hvor den i Israel 
kaldes ’nord-fi lialen’. Bevægelsen 
er en afl ægger fra Det muslimske 
broderskab i Egypten.

Svensk minister vildleder
En diplomat i Israel er skuffet 

over, at Sveriges udenrigsmi-

nister ikke vil sige, at det er 
palæstinensere, som står bag 
voldsbølgen.

– Volden øges i Jerusalem. 
Angreb mod civile er uaccepta-
belt. Bring gerningsmændene for 
retten. Lederne må handle an-
svarligt, skrev Margot Wallström 
på Twitter.

– Det er yderst beklageligt, at 
Sveriges udenrigsminister er uvil-
lig til at sige det utvetydigt, at ter-
roristerne er palæstinensere, og 
ofrene er israelere. Vi ville ønske, 
at hendes budskab havde været 
meget klarere og korresponderet 
med realiteterne, sagde en diplo-
matisk kilde til Jerusalem Post.

Forberedt på 3. intifada
Det israelske forsvar (IDF) er 

forberedt på, at den nye terror-
spiral i Israel kan føre til en tredje 
intifada. IDF har i fl ere år forberedt 
sig på et sådant scenarie og har 
planerne klar, hvis situationen 
kommer ud af kontrol.   

Lukker Hamas-videoer 
Efter klager fra Israels uden-

rigsministerium har Youtube luk-
ket flere Hamas-videoer, som 
opfordrer til vold mod Israel.

- Det er meget trist at se jødiske ofre ligge knivstukket på 
gaden, siger Anne Bjørg og Reidan Steen fra Norge. 
Foto: Vidar Norberg

Norsk ægtepar: ’Vi så den jødiske 
dreng ligge som død på gaden’
Det norske ægtepar Reidar og Anne Bjørg Steen fra Bømlo så 
den 13-årige dreng ligge næsten livløs på gaden efter mange 
knivstik. Ved siden af ham lå cyklen. Lidt længere henne lå en 
25-årig mand, der var stukket ned af to arabiske teenagere. 

– Det skete lige ved sporvognsholdepladsen i Pisgat Ze’ev. Vi 
så, der var en masse politibiler og ambulancer. En vagt fortalte, at 
der var sket noget. Vi så drengen, som lå der i bar overkrop. Det 
så ud, som om han var dræbt. De prøvede at redde hans liv. Også 
drengens cykel lå væltet i gaden, fortalte Reidar og Anne Bjørg 
Steen på mandagsmødet i det norske hus Bet Norvegia i Jerusalem.

– Det var en hård oplevelse. Det var tragisk, siger Reidar Steen.
– Jeg blev meget trist. Vi så skoleelever og mødre, som stod der. 

Vi blev meget kede af det, siger Anne Bjørg Steen.
 Ægteparret besøger Israel to gange om året. Dette var den 32. 

tur. ”Vi er ikke bange. Vi gør, som vi plejer, og har gået fra Jaffa-
porten til Bet Norvegia.  Vi skal også gå gennem Damaskus-porten 
og gennem den gamle by til Vestmuren, fortæller ægteparret til 
Karmel Israel-Nytt.

Dreng angrebet på sin cykel
Politiet oplyser, at knivstikkerne 

var fætrene Ahmad og Mahmad 
Mansara, på 13 og 15 år fra Beit 
Hanina i Jerusalem. De to angreb 
den 13-årige, som kørte på cykel. 

– De stak ham mange gange. Det 
var forfærdeligt. Drengen kom lø-
bende imod mig og råbte: ”Asi, hjælp 
mig! Asi, hjælp mig!” Jeg havde en 
moppe med mig, og vi satte en klud 
som bandage på ham. I løbet af nogle 
sekunder segnede han om, mistede 
bevidstheden og var helt hvid, mens 
han lå der på jorden, fortalte butik-
sejer og ven af drengens familie, Asi 
Gabay, til Channel 2 News.

Ambulancen tog hurtigt drengen til sygehuset Shaare Zedek. Her 
var der vagtskifte, og alle kirurgiske nøglepersoner var til stede. De 
gik hurtigt i gang med at operere den alvorligt sårede jødiske dreng, 
som havde mistet store mængder blod.

  
25-årig såret nær hjertet

Den 25-årige Yosef Ben-Shalom så ikke, at terroristerne kom. 
Også han blev stukket fl ere gange og alvorligt skadet. ”Han har det 
ikke godt, men det er et stort mirakel, at de stak ham i højre side 
og ikke i venstre, kun nogle centimeter fra hjertet”, sagde Yosefs 
bror, Eliyahu Ben-Shalom, til Forsvarets radio tirsdag morgen ifølge 
nyhedsbureauet Arutz 7.

Lægerne på Shaare Zedek-sygehuset sagde, at Yosef Ben-
Shalom nok skal tilbringe nogle uger på sygehuset.

Protester mod terrorbølgen
Mandag nat var der protestdemonstrationer i Pisgat Ze’ev i den 

nordlige del af Jerusalem.
– Vi er i en tilstand af frygt. Vi frygter for at sende vore børn til 

skole. Jeg har ikke sendt min datter i skole i tre dage. Det kan ikke 
fortsætte sådan her. De stikker i gaderne. Man kan ikke gå der. Jeg 
kan ikke huske, at det nogensinde har været sådan. Der er ingen 
sikkerhed, sagde Tovi Harari til Arutz 7.

– Den arabiske terror har været fuldstændig vanvittig i over et år. 
Det gælder også Pisgat Ze’ev, hvor vi har hørt geværild i næsten et 
år. Der har været stenkast, brandbomber og terrorister, som kommer 
for at begå knivstikkeri, sagde rabbiner Mordechai Frizis, som er 
tidligere chefrabbiner i Thessaloniki i Grækenland.

Han bad myndighederne komme og gøre det, som er nødvendigt.
– Vi har fået nok, sagde rabbiner Frizis.

Vidar Norberg

Den 13-årige havde 
netop købt slik i en 
forretning, da han blev 
angrebet på gaden i 
Jerusalem.

Noter om terror i Israel uge 42
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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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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Denne norske bog belyser 
ægteskab, skilsmisse og gen-
giftning ud fra et luthersk 
perspektiv. 

Det er en teologisk og historisk 
gennemgang af kirkens lære ud 
fra både Gammel og Ny Testa-
mente. Samtidig sættes ægteska-
bet i relief i forhold til romerretten, 
oldkirken, andre samfunds jura og 
praksis, senere teologers tolknin-
ger og kønsroller. 

Selv om forfatteren skriver, at 
bogen især er beregnet på perso-
ner uden teologisk baggrund, så 
er den så grundig i sine analyser, 
at det ikke er en familiebog, og 
den rækker længere end til de 
fl estes behov. Til gengæld er det 
fascinerende og værdifuldt at 
læse, hvor meget Bibelen rum-
mer om ægteskab, skilsmisse og 
gengiftning.  

Jura og historie
Andersen skriver detaljeret 

om ægteskabets historie og 
fremhæver kr istendommens 
monogame, livslange ægteskab, 
der altid har eksisteret, omend 
polygami også er forekommet. 
På GT tid var dødsstraf udbredt 
for ægteskabsbrud, mens det på 
NT tid var grund til skilsmisse. Ro-
merretten havde meget strenge 
love til at regulere ægteskabet 

for at beskytte familien, og i 
fl ere kulturer anså man ”hor”, dvs. 
udenoms-ægteskabelige forhold, 
for en forbrydelse, hvilket indebar, 
at ægteskabet skulle kundgøres 

offentligt, dvs. ved en vielse. I 
Norge var ægteskabsbrud straf-
bart frem til 1927! 

Der har været spændinger mel-
lem kirkens syn på ægteskabet 

(sakramente) og romerretten, 
som lagde vægt på den socio-
økonomiske side. Kirken - ligesom 
romerretten - lagde også vægt på, 
at ægteskabet forudsatte frivillig-
hed, dvs. et gensidigt samtykke 
fra brud og brudgom om et livs-
langt fællesskab. Skaberen har 
med sit bud om, at en mand og 
en kvinde skal være ”et kød” for-
udsat en livsvarig forening, som 
også er sjælelig og åndelig; det er 
samtidig et billede på foreningen 
mellem Kristus og menigheden. 

Åbner skilsmisse 
for nyt ægteskab?

Ifølge forfatteren er skilsmisse 
kun mulig med ægteskabsbrud 
som begrundelse, evt. i udvidet 
betydning. Har man da pligt til at 
blive skilt eller pligt til at blive for-
liget, og giver skilsmisse adgang 
til nyt ægteskab? Bogens seriøse 
bibelanalyse giver god vejledning. 
For selv om skilsmisse i tilfælde af 
ægteskabsbrud er mulig

 ifølge Jesus, så giver det ikke 
nødvendigvis ret til gengiftning, 
uanset om man er den uskyldige 
part. 

Forfatteren erkender, at det er 
udfordrende og komplekst at vur-
dere teologien i dette følsomme 
emne. 

 
Ragnar Andersen: 
De to skal være ett
187 sider • 245 kr. (Bethesdas 
Boghandel)

Ægteskabet under 
teologisk lup

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Forfatteren Franz Werfel var 
jøde; han levede i mellemkrigs-
tiden og var derfor i konstant 
modsætningsforhold til den 
nazistiske ideologi. 

Under 2. Verdenskrig skjulte 
han og hans familie sig i den lille 
franske by Lourdes; det var her, at 
en 14-årig pige i 1858 hævdede 
at have set Jomfru Maria åben-
bare sig, og stedet blev efterføl-
gende et af den katolske kirkes 
mest besøgte valfartssteder på 
grund af den helbredende grotte 
i nærheden. Ja, er det stadig.

I sit kortvarige eksil i Lourdes 
afl agde Werfel et højtideligt løfte 
overfor Jomfru Maria: at hvis han 
overlevede, ville han give hende 
det bedste, han var i stand til at 
yde overhovedet. Han overlevede 
og holdt i 1941 sit ord med ”San-
gen om Bernadette”, en bog, der i 
dag nærmest er blevet en litterær 
legende.

De to kunsthistorikere og do-
kumentarister Lene Stæhr og 

Alec Due har samlet et væld af 
beretninger fra 2000 års katolsk 
kirke- og kulturhistorie; emnet 
er mirakler over en bred front: 
blødende madonna-statuer, stig-
matiseringer, helbredende kilder, 
helgener og relikvier. Nogle af 
deres beretninger forekommer 
faktuelle, andre er apokryfe og 
i bedste fald anekdotiske, atter 
andre har legendens karakter.

Billedmaterialet er det halve af 
bogens verden. Det er suverænt, 
det er storslået, det er unikt. Hvis 
det er sandt, at et billede siger 
mere end 1000 ord, er det en 
næsten ufattelig generøsitet at 
illustrere et værk i dén grad fra 
perm til perm. Om man vil det ej: 
her afkræves respekt!

Sanselige oplevelser
Forfatternes ærinde er i ud-

gangspunktet ikke et projekt, der 
skal styrke troen (i dette tilfælde 
altså den katolske). Miraklernes 
tid er ikke forbi, siger man jo el-
lers; forfatterne har gjort en vigtig 
dyd ud af at forholde sig køligt og 
kritisk observerende og forkla-
rende - uden dog at give køb på 

engagementet. Selv skriver forfat-
terne, at deres bog ikke handler 
”om objektiv sandhed, men om 
sanselige oplevelser af det over-
naturlige” (s. 9).

Det er en balancegang både 
at henvende sig til et alment in-
teresseret, ikke-specifi kt katolsk 
publikum og til netop en katolsk 
læserskare. Det lykkes ganske fi nt. 
Det lykkes også at fi nde frem til en 
forståelse af, at strikte set er man-
ge af de ”katolske mirakler” måske 
alligevel ikke katolske, i al fald 
ikke som fænomener betragtet. Et 

godt eksempel er den grædende 
Madonna, der har billedmæssige 
modstykker hos både de gamle 
ægyptere og i Kina og Tibet.

Et næsten 40 sider langt katolsk 
mini-leksikon fungerer samtidig 
som stærkt rosværdigt stikords-
register til dette overskud af en 
udgivelse. Det er ufatteligt, at 
prisen har kunnet holdes nede 
på så rimeligt et niveau, men 
det skyldes alene god, pekuniær 
støtte fra nogle af Danmarks mest 
betydningsfulde fonde.

Anmeldt af Vibeke M. Gregersen

Til tider kan det være svært at tage sig sammen 
til at bede og at fi nde ord. Det er den erfaring, der 
er baggrund for Thomas Baldurs (TB) bønnebog, 
”Jorden kalder Gud”. Bønnerne er skrevet i løbet 
af et år; oprindeligt ind i et online bønsfælles-

skab på Facebook. 

Derudaf opstod på et tidspunkt ideen om at give den værdi 
videre, som det er at bede sammen med andre. Sådan, at når du 
beder bønnerne, inviteres du til at bede i et slags fællesskab med 
TB samtidig med, at bønnerne kan blive til hjælp og inspiration i 
dit personlige bønsliv.

Bønnerne er inddelt i 4 kategorier. Hvilken kategori, bønnen 
hører under, er markeret med et symbol: 

Et hjerte - en blandet landhandel af bønner fra hjertet, som 
spontant er opstået ud af, hvad der på en given dag rørte sig i TB 
af overvejelser, bekymringer, glæder, sorger, tro og længsler, samt 
bibelvers koblet med personlig refl eksion. 

En bibel - bibeltekster, som TB har omformuleret og gjort til 
sine egne bønner. 

En bogreol - bønner, som TB har fundet i bekendelsesskrifter, 
hos kirkefædre eller i andre bøger. 

En node - poetiske bønner, fundet i kirkens store salme- og 
sangskat, og som egner sig til både at synges og bedes. 

De to første kategorier er i stort overtal, idet bogen indeholder 
101 bibelbønner og 53 hjertebønner ud af i alt 184 bønner. Ved 
de fl este af bønnerne er angivet det/de skriftsteder, som har lagt 
grund til bønnen, og bagest i bogen er en alfabetisk oversigt over 
bønnernes overskrifter, der angiver temaet i bønnen.

Når man bruger bønnerne i Jorden kalder Gud, skal de ikke jap-
pes igennem. De bliver mest givende, hvis den enkelte bøn læses 
langsomt, meditativt og måske fl ere gange. Så bliver bønnen ikke 
kun ord, du læser, men der gives plads fordybelse og til, at Gud 
bliver en del af samtalen og refl eksionen. På den måde synes jeg, 
bogen kan anvendes både som bønne- og andagtsbog.  

Bønnerne er meget forskellige. Der er tankevækkende, utraditio-
nelle og stærke bønner. Man mærker, at TB selv kæmper og udfor-
dres af det levede liv og Bibelens tale. Han har ingen færdige svar. 

Det er en rigtig god bønnebog, solidt funderet i Bibelens ord, 
som jeg kun kan anbefale.

Thomas Baldur: Jorden kalder Gud – en bønnebog 
360 sider • 99,95 kr. • Prorex Forlag

Fakta om Thomas Baldur
Født i 1973 i Aalborg. 
BA i religion og mission fra European 

Nazarene College, Schweiz. 
MA i teologi fra Nazarene Theological 

College/University of Manchester. 
Ordineret præst i Det Danske Missions-

forbund, ordineret ældste i Nazaræerens 
Kirke. Præst ved Vadum Kirkecenter siden  
2012.

Solid, personlig og 
ærlig bønnebog

Lene Stæhr & Alec 
Due: 
Katolske mirakler 
gennem to årtu-
sinder
440 sider • 350 kr.  
Vandkunsten

Legenderne lever
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Møder & Arrangementer

Brug for annonce?  
Ring 73 56 15 06

Har du ændringer Har du ændringer 
eller spørgsmål til eller spørgsmål til 

dit abonnement? Er dit abonnement? Er 
avisen udeblevet?avisen udeblevet?

Så ring til Så ring til 
Udfordringens kontorUdfordringens kontor

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

tlf. 74 56 22 02 tlf. 74 56 22 02 
- Tast - Tast 11

 for abonnement for abonnement

Ferie

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 2. november kl. 19Mandag den 2. november kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

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

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

28. oktober kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørn Hyldgård

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

i husets café: Café Kant.

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

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Hans BerntsenJørn Hyldgaard

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

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School

 in Chris  an Culture
A  older seminar om:

Velsignelse som empowerment i rådgivning og terapi

Lørdag 7. november, 2015 i Saralyst Kirken, Aarhus,

kl. 9.30-13.

For yderligere informa  on og  lmelding ring  l Vibeke 

Møller 29891431 eller send en email  l

Interna  onal leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og 

psykoterapeut MPF: vibeke@IPSICC.org

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

8 dage med 

all inklusive 

fra kun 

7.975,-

Kristent bofællesskab i naturskønne omgivelser!
Lejlighed på 60 m2 ledig 1/11.
Værelse ledig med adgang til stort køkken, stue og bad.
Henv. John Olsson, 6019 5666. dalbygaard@gmail.com
Dalbygaard
8970  Havndal

Jørgen Christensen
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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 17 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 42:
Gudrun Hansen                          
Vejlen 16
6900 Skjern

Kodeord: Kommunestyre

Du kan også vinde, hvis du 
finder kodeordet ved at sam-
mensætte de bogstaver, der i står 
i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest tirsdag den 
29. 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, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

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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Stillinger

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  

Ring 73 56 15 06

Diverse

Esajasskolen  
søger lærere til to 
barselsvikariater                          
 
Brænder du for: 1) Dansk i indskolingen, billedkunst og 
pigeidræt suppleret med et enkelt NT-hold i 2.kl. eller  2) 
Pigeidræt, kristendom og matematik i udskolingen 
suppleret med en halv klasse i madkundskab  er du 
måske en af skolens kommende lærere. 
 
Ansøgningsfrist er mandag den 26. oktober 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centraladministration. 
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660 

 
 

 læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk 

KratholmskolenKratholmskolen
- EN KRISTEN FRISKOLE

Børnehaveleder

KRATHOLMSKOLEN · BYGHØJVEJ 27-33 · 5250 ODENSE SV · WWW.KRATHOLMSKOLEN.DK

Kratholmskolen opretter en privat 
børnehave som en del af skolen
Børnehaven får plads til 50 børn, og forventer at kunne 
tage imod de første børn den 1. marts 2016. I den an-
ledning søger vi en børnehaveleder pr. 1. januar 2016.
Kratholmskolen er en kristen friskole, som lægger vægt 
på det kristne livs- og menneskesyn, og ansøgere skal 
være i overensstemmelse hermed, samt aktivt arbejde 
for det. 

VI TILBYDER DIG BL.A.:

En nystartet børnehave
Indflydelse på børnehavens funktion og udvikling 
50 dejlige børn, når børnehaven er fuldt udbygget
Gode kolleger i både børnehave, skole og SFO
Et godt samspil mellem børnehave, skole og SFO
Samarbejdende forældre
En helt ny bygning
Attraktive udearealer

VI SØGER EN BØRNEHAVELEDER, SOM BL.A.:

Er forankret i den kristne tro
Er pædagoguddannet
Møder børn og voksne med respekt
Er visionær og engageret og har lyst til at lede
Er struktureret, systematisk, ansvarsbevidst  
og procesorienteret
Er anerkendende og værdsættende
Har gode samarbejdsevner
Kan lytte og er god til at kommunikere
Er synlig og kan tydeliggøre beslutninger
Har en god administrativ og økonomisk forståelse
Har en naturlig autoritet og en god situations-
fornemmelse 
Kan indgå i en konstruktiv dialog med skolens  
ledelse og bestyrelse
Har IT kompetencer
Er robust, energisk og effektiv
Har humoristisk sans og møder udfordringer positivt
Det vil være en fordel at have ledelseserfaring

BØRNEHAVELEDERENS OPGAVER ER BL.A.:
• I opstartsfasen at få læreplaner og andre  
 formelle krav på plads
• Være med til at ansætte personale til  
 børnehaven
• Lave vagtplaner for personalet i  
 børnehaven
• Være den daglige pædagogiske leder
• Personaleledelse i børnehaven
• Være en del af normeringen i børnehaven
• Vikardækning ved bl.a. sygdom
• Informere og samtale med forældre
• Deltage i møder med skolens ledelse

Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
FKF og BUPL. Der indhentes straffeattest og 
børneattest på den person, der ønskes ansat.

ANSØGNINGSFRIST: 
1. november 2015 klokken 12.00. 
Ansøgningen sendes til: 
frederik@kratholmskolen.dk  

1. runde samtaler foregår tirsdag den  
 10. november 2015
2. runde samtaler foregår tirsdag den  
 17. november 2015

Yderligere oplysninger på skolens hjemme-
side eller ved henvendelse til:
Skoleleder Frederik Christensen  
på tlf.  65 96 22 69 eller 20 96 22 69

Vil du hjælpe Udfordringen praktisk? En ny café og helsekost-
butik er fx åbnet i Udfordringens lokaler (et alternativ til det 

okkulte). Her er brug for ekstra frivillig hjælp til betjening m.m.

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

 henri@udfordringen.dk eller på tlf.: 51316599. 

 

Heragården 
 
Vi har brug for en ny kompetent pædagog, der vil 
deltage og bidrage i det pædagogiske arbejde.  
Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor vi sætter fagligheden højt,  
og hvor du får ansvar og indflydelse.  
Stillingen er på 30 timer pr. uge. 
 

Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn med 
ligeværdighed for alle.  
 

Vores forventninger til ny pædagog er: 
 

 du er uddannet socialpædagog el. lign. 
 personlig kristen 
 du kan reflektere over pædagogisk praksis 
 være aktiv i sparring med kolleger  
 gerne kendskab til KRAP 
 har kendskab til Autisme og gerne erfaring  
 god til at kommunikere både mundtlig og skriftlig 
 har lyst til at gøre en forskel for Heragårdens beboere   
 kan arbejde dag og en ugentlig aftenvagt, hver 6. 

fredag og hver 6. weekend  
 

Løn og ansættelsesvilkår på overenskomst lignende vilkår.  
Ansøgningsfrist fredag den 6. november. 
Tiltrædelse efter aftale - gerne 1. januar.  
 

Se flere oplysninger: www.heragaarden.dk  
 

Ring for at høre mere til forstander: Preben Nedergaard 
           eller souschef: Birthe Høyer Lavdal 
 

Heragården, Koustrup Allé 15, 7400 Herning Tlf.: 96273100 
 

Afl astningsfamilie søges
Vi er en familie på 4 som søger en kærlig, moden og struk-
tureret kristen afl astningsfamilie i hjertet af det nordjyske. 
Vores to sønner på 5 og 8 år har ADHD og har behov for 
gode oplevelser i en rummelig og tryg atmosfære såvel som 
vi forældre, har brug for lidt tid til os selv og hinanden. 

Søg Herren for det og kontakt os på mail: t777@outlook.dk 
for fl ere detaljer.

Med venlig hilsen ”En forpustet familie”

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

 

                           

”SKOLEN FOR HELE MENNESKET”  

EN KRISTEN SPECIalefterskole 
      

 

 

Vi søger en barselsvikar, gerne til ansættelse d. 1. december, dog senest 
d. 1. januar 2016. Du har hjerte, lyst og energi til at arbejde med vores 
målgruppe af elever. Vi ønsker at du skal indgå i lærerteams i dansk, 

matematik og engelsk, være vagtlærer, personlig støttelærer, samt evt. 
undervise på valgfag hvor dine evner og interesser kommer til udtryk.  

På Sdr. Bork Efterskole tænker, handler og arbejder vi anerkendende 
over for børn, kollegaer og forældre. Vores kristne værdigrundlag og 

menneskesyn skinner igennem i vores hverdag. 

Se mere af stillingsopslaget på www.sdrborkefterskole.dk 

Ansættelse efter gældende overenskomst ml. Finansministeriet og LC 

Ansøgningsfrist, 9/11-2015 på mail: info@sdrborkefterskole.dk 

For yderligere info, kontakt forstander Brian Jørgensen, tlf. 75280016 

31. oktober 2015.



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 24/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Helligånds-
kirken, Aarhus (genudsendelse). 
Prædikant er sognepræst Torben 
Tramm, ved orglet organist Anders 
Gaden. I gudstjenesten medvirker 
kirkens kor og menighed.

19:45 Før Søndagen.
21. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om at tro, før man ser.
Dagens salmer er ”Måne og sol” 
og ”Herre, fordi du”. Kammerkoret 
”Sine nomine” synger sammen 
med folk fra byen under ledelse af 
Søren Andresen.

Søndag 25/10
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Prædikant er Ungdomskirke-
præst Lars Lindgrav Sørensen. I 
gudstjenesten medvirker børn og 
unge, ungdomskirkens band og 
menighed.

Mandag 26/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.

Tirsdag 27/10
22:00 Guddommelig Sex - Køn 
og lyst (3:4)
Sex og religion. Mange vil nok 
mene, at det er to uforenelige stør-
relser. Men religionerne har til alle 
tider haft holdninger til sex.
På Trudsholm Gods har DR K sam-
let den seksuelt uerfarne muslimske 
kvinde, det indre missionske par, 
katolikkerne, den kristne kvindebe-
dårer og det spirituelle par.

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 

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

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.

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

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

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. 
Det danske program Ordet sen-
des: Lørdag kl. 18.30, Søndag kl. 
10.30, Mandag kl. 18.30, Tirsdag 
kl. 10.30. Sendes også på www.
lifestyletv.dk
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Radio 

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

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

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

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

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

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

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

Professor Andreas Roepstorff 
er gæst i ”Mennesker og Tro”.

TV-Udfordringen
om ugens avis
Hver uge kan du få en lille 
smagsprøve fra det nyeste 
nummer af Udfordringen. 

Redaktør Henri Nissen og jour-
nalist Bodil Lanting fortæller hver 
uge om ugens artikler i et 10-15 
minutter langt indslag.

Videoindslaget er klar fra tors-
dag kl. 18:30 og kan ses på www.
kkr-tv.dk/tv-udfordringen og på 
Udfordringens hjemmeside.

/lt
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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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

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

Satellit TV

Torsdag 22/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 23/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 24/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 25/10
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
Hjernen, tro og kultur

Professor Andreas Roepstorff be-
søger skurvognen til en samtale 
om plastiske hjerner og fremtids-
tro. Genuds. fra onsdag.

09:54 Gudstjeneste (P1) 
Fra Valløby Kirke 21. søndag efter 
trinitatis. Prædikant: Janne Ortved 
Melcher. Organist: Niels Anders-
son. Kirkesanger og solist: Mari-
anne G. Nielsen.
Salmer:
754: Se, nu stiger solen.
331: Uberørt af byens travlhed.
292: Kærligheds og sandheds ånd.
580: Jesus, dødens overvinder.
728: Du gav mig, o Herre, en lod.
19:03 Religionsrapport (P1) 
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 26/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 27/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 28/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

TV-Udfordringen

I tv-gudstjenesten på DR K søndag kl. 14 er ungdomskirkepræst 
Lars Lindgrav i dialog med skuespilleren Tobias Lunn Nielsen, der 
spiller embedsmandens søn fra Kapernaum. Foto: DR Kirken

VETERANKONSULENT 

KFUMs Soldatermission 
Treldevej 97 - 7000 Fredericia - 3312 4042 -  
pmh@kfums-soldatermission.dk - kfums-soldatermission.dk 

Veteranarbejdet i KFUMs Soldatermission er i rivende ud-
vikling, og vi søger derfor en konsulent, der med base på 
landskontoret i Fredericia kan bidrage aktivt med støtte, 
rådgivning og udvikling af vores veterankoncept.  

Vi ønsker en medarbejder som har erfaring med at arbejde 
blandt mennesker med psykiske lidelser, problemer med 
misbrug eller andre sociale udfordringer. 

Vi forestiller os en projektstilling over 2 - 3 år, evt. med mu-
lighed for forlængelse. Ansøgningsfrist: 12. november.   

Læs mere på: veteran.kfums-soldaterhjem.dk  

Stillinger
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Jeg fi k ikke helt fat i det...hvad var det nu lige, der 
kom først? (Se 1 Mosebog 1:1-2:3)

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Kristent metalband med succes

Amanda Cook har de sidste fem år været en del af det 
populære Bethel Music fra Bethel Church i Redding i 
Californien. Hun har optrådt på forskellige albums, men 
dette er hendes debut album. 

Cook siger selv, at hendes album har været en måde at 
”ånde på”, en måde at fi nde ud af, hvad hun egentlig selv tror, 
Gud er for én. Derfor bærer sangene også præg af at være en 
slags proklamationer af Guds karakter. I nummeret ’Heroes’ 
synger hun blandt andet: ’I will, trust, here in the mystery / I 
will, trust, in You completely’. Troen er for Cook en rejse, som 
hun ikke er færdig med, og derfor bærer numrene også præg 
af, at hun vælger at have tillid til Guds godhed og vejledning, 
selvom hun ikke kan se slutningen af vejen, hun går på.

Albummet har været en stor åndelig opmuntring for mig, 
fordi teksterne emmer af håb og en insisteren på Guds ka-
rakter og løfter. Dette sker især i det fantastisk stemningsfulde 
nummer ”Bitter/Sweet”, som egentlig kun består af tre linier, 
som Amanda Cook formår at synge på 5.44 minutter – uden 
at man bliver træt af det: ’You make all things new / You turn 
the bitter into sweet / You turn the winter into spring ’. 

På hele albummet synger Cook budskaber om Guds god-
hed som ’You are not a tyran king’ (Kind), og ’Mercy triumfs 
over justice’ (Mercy). Derudover leverer hun også en ny version 
af det intime nummer ’Closer’. 

Det hele fungerer rigtig godt. Cooks kraftfulde, varme og lidt 
hæse stemme spænder bredt. Og jeg synes, at hun formår at 
skabe en lovsangsplade, som virker forfriskende indenfor en 
måske lidt slidt lovsangsgenre. Musikken leder mig mod Gud, 
og det er vel den højeste ros, man kan give en lovsangsplade 
som denne. 

Henrik Engedal

Stemningsfuld 
lovsang

’Unseen Faith’ fra Århus er no-
get så usædvanligt som et kri-
stent metal band. Mængden af 
kristne metalbands i Danmark 
kan tælles på en hånd. Og dette 
band får endda international 
opmærksomhed.

Unseen Faith udkommer med 
det mellemgulvstunge mini-al-
bum ”Yorkebreaker” den 28. 
november. Et af numrene hedder 
”The Mask”, og er blevet til en 
musikvideo. Videoen har på 4 
dage fået næsten 10.000 views.

De fem bandmedlemmer 
brænder for deres budskaber, 
og Unseen Faith beskives i en 

artikel i GAFFA som ”et brutalt 
sidestykke til Hymns From Nine-
veh” og ”lyden er en blanding af 
breakdowns, der går hånd i hånd 
med skærende guitar riffs”. 

- Det føles godt at være fær-
dige med det, vi mener, er et 
svendestykke på vores 5-årige 
musikalske rejse. Efter adskil-
lige udskiftninger og modgang 
er Yokebreaker endelig klar. Vi 
glæder os til at udgive musik i et 
land, hvor pladsen til vores type 
musik ikke er eksisterende. Vi er 
klar til at rive metal Danmark midt 
over, siger Asbjørn Brokhøj som 
er guitarist i bandet.

Udgivelsen i november følges 
op af en turné i Danmark og 
Europa i 2016. Læs mere om 

bandet og se musikvideon ’The 
Mask’ på gruppens facebookside. 

Unseen Faith består af Alexander Eriksen, Jakob Langvad,  
Asbjørn Brokhøj, Klaus Schmidt og Christian Jensen.
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Torben Torben Søndergaards klummeSøndergaards klumme

Obs! Klummer er udtryk for forfatterens egen holdning, 
og udtrykker ikke nødvendigvis Udfordringens holdning.

Kun kr. 119,95

Kloster  
Half Dream, Half Epiphany
“Fuldendt åbenbaring som 
sendt fra oven”, skrev GAFFA 
om Klosters 3. album.  Mikael 
R. Andreasen er sangskriver og 
hovedvokal på albummet. Den 
amerikanske sangerinde Sarah 
Hepburn samt norske Solrun Stig 
“er med til at pakke den lavmælte 
og spirituelle neo-folk ind i et or-
ganisk lydmaleri, hvor fortvivlelse 
og håb forenes.” (GAFFA).

Kloster roses til skyerne...
NYHED!

Af Bodil Lanting

Netop nu, hvor der er fornyet 
uro mellem israelere og pa-
læstinensere, er messianske 
Ariel og palæstinensiske 
Nour i Danmark for at for-
tælle, at tro kan bygge bro.

Nour er en kvinde på 24 år. Hun 
er palæstinenser og bor i Jesu 
hjemby Nazareth. 

Ariel er en jødisk mand på 28. 
Han er gift og bor i Jerusalem. 
Sammen skal de to møde danske 
konfi rmander  og gymnasieelever 
og holde møder i forskellige kirker.

Musalaha - Forsoning
Midt under konflikten er der 

alligevel håb, fordi der er menne-
sker, som arbejder for forsoning 
mellem parterne, fortæller Isra-
elsmissionen.

Organisationen Musalaha eksi-
sterer bl.a. for at forsone kristne 
palæstinensere og Jesus-troende 
jøder med hinanden. Tanken er,  
at når Gud har forsonet sig med 
os, må vi også forsone os med 
hinanden.

Ariel og Nour er nu i Danmark 
for at fortælle, at tro kan bygge 
bro. De er forskellige, hvad angår 
både køn og etnicitet, men de øn-
sker, at deres fælles tro på Jesus 
må få konsekvenser i forhold til 
dem, de er opdraget til at hade 
og nære mistro til.

Musalaha er arabisk og be-
tyder forsoning. Organisationen 
har base i Jerusalem, og dens 
arbejde er opdelt i fi re kategorier:

Arbejde blandt børn. Hvert 
år laver de sommerlejre med 
aktiviteter for børn fra alle egne 
af Israel, hvor både israelske og 
palæstinensiske børn deltager.

Ungdomsarbejde. Med jævne 
mellemrum laver Musalaha ør-
kenture, hvor cirka 20 unge – 10 
israelere og 10 palæstinensere 
– sendes ud i ørkenen for at lære 
hinanden bedre at kende.

Kvindearbejde. Kvinderne fra 
dette arbejde mødes jævnligt for 
at bede for hinanden og opmuntre 
hinanden. Ind i mellem forsøger 
de også at besøge hinanden, 

hvilket ikke er let grundet de for-
skellige sikkerhedscheck mellem 
Israel og Vestbredden.

Forsoning mellem kristne 
og muslimer på Vestbreddden. 

Møder med Ariel og Nour
Ariel og Nours undervisning 

af konfi rmander samt skole- og 
gymnasieelever er ikke offentlige 
møder. Det er de kirkelige møder 
derimod:

Onsdag den 21. oktober: 
Møde i pinsekirken i Herning

Torsdag den 22. oktober:
Speakers Lounge på MF
Fællesmøde med lokale kirker 

i Strandby

Fredag den 23. oktober:
Taler på højskolen i Mariager

Søndag den 25. oktober:
Taler i Pinsekirken i Odense
Ungdomsgudstjeneste i Aar-

hus Valgmenighed

Mandag den 26. oktober:
Kristkirken i Kolding kl. 19.30.

Tirsdag den 27. oktober:
Møde på Dansk Bibel-Institut
Taler i Engholm Kirke

Torsdag den 29. oktober:
Møde i Hillerød Kirke

Israelske Ariel og palæstinenseren Nour er i Danmark den 21.-29. oktober.

Jesus-troende jøde og 
palæstinenser i Danmark

Tro kan forene unge i Israel til trods for alle politikse forskelle, mener bevægelsen Musalaha, som ofte arrangerer ørkenture, hvor kristne jøder og 
palæstinensere bogstaveligt talt bliver rystet godt sammen. Foto: Musalaha.

Min familie og jeg immigre-
rede til Israel, da jeg var helt 
lille. Vi er messianske jøder.

Jeg voksede op i en by nær 
Tel Aviv og har gået i en seku-
lær, offentlig skole. De fl este 
mennesker, jeg mødte, var 
enten messianske jøder eller 
jøder fra skolen. 

Jeg lærte lidt arabisk på 
gymnasiet, men gjorde ikke så 
meget ud af det. Som teenager 
kom jeg til møder i Musalaha 
sammen med palæstinensiske 
kristne, og jeg har gode minder 
fra disse møder. ...

Efter gymnasiet skulle jeg i 
hæren, det er man forpligtet til 
som borger i Israel. .. men der 
i hæren blev jeg klar over den 
store forskel, der er mellem 
mig og andre israelere, når det 
gælder behandlingen af vore 
fjender. ...

Jeg var i kampzonen fl ere 
gange, og en gang blev jeg 
skudt i benet af Hamas. Det var 
det mest skræmmende, jeg har 

oplevet, fordi hospitalet lå midt i 
en meget militant fl ygtningelejr. 

Hver nat før den fredag, hvor 
jeg skulle ind i det ukendte, lyt-
tede jeg til en sang om at leve 
evigt sammen med Yeshua i 
himlen.

Der var meget at forholde 
sig til. Jeg kom ud af hæren 
efter 3 års forløb. Der var gode 
ting, men det var svært at blive 
skudt, høre kuglerne fl yve om 
ørerne og det at møde en 
palæstinensisk familie i deres 
hjem. 

Efter hæren var noget af det 
første, jeg gjorde, at deltage i et 
Musalaha-møde i Jordan. Det 
betød rigtig meget for min egen 
tro, men også for min villighed 
til at åbne mit hjerte og lytte. 
Jeg skulle lytte til historier om 
lidelser og opleve livet, glæder-
ne og udfordringerne hos de 
mennesker, som hører hjemme 
på den anden side - og måske 
blive en del af deres liv...

Jødiske Ariel fortæller:

Vi er din familie 
Er du medlem af en kirke? Det spørgsmål lyder så koldt, 
som om Jesus kom, for at vi skulle blive medlem af en 
kirke, som en eller anden sportsklub. 

Nej, Jesus ville at kirken skulle være en familie. En familie 
man blev født ind i, og familier har ikke medlemskab. Jeg tror, 
den første menighed virkelig var som en familie. 

Vi siger, at blod er tykkere end vand, når det kommer til 
vores almindelige familie. Men jeg vil gå så langt at påstå, 
at ånd er tykkere end blod. 

I mange år havde jeg kun oplevet kirken som en institution, 
man var medlem af, men nu har jeg fået lov at opleve kirken, 
som en familie og til det, må jeg bare sige ”Wow, sikke en 
forskel”. Kirken er jo en familie, hvor man elsker hinanden 
og lever sammen. 

I weekenden mødte nogle fra Jesus Hotellet i Aalborg en 
ung mand på 24 år fra Syrien. De mødte ham på gaden og 
fi k en rigtig god snak, hvilken resulterede i, at han tog med 
tilbage på Jesus Hotellet for at høre mere. Jeg hilste kort på 
ham og spurgte ind til, om han var sammen med sin familie 
her, eller om han var alene. Han fortalte, at han var alene og 
faktisk ikke kendte særlig mange her i Aalborg. Da jeg hørte 
dette, rakte jeg armene ud til siden og sagde: ”Velkommen 
her, vi vil gerne være din familie”, hvortil han smilte, og jeg 
kunne se, at han blev berørt. 

Dagen efter kom han tilbage, hvor han gav sit liv til Jesus, 
blev døbt i vand og modtog Helligånden. Det var vildt smukt, 
og vi kunne se kraften i evangeliet, da han blev født på ny og 
strålede af Jesus. Senere samme dag fortalte han, at han 
var opvokset i en muslimsk familie, men at han som 15-årig 
faktisk så Jesus i en drøm. I drømmen kom Jesus til ham, 
tog hans hånd og sagde, at han vil tage ham til et fremmed 
land, hvor han skulle møde sin nye familie. Wow, nu forstod 
jeg pludselig, hvorfor han blev så berørt, da jeg dagen før 
havde sagt: ”Velkommen til! Dette er nu din familie”. 

Ja, vi bliver virkelig født på ny ind i en ny familie, og i går 
fi k jeg endnu en bror, hvilken jeg er så taknemmelig for. Jeg 
vil ønske, alle må opleve kirken som den familie, Jesus vil, 
den skal være.
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Den anerkendte hjertespecialist 
Chauncey W. Crandall følte sig 
ledt til at bede for en patient med 
hjertestop. Han oplevede et mi-
rakel, da den døde kom tilbage til 
livet. Men inden han kom dertil, 
havde Crandall set sin egen søn 
dø af leukæmi. Alligevel - eller 
pga. denne smertefulde pro-
ces? - turde han stole på Guds 
suveræne indgriben...

Opvakt fra de døde

      Kr. 228,-

Læs hans historie og bliv inspireret 
til at leve med Gud i din hverdag - 
uanset hvad du beskæftiger dig med.

216 sider - Indbundet

Af Chauncay W. Crandall

Hjælp med at skaffe nye læsere
Både nye abonnenter og tro-
faste læsere kan være med i 
konkurrencen om den store 
rejse til ’det hellige land’ Israel 
i perioden 10.-19. 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 har endnu ikke 
fastlagt prisen. Men man kan 
også være heldig 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 fleste 
lotterier, simpelthen fordi der er 
færre om at vinde. Og du kan 
forøge dine chancer: For hver 
gang, du skaffer en ny abonnent, 
eller når du giver os din mail-
adresse, registrerer vi et lod til dig 
i lodtrækningen, som foretages 

den 5. januar og offentliggøres i 
avisen den 7. januar 2016.

Udfyld kuponen på side 17, el-
ler send alle oplysninger til mail@
udfordringen.dk.

Så er du også med i konkur-
rencen om den uforglemmelige 
læserrejse!

Livets gang i LIDENLUND

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

Og vær med i lodtrækningen om læserrejsen til Israel med Stig Christensen som guide.

Vi har et sommerhus, som vi lejer ud. Sidste år bestemte vi os 
for at skifte fra udlejningsbureau til selv at leje det ud via en 
hjemmeside. Jeg var sikker på, at jeg havde stoppet aftalen 
med udlejningsbureauet og blokeret for bookninger resten 
af sæsonen. 

Der kom en forespørgsel via hjemmesiden fra 10 tyskere, som 
ville leje sommerhuset til at holde nytårsaften. Jeg svarede hurtigt, 
at det var helt fi nt, og de bookede sig ind. Dagen efter tikkede en 
booking ind for samme periode via udlejningsbureauet – 10 tyskere 
til nytårsaften. Jeg havde glemt at blokere hen over nytår!

Ren panik. Hvis aftalen med udlejningsbureauet skulle ændres, 
ville det blive dyrt for os, så vi valgte at kontakte dem, der havde 
booket gennem hjemmesiden. Vi prøvede at fi nde alle mulige 
alternative løsninger med andre sommerhuse uden held. Til sidst 
kiggede jeg min mand dybt i øjnene og sagde: - HVIS nu vi køber 
den sovesofa, Kasper har ønsket sig, og vi låner en seng, er der 
faktisk sovepladser til 10 personer her i huset. Overraskende nok 
var han med på den. 

Så skulle der lægges billeder på hjemmesiden af privatboligen. 
Med 4 aktive børn i huset er det lidt af en udfordring at få det til at 
se ryddeligt ud. Men nu skulle de jo bare bruges til billeder i første 
omgang, så min taktik var at rydde et værelse, tage billedet og 
så rydde rodet tilbage igen. Særligt i stuen begyndte det at blive 
komisk. Den ene del af stuen blev ryddet op og stylet, mens den 
anden halvdel af stuen lignede Jerusalems ødelæggelse. Og så 
omvendt bagefter. Vi fi k taget billederne, og aftalen kom på plads, 
så vi kunne have 10 i sommerhuset og 10 derhjemme. 

På grund af tidsnød var jeg nødt til at kamufl ere hjemmets sande 
tilstand. Nogle gange kan vi have samme tendens overfor Gud 
og andre mennesker. Vi viser de sider frem, som er pæne, mens 
resten af billedet er totalt kaos. Gud ønsker, 
at vi viser ham det hele, også rodet. Måske 
særligt rodet. Så vil han hjælpe med at 
rydde op og rense ud i vores liv.

Vis mig dit hjem

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

Sidste nyt om rejsen til Israel
Programmet for læserrejsen 
med Felix Rejser til Israel er nu 
næsten færdigt. 

Henrik Nielsen fra Felix Rejser 
oplyser, at man har måttet ændre 
datoerne for både ud- og hjem-
rejse af hensyn til fl yselskaberne. 
Men det er i orden med rejsele-
derne Rhoda og Stig Christensen. 

Turen er velegnet for både 
dem, der skal se Israel for første 
gang og for dem, der genser 
landet.

To nætter i Samaria
Opholdet begynder med to 

overnatninger i det bibelske 
Samaria med besøg på bl.a. 
Garizims og Ebals bjerge. 

Herfra kører deltagerne til Jesu 
dåbssted ved Jordanfl oden og 
besøger Jeriko samt Det Døde 
Hav. 

Tre dage i Jerusalem
Den 12. maj ankommer delta-

gerne til Jerusalem, hvor de skal 
bo de næste 4 nætter. Her skal 
man bl.a. en tur op på Oliebjerget, 
besøge Getsemane Have, gå på 

Via Dolorosa gennem Den gamle 
By og besøge Betlehem.

Der bliver også tid til at se det 
nye Jerusalem samt Chagalls 
kunstværker i Knesset og på 
Hadassah-hospitalet. 

Genesaret Sø og Golan
Turen slutter med 3 nætter 

ved Genesaret Sø, sejltur på 
søen, besøg i Jesu barndomsby 
Nazaret og i Golan. 

- Programmet er næsten fær-
digt, men vi mangler stadig at få 
fastlagt prisen, oplyser Henrik 
Nielsen.

Bemærk: Tilmeldingsfristen 
er 8. februar 2016.

Bodil

Udfordringens læserrejse har ændret rejsedatoer til den 10.-19. maj 2016.
Udfordringens 
formand Stig Chri-
stensen og hustruen 
Rhoda er rejsele-
dere.
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