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Kampen om Jerusalem 
   - og Israels evige udvælgelse

Af  Filip Hübbe Ipsen
Se anmeldelse i 
Udfordringen uge 40. 

Bestilles pr. mail: 
fi lipipsen@webspeed.dk 
eller tlf.: 6168 7511
Kan også købes på 
Hosianna.dk og Prorex.dk

Nyhed!Nyhed!

Fredag d. 23. oktober blev 
KFUMs Veteranbo indviet ved 
Livgardens Kaserne i Høvel-
te. KFUMs Soldatermissions 
Protektor Hendes Kongelige 
Højhed Kronprinsessen klip-
pede det røde bånd og tog 
faciliteterne i øjesyn. 

Omkring 200 interesserede 
var mødt op til indvielse af syv 
nye rækkehuse til veteraner ved 
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 

Boligerne er stillet til rådighed 
for KFUMs Soldatermissions ve-
teranarbejde af Folketinget. Det 
seneste år har boligerne været 
genstand for en gennemgribende 
renovering for ca. 6,5 mio. kr. og 
er nu indfl ytningsklare. Den ene 
bolig er indrettet som en feriebolig 
for veteraner og deres familier. 

De nye botilbud er et supple-
ment til KFUMs SoldaterRekrea-
tion, der blandt andet fi ndes ved 
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte. 

For den knuste ånd
”Med oprettelsen af KFUMs 

Veteranbo og feriehus har vi nu 
fået endnu et tilbud til at hjælpe 
vore veteraner”, sagde landsfor-
mand i KFUMs Soldatermission 
Jesper Hornstrup ved indvielsen 
og citerede et bibelvers fra Esa-
jas: ”Vi bygger huse til menne-
sker, men vi har et tilsagn om, at 
Gud, der bor i det høje, også vil bo 
i det lave: Hos den, der er knust, 
hvis ånd er nedbøjet”. 

Hjemmet drives nemlig af 
KFUMs Soldatermission, som har 
et kristent grundlag. I den diako-
nale hjælp til de moderne krigs-
veteraner samarbejder soldater-
missionen tæt med Forsvarets 
socialrådgivere og psykologer. 

Godt samarbejde
Ved indvielsen takkede che-

fen for Den Kongelige Livgarde 
oberst Klavs Lawes for et godt 
samarbejde:

”KFUM er i vores dagligdag 
meget vigtig for regimentet, idet 
der her er et fristed for specielt 
de værnepligtige. Med indvielsen 
af VeteranBo bliver KFUM nu i 
høj grad også et fristed for vores 
veteraner, og jeg vil derfor gerne 
understrege min oprigtige aner-
kendelse og taknemmelighed, 
for det arbejde som I udfører til 
glæde for vores soldater”. 

Viceforsvarschef generanløjt-
nant Per Ludvigsen takkede også 
den kristne organisation:

”I evner at skabe lidt hverdag 
og hygge om os, hvad enten det 
er her i Høvelte, i Oksbøl eller 
langt væk under fjerne himmel-
strøg. Jeres støtte og omsorg er 
uvurderlig, og vi er taknemmelige 
for jeres indsats både ude og 
hjemme”.  

Veteran fi k Mary på besøg
Veteran Magnus Nordtun er 

den første, der allerede er fl yttet 

ind i KFUMs Veteranbo. Efter 
at HKH Kronprinsessen havde 
klippet det røde bånd som offi ciel 
indvielse, fi k Magnus besøg af 

Kronprinsessen. Veteranen har 
haft posttraumatisk stresslidelse 
PTSD (Post Traumatic Stress Dis-
order) siden 2007, men er først 

gået i behandling for tre år siden. 
”Den stressfaktor, jeg har væ-

ret udsat for, har været for hård til 
at jeg kunne have en almindelig 
hverdag. Det går meget bedre 
nu – heldigvis”, fortalte Magnus 
Nordbo til DR. Han er ikke i tvivl 
om, at botilbuddet i forbindelse 
med KFUMs Soldaterhjem har 
været med til at vende hans liv. 

Til TV2 Lorry udtalte Kronprin-
sessen efter besøget: 

”Vi har et ansvar for at støtte 
vore soldater både herhjemme 
og ude i verden. Det er et rigtig 
godt tilbud med Veteranbo, som 
er meget vigtigt for veteraner og 
deres familie, der har det svært”. 

Bjarke Friis/Henri.

Mary indviede KFUMs veteranhjem Mary indviede KFUMs veteranhjem 
Kronprinsesse Mary besøger 
her krigsveteran Magnus Nord-
tun, som lider af posttraumatisk 
stress.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord oktober: togter 

Ugens profi l: Anette Broberg Knudsen

L i å Udf d i g dk

Carl Holst bliver kirkeordfører
Tidligere forsvarsminister Carl Holst skal 
efter eget ønske være Venstres kirkeord-
fører. Han erstatter partifællen Louise 
Schack Elholm på posten, oplyser grup-
peformand Søren Gade.

Carl Holst (45) valgte den 29. september 
at gå af som minister efter kun 93 dage på 
posten på grund af en række personsager. 
Han har tidligere været amtsborgmester i Sønderjyllands Amt og 
regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Carl Holst oplyser til Kristeligt Dagblad, at han ikke er medlem 
af folkekirken, men derimod medlem af en grundtvigsk frimenig-
hed i Rødding. Han nævner frihed og fællesskab som nøgleord i 
kirkepolitikken.

Bodil
Anette Broberg Knudsen har 
netop fået udgivet bogen ’Uden 
for byporten’. Det er hendes 
bog nummer 25. 

Forfatter, oversætter og journa-
list Anette Broberg Knudsen (født 
1957) har gennem sit 35-årige 
forfatterskab været vidt omkring. 
Fra børnebøger til bibelhistoriske 
romaner og senest tre kriminal-
romaner. 

Den nye roman, ”Uden for 
byporten” hører til i den bibelhisto-
riske genre, skriver Lohse Forlag.

Historien om en zelot
Forlaget fortæller om den nye 

udgivelse:
”Uden for byporten” er histo-

rien om en ung jøde på Jesu 
tid, der gribes af den radikale 
zelotbevægelse og går ind i en 
ulige kamp mod den romerske 
besættelsesmagt.  

Det er barsk læsning fra første 
side. Hovedpersonen Sjobek er 
taget til fange og bliver under-
kastet romersk tortur og kors-
fæstelse. 

Gennem fl ashback får læseren 
efterhånden hans historie: Han 
har forladt sin fars værksted i 

Jerusalem, sin sikre fremtid og sin 
unge hustru Jeriot for at kæmpe 
for sine idealer og sin tro. Men 
idealerne falder ét efter ét, og 
det hele ender i et mareridt af 
forspildte muligheder.

Mennesker som os
Selv siger forfatteren om det 

at skrive romaner om bibelske 
begivenheder: 

- Jeg er meget fascineret af 
historien omkring de bibelske 
beretninger. For de foregår jo ikke 
i et vakuum, men på konkrete 
tider og steder i den almindelige 
historie. 

Og Bibelens mennesker er 
mennesker som dig og mig. I 
bogen her har jeg valgt at skrive 
om en person ude i periferien af 
Bibelen og lade ham få sit eget 
liv, siger Anette Broberg Knudsen.

Fejrede 35 års jubilæum
Samtidig med at ’Uden for by-

porten’ blev udgivet som Anette 
Broberg Knudsens 25. bog, kun-
ne hun fejre 35 års forfatterskab. 
Det skete ved en reception fredag 
den 23. oktober i KFUM og KFUK-
huset i Vorup. 

Samme dag udkom den nye 

bog på Lohse 
Forlag.

Annette Bro-
berg Knudsen har skrevet ro-
maner, fortællinger, digte og 
børnebøger. Blandt bøgerne er 
tre krimier: ’Begrundet mistanke’, 
’Muligt motiv’ og ’Omfattende 
hærværk’ i perioden 2010-2013. 
Disse bøger har en ung, vestjysk 
sognepræst, Julie, som hoved-
person.

I årenes løb har Anette Bro-
berg Knudsen bl.a. været ansat 
på Credo Forlag, Unitas Forlag 
og hos Kristelig Fagbevægelse. 
Hun har også haft forskellige 
jobs på Diakonissestiftelsen på 
Frederiksberg, hvor hun blev ind-
viet som diakonisse i 1981. Hun 
har desuden oversat en række 
bøger fra engelsk, svensk, norsk 
og tysk.

Ud over kurser i journalistik har 
Anette B. Knudsen bl.a. bifag i kri-
stendom fra Københavns Univer-
sitet og en  bibliotekaruddannelse 
fra Danmarks Biblioteksskole.

Priser for to salmer
- og en kristen roman

I tidens løb er det blevet til fl ere 
priser. Anette Broberg Knudsen 

vandt 1. præmie i en salmekon-
kurrence udskrevet af Dansk 
Missionsråd i 1987. Salmen er 
optaget i ’Tillæg til Den danske 
Salmebog’ fra 1994.

I 1989   vandt hun 1. præmien 
i Lohses Forlags konkurrence om 
kristen roman for voksne med 
romanen ’Lemmingeland’.

Den seneste pris stammer fra 
Kirkefondets salmekonkurrence 
fra dette efterår. Her vandt den 
produktive forfatter 3. præmien 
for salmen ’Kom, Gud Helligånd, 
med glæde’.

Kompas rettet mod Kristus
- Mit liv og dermed mit forfat-

terskab har været præget af den 
kristendom, jeg opdagede som 
ung. Jeg har bevæget mig i lidt 
forskellige egne af det kirkelige 
landskab, men kompasnålen har 
altid peget på Kristus, siger Anet-
te Broberg Knudsen om sig selv.

Hun blev i 1988  gift med Chri-
stian Damm Knudsen. Sammen 
har de to voksne børn.

Bodil

Forfatter udgiver 
sin 25. bog på 35 år

Hovedtaler fra Jewish Agency på 
Dansk-Jødisk Venskabs Årsstævne
Danielle Mor taler på stævnet den 30. okto-
ber-1. nov. i Evangeliekirken på Worsaaes-
vej, Frederiksberg, oplyser DJV.

Danielle Mors egen familie udvandrede fra 
Iran kort efter staten Israels oprettelse. Hen-
des bedsteforældre boede i en af de første 
teltbyer for immigranter i Jerusalem og senere 
i nogle af de første murstenshuse.

Med denne baggrund kan Danielle Mor 
fortælle stærkt og levende om jøders vej til Israel og vigtigheden 
af at have en jødisk hjemstavn. Hun har desuden i årevis været 
ansvarlig for immigration og særlige operationer for Jewish Agency 
i områder, hvor jøder er i konfl ikter eller på anden vis forfulgt. 

Danielle Mor har særlig indsigt, når det gælder Ukraine. Her er 
jødisk immigration skudt dramatisk i vejret i takt med den negative 
sikkerhedspolitiske situation. Hun fortæller også sidste nyt fra Jeru-
salem, som er hendes arbejdsplads til daglig, oplyser Dan Herron, 
der er DJV’s repræsentant i Jerusalem. 

Han er selv med som leder af et tværkirkeligt ungdomsmøde sam-
men med Danielle Mor søndag aften i Apostolsk Kirke på Filippavej. 

Bodil

Onsdag den 4. november vil Sct. 
Nicolai Kirke sætte fokus på fl ygt-
ningesituationen – og forsøge at 
give et kristent svar på nogle af 
spørgsmålene. 

Sognepræst Jørgen Jørgensen 
fortæller om aftenens program og 
nogle af de overvejelser, man kan gøre 
omkring fl ygtningesituationen:

- Det bliver ikke specielt politisk 
– men mere om menneskesyn og 
deraf følgende moral. Der gives ikke 
en speciel kristen holdning til krigen 
i Syrien – om vi skal bombe eller ej – 
om vi skal vælte præsident Assad – og hvad diktatorer hedder nu 
om dage. Det arabiske forår har været en katastrofe for en række 
lande – og en række grupper; ikke mindst de kristne. Så var det 
en god idé at støtte oprørere? Tjah… Det er et godt spørgsmål.

Hvordan man støtter fl ygtninge i nærområder – eller beskytter 
grænser i Europa – eller hjælper bådfl ygtninge er der vist ingen 
lette – eller specielt kristne – svar på. 

Men hvordan vi behandler de fremmede iblandt os; det er vores 
udfordring – og kald! Hvordan vi tænker om andre – og bruger vores 
penge til bedste for verdens nødlidende; det er også et emne, der 
gives en kristen moral omkring. 

Onsdag aften den 4. november starter med en afdeling med 
lovsang for hele familien, før børnene går til et særkskilt børnepro-
gram, og de voksne har lejlighed til at lade sig udfordre af emnet. 
Sognepræst Jørgen Jørgensen leder aftenen og giver et oplæg 
til eftertanke. 

Bodil

Første danske børnehospice indviet
Danmarks første børnehospice, Lukas-
huset på Sankt Lukas Stiftelsen i Helle-
rup, blev indviet sidste weekend. 

Mange børn og unge lever i årevis med 
alvorlig sygdom. Derfor er et børnehospice 
et tilbud for hele familien. Her prøver man at 
sikre, at de indlagte børn og unge og deres 
familier leve et så normalt familieliv som 
muligt. Der er plads til 4 familier i Lukashuset 
af gangen.

Hver familie får en bolig, der består af 
to sammenhængende stuer, hvor det syge 
barns plejebehov samt familiens behov for 
privatliv kan rummes. Samtidig er der fl ere fællesrum, hvor man 
kan møde andre familier i lignende situation.

Der er dog brug for fl ere børnehospicer i Danmark, mener Lands-
formand i Hospice Danmark, Tove Videbæk.

Bodil

Aabenrå-kirke har 
fokus på fl ygtninge

Thomas Feveile er 
hospiceleder på 
Lukashuset.

Nedskæringer truer hveranden
højskoles overlevelse
Danske højskoler skal ifølge den nye 
fi nanslov klare sig for 120 mio. kroner 
mindre i statsstøtte de næste fi re år. 
Det betyder, at hveranden højskole 
vil få underskud, og mange må lukke.

Det er vurderingen fra generalsekre-
tær Niels Glahn fra Folkehøjskolernes 
Forening. Han underer sig over regerin-
gens prioriteringer og minder om, at et 
enigt folketing i 2013 vedtog, at det skulle 
være lettere at etablere nye højskoler. 

I 2010 vedtog VK-regeringen med 
støtte fra DF den såkaldte Genopret-
ningspakke, som efter et EU-direktiv 
skulle nedbringe det offentlige under-
skud. Mens de øvrige frie skoler blev kompenseret for Genopretnings-
pakkens nedskæringer, fi k højskolerne ingen kompensation, skriver 
Højskolebladet.dk.

Men kulturminister Bertel Haarder kan ikke se nogen grund til, at 
højskolerne skulle undgå nedskæringerne i den nye Finanslov.

”Alle større statslige driftsområder er fra 2016 omfattet af en årlig 
besparelse på 2 procent. Det er vanskeligt at begrunde, at højskolerne 
skal fritages for en besparelse på hele det statsstøttede område. 
Højskolerne deler vilkår med alle andre”, skriver han i en mail til 
Højskolebladet.dk.

Til gengæld har højskolerne stor opbakning i befolkningen, som det 
fremgår af 10.000 støtteerklæringer på Facebook i løbet af seks dage.

Der fi ndes nu 69 højskoler i Danmark, mod 100 for blot 20 år siden. 
Men tallet vil nok falde yderligere, vurderer samfundsforsker og lektor 
ved Aalborg Universitet Johannes Andersen ifølge Kristeligt Dagblad.

Bodil

Højskolerne kan ikke 
fritages for besparelser, 
mener Bertel Haarder.

Politiske overvejelser er 
én ting. Men hvad gør vi 
som kristne overfor de 
fremmede? spørger pa-
stor Jørgen Jørgensen.

Kulturarvs-måned fejres med
salmer i Christiansfelds butikker
På alle hverdage i november kan man være med til at synge 
en salme i Christiansfeld. Om tirsdagen foregår det i Tyrstrup 
Kirke, om torsdagen i Brødremenigheden - og de øvrige dage 
forskellige steder i byen - fra klokken 16.50.

Tyrstrup Kirke ønsker nemlig  at markere, at Christiansfeld er ble-
vet en UNESCO verdensarv - og at november er kulturarvsmåned. 

”Byens to kirker og forskellige forretninger lægger plads til sal-
mesangen, hvor frivillige vil synge for. Alle kan stemme i! Et lille 
kulturafbræk omkring ulvetimen i en mørk måned. Det kan man kun 
blive glad af”, hedder det i Tyrstrup Kirkes oplæg.

Salmesangen starter med salmen ’Dybt hælder året’ på Prætorius 
Torv den 2. november.

Bodil
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Af Gert Bjørsted, 
frikirkeprædikant i 
Vestermarkskirken Grindsted 
Fotos: Jonathan Stephansen

For få år siden blev Qupa-
loraarsuk-kirken i Ilulissat 
udvidet med modernisering 
og nye kirketilbygninger, men 
frafl ytning efterlod kirken i en 
vis form for sårbarhed.

Kirken er en del af det Grøn-
landske kirkenetværk INO.

En af pionererne i Det Danske 
Missionsforbunds initiativ i Grøn-
land, Jens Sørensen, spurgte 
en dag, om vi i Grindsted som 
ungdomskirke Grow kunne tænke 
os at knytte tættere kontakt til 
missionsarbejdet i Grønland i 
håbet om at skabe grobund for 
næste generations medejerskab 
på arbejdet. 

Unge i kirken
I efteråret 2014 var vi tre unge 

mænd på ekskursionstur for at 
researche og tænke tanker for en 
eventuel missionstur for danske 
unge i efteråret 2015.

Det, vi mødte, var en lille me-
nighed i store lokaler, med få 
ledere. Men vi opdagede hurtigt 
et kendetegn ved kirken. Byens 
teenagere hang ved kirkebygnin-
gen nat og dag. Kirken er oprin-
deligt grundlagt via klubaktiviteter 
for børn og unge.

Vækkelse i byen?
Igennem Det Danske Missi-

onsforbunds børne og ungdoms-
arbejde MBU i samarbejde med 
YFC, fonde, genbrugsbutikker og 
frivillige donorer fi k vi i tro mulig-

hed for at kæmpe for at realisere 
dette års tur.

Turen endte i noget nær følel-
sen af vækkelse i byen.

Jeg siger det meget forsigtigt, 
for hvad er vækkelse?

Det vi oplevede, var fyldte 
sale med en stadig tilstrømning 
af mennesker, som kom ind på 
møderne og søgte forbøn. Der var 
en fornemmelse af, at folk kom 
på baggrund af positive rygter 
om, hvad Gud gjorde i byens 
forsamlingshus i den uge.

Mange blev helbredt, og det 
danske team blev hurtigt klar 
over, at dette ikke var nogen 
efterårslejr i Grønland. Nej her 
måtte vi alle træde i fuld funktion 
og betjene mennesker, som kom 
med utallige behov.

Der blev afholdt møder i både 
kirken og i det lokale forsamlings-
hus. Forsamlingshuset var totalt 
proppet.

Fred for ånderne
I løbet af ugen blev Guds ord 

forkyndt i fængsel, på plejehjem, 
og en dag blev vi pludselig invi-
teret til at komme og bede for et 
demenshjem, hvor grønlandske 
ansatte havde stor frygt for at gå 
på arbejde, fordi vinduer og døre 
klaprede. 

Beboerne sov ofte dårligt, og 
der herskede en frygt, som vi 
blev bedt om at udfordre igennem 
forbøn. Hjemmet lå på en grund, 
som historisk set menes at være 
blevet brugt til okkulte aktiviteter. 

Flere mente at have set nogle 
uhyggelige åndelige skikkelser 
gentagne gange. Det er ikke ual-
mindeligt, at grønlænderne beder 
om forbøn på hjemmefronten, 

for de har ofte en fornemmelse 
og frygt for, at der rumsterer 
åndskræfter med negativt fortegn 
rundt om i husene.

Dagen efter blev vi ringet op. 
Der herskede nu fuld tryghed og 
ro. Ja beboerne havde sjældent 
sovet så godt. 

Flere helbredelser, 
end vi kunne tælle

Vi oplevede utroligt mange 
helbredelser i form af rygskader, 
høreskader og øjne, som efter 
forbøn syntes i bedring eller fuld-
kommen helbredt. Grønlænderne 
knækkede brillerne efter forbøn 
og smed høreapparaterne, og 
ben voksede øjensynligt ud. 

Alt sammen fantastisk at erfare 
for det danske team.

Besøg i fængslet
Men det stærkeste var for min 

del en aften, hvor vi blev bedt om 
at gå hen og synge og prædike i 
det lokale fængsel.

Jeg var ikke helt forberedt på at 
skulle medvirke dér og fi k at vide, 
at jeg skulle synge.

Vi valgte en gammel sang, 
som jeg ofte har sunget i gode 
som i svære dage. Shepherd of 
my soul. Oversat til dansk: Hyrde 
for min sjæl. 

Pludselig lagde en af fangerne 
sig ned på en sofa og lukkede 
øjnene, og jeg var klar over, at jeg 
blev nødt til at knytte en spontan 
miniprædiken til sangen. For alle 
sad koncentreret stille. 

Den aften var skelsættende 
for mig, fordi fangerne pludselig 
åbnede sig helt naturligt op. 

Hele teamet begyndte at forta-
ge forbøn individuelt for fangerne, 

og Guds ånd kom over fangerne, 
og selv fangerne begyndte at 
praktisere håndspålæggelse for 
hinanden. Det var utroligt stærkt, 
pludselig oplevede en kvindelig 
indsat en åndelig udfrielse. Hun 
hostede kraftigt og længe under 
forbønnen. Men selv beskrev hun 
oplevelsen, som om noget forlod 
hende igennem munden. 

Da ugen var slut, og vi skulle 
holde almindelig gudstjeneste i 
den lokale kirke, var to fanger fra 
fængslet med på mødet.

Den søndag var kirken prop-
pet, og ca. halvdelen var ikke 
vant til at komme i kirken ifølge 
præstens udsagn. På mødet fi k 
en anden fængselsfange også et 
meget stærkt møde med Jesus.

Invitation til 2016
Det danske team bestod af 

unge med primært baggrund i Det 
Danske Missionsforbund, men 
også unge fra Baptistsamfundet 
og kirkenetværket Connection og 
tidligere UMO-folk var med.

I uge 26 2016 skal INO-kir-
kerne i Grønland holde som-
merstævne i Ilulissat, og vi fi k 
således en kraftig opfordring til at 
forsøge at samle et dansk team. 
Drømmen er at samle et stærkt 
sommerteam til at komme og 
forestå forkyndelse, dans, drama, 
lovsangsband, samt ungdomslejr.

Vi ønsker et mandskab på 40  
ivrige danske unge, som vil til 
Grønland og gøre en forskel. 

Vi havde svært ved at rejse 
hjem, for vi følte trang til opfølg-
ning, men hjem skulle vi jo. 

Derfor har vi brug for at vende 
tilbage. Vi tænker, at sommer-
stævnet vil blive genstand for 

meget af det, vi oplevede, hvis 
vi forstår at se mulighederne og 
bruge dem konstruktivt. 

Derfor har vi brug for forbøn 
og i høj grad økonomisk støtte, 
ligesom vi fi k til denne tur. 

Kaldet fra Grønland 
En ting, som gav mig troen 

på projektets rigtighed i år, var, 
at projektet hele tiden kørte fra 
mund til mund, og vi havde en 
følelse af, at teammedlemmerne 
følte sig kaldet til at tage med.

En søndag, hvor jeg var i 
Bethaniakirken i Aalborg for at 
fortælle om turen, fi k jeg en ty-
delig bekræftelse, som jeg sent 
vil glemme. Pludselig stod en af 
de ældre, som brændte for at se 
unge i tjeneste, og spurgte mig 
direkte: ”Gert, har du et projekt, 
jeg kan støtte økonomisk?” 

Der tog jeg vedkommende 

på ordet og nævnte, hvad vi på 
daværende tidspunkt havde af 
økonomiske mangler før turens 
endelige realisering. 

”Godt”, sagde han, ”jeg sender 
dig lige halvdelen af beløbet i 
ønsket om Guds velsignelse over 
projektet.” 

Jeg takker Gud for sådanne 
brændende typer. Det var med til 
at give grønlænderne og det dan-
ske team nogle Jesus-erfaringer, 
som vi sent vil glemme. 

Måtte det blive muligt at sende 
unge i tjeneste sommeren 2016.

Så vi kan imødekomme grøn-
lændernes ønske om, at vi vender 
tilbage og hjælper INO kirkernes 
sommerkonference i uge 26  i 
Ilulissat.

Se også andre artikler 
om Grønland side 12-13.

21 unge på uforglemmelig 
mission i Grønland

Gert Bjørsted fra Vestermarkskirken i Grindsted 
fortæller om danske unge på 10 dages 

efterårsmissionstur i Ilulissat i Grønland.
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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.

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

TILBAGE TIL FREMTIDEN...
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Udstillingen ’ALLE HELGEN’  
på Galleri Nybro i København 
varer fra den 30. oktober til 12. 
november.

Vi har brug for de kristne rol-
lemodeller, mener den 50-årige 
københavnske billedkunstner 
Knud Larn. 

Han har valgt at fokusere på 
den kirkelige højtid, mens det 
ganske land kaster sig over den 
folkelige ny-helligdag, Halloween. 
Knud Larn vil nu markere den 
"lysere side" af den samme højtid, 
med udstillingen ALLE HELGEN 
i Galleri Nybro. 

Martyrer frem for monstre
I stedet for djævle, monstre 

og alt andet ondt sætter Larn 
fokus på de mennesker af kød 
og blod, der igennem århundre-
derne har peget på dét med Gud 
og Kristus. Nogle blev (og bliver 
stadig) myrdet for dette synspunkt 
og er martyrer, andre bidrog på 
anden måde til Kirkens kamp-
plads i verden - som biskopper, 
salmedigtere, ordensstiftere, og 
som alle typer forkæmpere for de 
svages rettigheder. 

Larn udstiller tekster og tegnin-
ger omkring et lille udvalg af de 
10.000-vis af mænd og kvinder, 
der med deres liv står som ek-
sempler til efterfølgelse - også 
for os i dag.

Kirkens rollemodeller
- Jeg synes egentlig, det er 

passende, at man kan gå på 
udstilling og se portrætter af 
og tekster om helgener i netop 
denne tid. Når man nu ikke kan 
gå i Folkekirken og møde disse 
kristne rolle-modeller, siger Knud 
Larn om udstillingen på Gallery 
Nybro, det kunstnerejede ud-
stillingssted midt i København, 
grundlagt i 1989. 

Rigtig mange danskere tror, at 
helgener er noget fælt gammel-
dags overtro, som skal undgås 
for enhver pris. De glemmer, 
at Luther ikke afskaffede min-

dedagene. Det gjorde 
derimod liberalisterne i 
1770erne. De ville have 
befolkningen til at arbejde 
noget mere, så de riges 
overskud kunne stige. Jo, 
grådigheden var også til 
stede i de kredse den gang! 
Og dengang som nu går 
grådigheden ud over ånde-
ligheden i samfundet. Nogle 
få bliver rigere, og alle bliver 
vi fattigere, forklarer kunstneren. 

Grundtvig inspirerer
På udstillingen kan man møde 

både kendte og ukendte menne-
sker. Bl.a. fi nder vi en del vestlige 
helgener fra nyere tid, og der er 
endda også et par danske salme-
digtere imellem! 

Knud Larn forklarer: "Vi har 
brug for en opdatering af vores 
kirkelige mindedage. Vi har væ-
ret væk fra emnet alt for længe i 
Folkekirken, og så er der en helt 
naturlig backlog. Der har altid og 
alle steder været helgener, som 
ikke stod i de centrale lister, men 
som blev holdt i hævd lokalt. Dén 
praksis er vores redning nu, vores 
mulighed for at "samle op" på et 
overset område af vores spiritu-
elle bagage. 

Jeg har tilladt mig at inddrage 
fx Grundtvig som én af de rolle-
modeller, vi her i Danmark burde 
ofre lidt mere tid og tale på. 

Grundtvigs betydning for vo-
res moderne samfund kan man 
ikke komme udenom. Hverken i 
Folkekirken eller udenfor. Er det 
så ikke ret og rimeligt at holde 
en mindedag for ham én dag om 
året?” spørger kunstneren.

Blandt Knud Larns tidligere 
danske seperatudstillinger er:

”Dét med Gud”, Odense, i 
2010; ”LARN i København”, 
København, sommeren 2011 og 
”Kirken under huden”, på Galleri 
Emmaus, Haslev, i foråret 2012.

Udstillingen "ALLE HELGEN" 
på Galleri Nybro, Nybrogade 30, 
København K er åben ti.-sø. kl. 
14-18. Der er gratis adgang. Un-
der hele udstillingen vil kunstne-
ren selv være til stede og han er 
villig til at ”forklare sig” yderligere.

Bodil

Kristne helgener
fremfor halloween
Kirken har noget bedre end Halloween, mener Knud Larn, 
som har skabt kunstudstillingen ’Alle Helgen’ i København.

- Vi skal lære af rollemodel-
lerne i vores åndelige ba-
gage, mener billedkunstner 
Knud Larn.

Af Bodil Lanting

Der er grund til at fejre 25 år 
med samme mission: at udøve 
og fremme diakoni i Danmark, 
mener foreningen Agape. De 
har landskontor i Silkeborg, 
men fejrer jubilæet i Aarhus 
den 7. november.

Siden starten i 1990 har Agape 
haft fokus på at udøve og fremme 
diakoni ud fra et kristent men-
neskesyn. Mennesker består 
af krop, sjæl, ånd og relationer, 
forklarer foreningen.

Spændingsfelt tro
og psykologi

- Det, der optager os i Agape 
i dag og vil optage os de kom-
mende år, er spændingsfeltet 
mellem tro og psykologi. 

Vi vil målrettet sætte det hele 
menneske i fokus med særlig 
opmærksomhed på menneskets 
åndelige dimension af livet. Det 

vil vi gøre på forskellige måder, 
bl.a. ved at sætte fokus på sjæle-
sorgen og udruste sjælesørgere 

i Danmark gennem artikler og 
kurser. 

Derudover vil vi inddrage til-
gange og videreudvikle metoder 
fra den religionspsykologiske 
forskning og på den måde kvali-
tetssikre og udvikle arbejdet med 
at møde menneskers åndelige 
behov på en faglig, respektfuld 
og anerkendende måde. 

Uanset hvilken vinkel vi har på 
diakonien, ønsker vi - som for 25 
år siden - at hjælpe og inspirere 
det hele menneske, så det får 
betydning i livet her og nu og 
forhåbentlig helt ind i evigheden, 
udtaler Annette Bech Vad, som er 
landsleder i Agape.

Fejring på Inspirationsdag
Agapes 25 års jubilæum fejres 

ved foreningens årlige Inspira-
tionsdag, som afholdes den 7. 
november på Diakonhøjskolen i 
Aarhus, Lyseng Allé 15 i Højbjerg. 

Tilmelding på foreningens 
hjemmeside agape.dk

Hvad er Agape?
Agape er en landsdækkende 

forening, der ønsker at hjælpe og 
inspirere mennesker. 

Det gør man ved at tilbyde tera-
pi, kurser, foredrag og rådgivning.  
Blandt tilbuddene er fx par-terapi 
og ’TimeOut-arrangementer’ som 
fx adventsretræten den sidste 
weekend i november.

For Agape gælder det om både 
at hjælpe det enkelte menneske 
og at udruste mennesker og 
menigheder til at hjælpe andre.

Agape har landskontor og 
kursuslokaler i Silkeborg, hvor 
foreningen har haft til huse siden 
2002. 

Foreningen arbejder ud fra 
folkekirkens evangelisk lutherske 
grundlag.

Der er fem ansatte og ca. 130 
frivillige beskæftiget i Agape.

Agape fejrer 25 år med diakoni
Foreningen fejrer jubilæet på Diakonhøjskolen i Aarhus den 7. november.

Vi vil gerne hjælpe det hele 
menneske - både når det 
gælder livet og evigheden, 
siger Agapes landsleder
Annette Bech Vad.

At få børn er også 
en samfundsopgave
Er det en samfundspligt at få børn eller alene et personligt 
anliggende?

Flere kampagner kører i øjeblikket for at få danskerne til at få fl ere 
børn og især for at få unge til at stifte familie i en tidlig alder. For 
et par uger siden rullede et stort anlagt tv-show med den bramfri 
titel ”Knald for Danmark” hen over skærmen i den bedste sendetid. 
Rejsebureauet Spies Rejser lokker med romantiske forplantningsfe-
rier under sloganet ”Do it for mom – do it for Denmark” (Gør det for 
mor – gør det for Danmark). Og senest har Københavns kommune 
lanceret kampagnen ”Har du talt med dine æg i dag?

Kampagnernes målsætning bygger på veldokumenterede fakta 
om, at både mænd og kvinders fertilitet daler drastisk med alderen. 
I Danmark venter så mange med at få børn, at hvert 10. danske 
barn i dag bliver undfanget på et hospital eller en fertilitetsklinik. 
Og de 1,7 barn, som hver dansk kvinde i gennemsnit føder, er 
langt fra tilstrækkelig til, at den danske befolkning på sigt kan 
reproducere sig selv. 

Trods de dystre demografi ske udsigter er det alligevel langt alle, 
der bryder sig om, at politikere, medier og rejsebureauer kommer 
med gode råd til, hvad der bør foregå i soveværelset. Der har været 
masser af kritik og modstand mod kampagnerne på de sociale 
medier, især blandt de unge kvinder. De føler, at det er grænse-
overskridende og dybt provokerende, når offentlige instanser og 
private virksomheder appellerer til deres frugtbarhed. 

Det er højst tankevækkede, at porno til forskel slet ikke væk-
ker nogen form for forargelse, men at opfordringen til at skabe liv 
derimod gør det. 

Det handler naturligvis om, at unge kvinder siden 68’oprøret 
er blevet systematisk indoktrineret med, at uddannelse og selv-
realisering står over alt andet, og at børn er en forhindring på 
arbejdsmarkedet. Kvinderne er blevet fremmedgjort overfor deres 
egen kvindelige natur, fertilitet, og fi nder derfor kampagnerne 
anstødelige. 

Når samfundet nu slår alarm over de lave fødselstal, sker det 
dels som en erkendelse af de konsekvenser, det skaber, når man 
ikke prioriterer livets værdier, dels for at undgå et demografi sk og 
kulturelt selvmord. At rette op på de lave fødselsrater er derfor ikke 
kun et personligt anliggende, men også et offentligt. 
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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.

ag mellemag mellem 
il fjendens 

iii dndndee sesejjrjr.

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,-

Muslimske asylansøgere må selv 
respektere andres trosfrihed
”KD vil slå hårdt ned på religiøs forfølgelse af danske borgere 
– også når det kommer fra indvandrere.” 

Det sagde KDs landsformand, Stig Grenov, på landsmødet i 
weekenden. 

”Flygtninge må acceptere, at der er tros- og ytringsfrihed i Dan-
mark. Kan man ikke det, må man udv ises eller interneres, indtil 
det kan lade sig gøre at sende vedkommende tilbage. At begynde 
at opdele efter tro på centrene er det samme som at bøje sig for 
ekstremismen i stedet for at tage den ved vingebenet.”

KristenDemokraterne har kendskab til fl ere tilfælde, hvor især 
kristne og konvertitter er blevet chikaneret af muslimske beboere. 

KD-formand: Reklamer for utro-
skab skal koste sendetilladelse
Radio og tv-stationer, der sender reklamer med opfordring til 
utroskab, skal miste deres statsstøtte eller sendetilladelse. 

Det sagde Stig Grenov, KristenDemokraternes landsformand, 
på landsmødet i weekenden. 

”Vi vil ikke se på, at medier, der modtager statslig støtte, under-
graver samfundets vigtigste enhed.”

Grenov fortsætter: ”Der er absolut intet positivt at sige om orga-
niseret løgn og konstruerede alibier. 

De erhvervsfolk, der medvirker til at ødelægge et ægteskab, har 
ingen tanke for de menneskelige konsekvenser. Voksne og børn 
betaler med forældrenes skilsmisse.”

Grenov vil afskaffe vuggestuer
og udvide barselsperioden
”Det er på tide, vi overvejer, 
om stigningen af diagnoser 
hos skolebørn skyldes fl ere 
syge børn, eller om børnene 
reagerer på et sygt sam-
fund,” sagde Stig Grenov 
på Kristendemokraternes 
landsmøde i weekenden.

Danmark har verdensre-
kord i institutionalisering, 
samtidig med at pædagog-
normeringerne er så lave, at 
børnenes sproglige udvikling 
overlades til dem selv. ”

”Vi vil sikre forældrene alter-
nativer til dette vanvid ved at 
udvide barselsperioden til 1,5 år og lade 85% af den kommunale 
udgift til vuggestuen gå til dem, der passer barnet hjemme,” fort-
sætter Stig Grenov. 

”Børnene skal ikke betale prisen for skiftende regeringers kon-
kurrencesamfund. De smås sociale kompetencer er så ringe, at 
skolerne bruger en større mængde tid på sociale færdigheder og 
mindfulness end på faglig viden. Manglende nærvær helbredes 
med større kontakt til forældrene – ikke institutioner og heltidsskole.”

KD mener, at den tidlige udvikling er altafgørende for at undgå 
usikre unge og for at opnå et harmonisk voksenliv. Velfungerende 
borgere er forudsætningen for, at  Danmark kan oppebære en 
stærk økonomi.Kristendemokraterne 

slikkede sår på landsmøde 
Formand Stig Grenov maner til at fortsætte kampen for KD efter endnu et valgnederlag. 

- Vores økonomi er udfordret, 
valgresultatet var status quo, 
men tilslutningen til vores 
holdninger er større, end vi 
tror. Det endelige ansvar for 
dette mærkværdige resultat 
er og bliver mit, og skal ikke 
fl yttes andre steder hen.

Det indrømmede KDs formand 
Stig Grenov i sin formandsbe-
retning på partiets landsmøde 
i weekenden. Men han tilføjede 
dog straks et ”Men”. 

- Jeg synes godt, vi kan være 
stolte, fordi KristenDemokraterne 
gik til valg på det, vi troede på. 

KristenDemokrater over hele 
landet gjorde en helhjertet og 
fantastisk indsats – også på de 
sociale medier. Meningsmålin-
gerne sagde 1,5% ganske få 
dage før valget. Et lille nøk til, 
og vi have været der. Vi gjorde 
det godt!

’Tid til eftertanke’
Stig Grenov indrømmede dog, 

at ”det er tid til eftertanke”. 
- Hvis KristenDemokraterne 

kun lever for at tilbagebetale 
valggælden og indsamle 21.000 
vælgererklæringer for igen at få 
0,8% af stemmerne ved næste 
valg, er det ikke bare beskæfti-
gelsesterapi – det er ren maso-
chisme, sagde formanden med 
sin sædvanlige krasse retorik.

Et kristent land?
Han stillede retorisk spørgs-

målet: Er der brug for KD? 
Derefter takkede han rege-

ringen for dens udsagn om, at 
”Danmark er et kristent land”. 

Men han kritiserede derefter 
regeringen og Venstre for at 
lægge for stor vægt på økonomi-

ske stramninger og vækst. 
Han kritiserede fl ygtningepoli-

tikken. Fx at integrationsydelsen 
er så lav, at fl ygtningen kun har 
ca. 500 kr. om måneden til tøj, 
mad og transport, efter at hus-
lejen er betalt. 

- Tvinger sulten dem til at 
stjæle, er de utaknemmelige 
kriminelle, der smides ud. Består 
de danskkursus 1, skal de betale 
over 10.000 kr. for både niveau 
2 og 3. Det er en eksklusions-
ydelse. Er Danmark et kristent 
land? spurgte Grenov.

Han opfordrede til ekstraordi-
nært at tage imod 10.000 kristne 
fl ygtninge fra Mellemøsten.

Han nævnte en lang række 
sociale og etiske områder i sin 
lange beretning, hvor han stil-
lede det retoriske spøgrsmål: Er 
Danmark et kristent land?

Blandt eksemplerne var den 
offentlige pornografi :

- Det er på tide, et politisk parti 
sparker til medieansvarsloven, 
så den tages alvorligt. Når of-
fentligt tilgængelige plakater for 

fi lmen ”Klovn forever” viser en 
plakat med et grænseoverskri-
dende seksuelt budskab, skal 
det koste producenten overskud-
det fra fi lmen samt fi lmstøtten, 
mente han. 

- Vi skal som forbrugere kunne 
være trygge ved at tage vores 
børn med ind til en tegnefi lm, 
uden at de præsenteres for 
reklamefilm med kønsdele og 
samleje. 

Det er på tide, der er bare ét 
parti, der står op for friheden til 
at være fri for pornografi  i det 
offentlige rum, sagde Grenov.

- KD skal styrke de kristne 
friskoler. Vi vil sikre, at de kristne 
radiostationer ikke kvæles til 
fordel for de kommercielle. Vi vil 
understøtte kristne foreninger, 
der yder et enormt stykke socialt 
arbejde i ind og udland. Vi vil et 
samfund, der holder de kristne 
helligdage fri for handel. Vi vil 
presse mellemøstlige regeringer 
til at behandle kristne på samme 
vis, som vi behandler vores reli-
giøse mindretal. 

Et kristent samfund adskiller 
religion og politik, men er sig 
bevidst om hvilke værdier, der 
skal være grundlæggende for al 
lovgivning, sagde Grenov.

Det sidste var en henvisning til 
biskop Sten Skovsgaard, der var 
inviteret til at tale om at adskille 
religion og politik. 

Fremtiden?
Det store spørgsmål for KD er 

imidlertid ikke de mange gode 
meninger, men om partiet kan 
fortsætte efter endnu et valg-
nederlag.

Det mente formanden, at KD 
kunne. Han opfordrede til at 
oprette hurtigt arbejdende task-
force grupper, som fx arbejdede 
på fx at indsamle 21.000 un-
derskrifter, så partiet igen kan 
opstille.

Henri.

Stig Grenov siger her farvel til den organisatoriske næstfor-
mand, Bent Hansen, der på forskellige poster har styret partiets 
organisatoriske liv i en menneskealder. (Foto: Gaarn Larsen.)

Kristendemokraterne mødtes som sædvanligt i Middelfart til landsmøde, men der var tyndet ud i rækkerne. (Foto Gaarn Larsen.)

KDs formand Stig Grenov 



UGENS PRÆDIKEN 

Udfordringen hjælper kristne i Afrika med at vise 
Jesus-fi lm, oprette og drive radioer og udsende 
programmer, der skaber oplysning og formidler 
kristen tro - også i muslimske områder.

GAVER med skatte-fradrag kan indbetales til 
Missionsfonden - skriv: ’5984 Radio-mission i 
Afrika’ på giro (+01) 613-9450 - eller via netbank 
- konto nr. 9570 0006 139450.

Udf d i hj l k i i Af ik d i GAVER d k f d k i db l il

Fortæl muslimerne om Isa Almasihu (Jesus Kristus)
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Matt. 5:1-12

Bjergprædikenen
1Da Jesus så de mange mennesker, gik han op på den 

nærliggende bakke. Der satte han sig ned, disciplene slog 
kreds om ham, 2og han begyndte at undervise dem:

3»Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af 
Gud - for de skal få del i Guds rige. 

4Velsignede er de, der sørger over situationen - for de skal 
blive trøstet. 

5Velsignede er de ydmyge - for de skal få landet i eje. 
6Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed - for de 

skal få slukket deres tørst. 
7Velsignede er de barmhjertige - for de skal mødes med 

barmhjertighed. 
8Velsignede er de rene af hjertet - for de skal få lov at se 

Gud. 
9Velsignede er de, der stifter fred - for de skal kaldes børn 

af Gud.
10Velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds 

vilje - for de skal få del i Guds rige. 
11Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, 

fordi I tror på mig. 
12 Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en stor løn i Himlen. 

Sådan forfulgte man også profeterne før jer.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Jørgen Bækgaard Thomsen  

Tidl. sognepræst i Vorbasse/
Skjoldberg

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

Freden er på vej 
tilbage efter 
islamisk terrorisme
De kristne er blevet terroriseret på samme måde i Nord-Nigeria 
og Nord-Cameroun, som det sker i Syrien og Irak. Men nu er 
der i det mindste en lokal bedring på vej.

De afrikanske islamister i Boko Haraam har sværget troskab 
overfor Mellemøstens frygtede Islamisk Stat (IS). Vold, landsby-
afbrændinger og systematiske henrettelser af kristne og store 
fl ygtningestrømme har været resultatet. 

Men nu fortæller vores kilder i Cameroun, at det camerounske 
militær sammen med Tchads hær har fået kontrol med området i 
det nordlige Cameroun, som længe har været livsfarligt område 
- især for udenlandske missionærer og besøgende.

Den kristne pastor Hadama, som Udfordringen har arbejdet 
sammen med i radio-missionen i det urolige muslimske område, 
har sammen med andre kristne ledere haft et møde med general 
Jacob Koddji, hvor man læste op fra Bibelen og bad sammen.

Efter mødet udtrykte de håb om, at der er udsigt til fred al-
lerede i januar. Men selvmord-aktioner kan man ikke forhindre.

Generalen er selv luthersk kristen fra Mayo-Tsanaga (Kapsiki 
på grænsen til Nigeria). Camerouns præsident udnævnte ham 
til general den 5. august, efter at Cameroun inviterede Tchads 
hær til at komme over grænsen og hjælpe med at udrydde Boko 
Haraam. Hidtil har Nigerias regering nemlig ikke været i stand 
til at stoppe terror-bevægelsen på den anden side af grænsen.

Også forsvarsministeren i det ellers mest muslimske Tchad er 
kristen. Sammen har de fået has på de islamiske terrorister. Det 
er de kristne meget taknemlige for, så de nu kan vende tilbage 
til deres landsbyer. Men også størstedelen af den muslimske 
befolkning er meget tilfreds, for den islamiske terror betød også 
usikkerhed for dem og store økonomisk tab.

Støt radio-arbejdet - nå muslimerne!
Udfordringen hjælper de kristne i Nord-Cameroun og Tchad 

med at oprette nærradioer og udsende oplysende og kristne 
programmer. Desuden har vi indtil videre afholdt tre store 
missions-kampagner med Per Hyldgaard som taler.

Udfordringen har netop sendt tre nye radio-sendere med 
forskelligt udstyr til Cameroun. Den ene af radioerne er betalt 
af én privat dansk giver. Det er meningen, at to af senderne 
skal sættes op i Tchad. Radioerne drives af de lokale kristne - 
ofte på frivillig basis og ved hjælp af deres egne private gaver. 

De færreste har tv, og aviser læses kun af få. Radioen er den 
største informations-kilde. Derfor er det så vigtigt, at vi hjælper 
de kristne med at oprette og drive nærradioer. Dels opmuntrer 
det de pressede kristne til at holde ud, dels trænger budskabet 
og freden ind i muslimske hjem, hvor man i al hemmelighed kan 
lytte til de gode nyheder. For mange muslimer har terrorismen 
været en barsk øjenåbner. Nu ser de sig om efter noget 
bedre. Lad os håbe og bede om, at det samme må 
ske i Mellemøsten. 

Læsere, der ønsker at støtte arbejdet i det 
kristent-muslimske Afrika, kan indsætte deres gave 
på Missionsfondens konto nr. 9570 0006 139450 
mærket ”Projekt ’5984 Udf.s Radio-mission i Afrika”. 

Pastor Hadama fra den evangeliske kirke hilser sammen med 
andre kristne ledere på den kristne general Jacob Kodji. Der er et vers allersidst i Mo-

ses’ afskedstale i slutningen 
af Femte Mosebog, der lyder 
sådan (33,27): ”Den evige Gud 
er din tilfl ugt, hans evige arme 
holder dig oppe”.

Det er noget af det, Alle hel-
gen taler om.

Til dagens bibelske bag-
grund hører også læsning af 
Johannes’ Åbenbaring 7,1-17, 
hvor Johannes skildrer et syn 
af de frelste, der står foran 
Guds trone. De er levende. Alle 
helgen søndag er de levendes 
dag. Der er ikke noget liv, der er 
mere virkeligt, end det at være 
hjemme hos Gud. Han tørrer 
de frelstes tårer af og fjerner 
al grund til sorg. Døden og det 
onde har ingen magt.

Og det onde er jo ikke bare 
det, der gør ondt på os - det er 
i høj grad det onde, vi gør; syn-
den. Begge dele er virkelighed i 
vores verden. Men hos Gud skal 
det ikke være. Synden er sonet i 
Jesu blod for enhver, som søger 
tilfl ugt hos ham.

”Den evige Gud er din til-
fl ugt, hans evige arme holder 

dig oppe”. Det er det, vi skal 
se og styrkes og opbygges i 
ved Alle helgen. Og det er det, 
søndagens evangelium siger 
noget om.

Jesus så skarerne, som søg-
te til ham. Det var skarer, som 
havde hørt Johannes Døbers 
stærke kald til omvendelse. 
Det havde ramt dem. De ville 
følge og lyde Døberen. Men 
han havde vist dem hen til 
Jesus, som han kaldte Guds 
Lam. Hvad det betød, stod 
dem næppe klart, men nu var 
de hos Jesus for at høre hans 
prædiken. Og de forventede vel 
en prædiken med det indhold, 
som prædikener tit får: Nu skal 
I altså tage jer sammen!

Og det vil vi jo gerne!

Jesus begynder
et andet sted

Men Jesu prædiken begynd-
te ganske anderledes: ”Velsig-
nede er de, der erkender deres 
afhængighed af Gud, for de skal 
få del i Guds rige”.

Jesus priser dem velsignede 
og lykkelige, der står tomhæn-
dede foran Gud - som sørger 

over situationen i deres eget liv 
og hjerte - som erkender, at de 
ikke magter livet - som kommer 
til kort med retfærdigheden.

De er ikke velsignede på 
grund af noget som helst, de 
kan eller har eller er, men for 
det, de ikke kan: De kan ikke 
undvære Guds ufortjente nåde 
i deres liv. Med al den kamp og 
smerte, der kan være i det.

Det er velsignet at søge til 
Jesus med sin tørst efter ret-
færdighed, for han skænker 
retfærdighed. Han gav sit liv for 
din retfærdighed!

”Guds evige arme holder dig 
oppe”. De arme er Jesus og 
Helligånden. I de arme må et 
menneske lægge sig, når alle 
dets kræfter er brugt op. I de 
arme må også hvert menneske 
betro sig, der bærer på skyld og 
svigt og skam.  Jesus gav sit liv 
netop for dig!

I de arme må også det men-
neske betro sig, der stadig har 
kræfter. Det taler sidste halvdel 
af dagens evangelium om: Der 
var og er mennesker, der lever 
Gud så nær, at de kan vise 
barmhjertighed og stifte fred og 
tåle forfølgelse.

Vi udnævner ikke helgener 
i vores kirker, og vi ville ofte 

komme til at lægge vægt på 
det forkerte.

Grebet af Gud
Men både i kirkens historie 

og i vores liv har der været men-
nesker, der blev til velsignelse, 
fordi de var grebet af Gud og 
var præget af ham - og stadig 
søgte ham. Enkelte blev kendte 
- mere eller mindre mod deres 
vilje. Men de fl este er anonyme 
i verdens historie. De levede i 
bøn og var kun optaget af at 
pege væk fra sig selv.

Der er mennesker, der har 
lukket evangeliet op for os og 
gjort det nærværende. De var 
ikke syndfrie, og de følte sig slet 
ikke syndfrie. Ingen har sørget 
over sig selv som de. De søgte 
skriftemål, for de trængte til og 
længtes efter Guds renhed.

Jesu soningsdød på korset 
blev kraftkilden i deres liv.

Guds evige arme er rakt ud 
og søger at gribe sønderknuste 
mennesker - og søger at gribe 
dem, der har lullet sig ind i falsk 
tryghed og prøver at fi nde deres 
tilfl ugt og tryghed andre steder 
end hos den evige Gud.

”Den evige Gud er din tilfl ugt”.
Amen.

Når kræfterne 
er brugt op

Vi skal ikke klare os i egen kraft - der er hjælp at få hos Gud.
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Af Bo Torp Pedersen 

Kandidat i fi lm- og medievidenskab fra 
Københavns Universitet. Har arbejdet 
for Det Bedste, forlaget Unitas og væ-

ret generalsekretær for Kirke&Medier. 
Film-anmelder ved Udfordringen. Har 

udgivet en bog sammen med Ida 
Auken: ’Jesus går til fi lmen’.

GRAHAM 
POWELL
Kæmp for din frihed

Kolding Internationale Højskole 
International Apostolic Bible College

iabc.dk   ·   info@iabc.dk   ·   75 52 47 99

Temauge:
8. - 14. november 2015

Vi er to, som arbejder med 
ledelse og har forsøgt at gøre 
os refleksioner over vores 
fundament i livet, og hvordan 
det kan være med til at defi nere 
den måde, vi gerne vil lede på. 

En leder skal kende sig selv 

og vedkende sig sig selv. Le-
deren skal være tro mod sig 
selv og mod sine værdier. Det 
er forudsætningen for at kunne 
vise en sammenhængende le-
delsesadfærd. 

Vi har prøvet at sammenfatte 

vores tanker i nedenstående fi gur. 
Læs figuren nedefra funda-

mentet og op. 

1 Allerførst er det vigtigt at 
være opmærksom på ens 

grundlæggende livssyn: Vi bygger 

vore liv på, at vi tror på, Gud fi n-
des, at han er skaber, livgiver og 
elsker os. Vi tror derfor også, at vi 
som mennesker i samspillet med 
hinanden rummer et stort poten-
tiale, som vi har pligt til at bruge. 
På samme tid er vi begrænsede 

og har brug for hjælp til at magte 
vores liv. Den hjælp kan vi hente 
hos Gud og hinanden.

2.    Videre går refleksionen 
på, hvad det grundlæg-

gende livssyn betyder, når jeg 
som menneske er i relation med 
andre mennesker. Hvad betyder 
det grundlæggende livssyn, når 
jeg leder?

3     Dernæst er vores refl eksi-
on, at ledelse indebærer at 

h ave magt over situationer og 
medarbejdere. Vi skal acceptere 
denne magt som ledere. Uanset 
om man kan lide magten eller ej, 
så er den der. Magten indebærer 
et ansvar for, hvordan vi forvalter 

den – over for andre mennesker, 
og til fordel for den sag og de mål, 
vores ledelse retter sig imod.

4 Til sidst at prøve at de-
finere, hvad der er god 

ledelse for dig. Når du leder, hvad 
er så god ledelse? Sæt ord på det.

For os at se er den gode leder 
den, der reflekterer over sin 
ledelse og leder bevidst i dét lys.

Skrevet af Jes Jessen, som er 
tidligere leder og nu udviklings-
konsulent, uddannet cand.rer.

soc. og MEVO og af Kresten 
Kragh-Schmidt, der er leder og 
uddannet cand.merc. og MBA.

-  hvad der er er dit  
grundlæggende livssyn?

-  hvad dit livssyn 
betyder for dig?

-  hvordan din magt 
udøves ansvarligt?

-  hvad god ledelse 
er for dig?

Overvej:

Jeg tror på en personlig Gud, der har skabt og ser mig  
og har gjort mig til forvalter.  
Jeg har brug for barmhjertighed, når jeg ikke slår til. 

At jeg står i tjeneste ift. opgaven, min leder og mine medarbejdere. 
Jeg må være åben - om mine styrker og svagheder og erkende, når 
jeg har brug for hjælp.

Jeg har magt over andre.  
Magten indebærer ansvar for andre og for organisationens sag.

Skabe mening og formulere rammer frem mod målene. At spørge 
ind og coache, vise interesse og give anerkendelse. At være synlig, 

1

2

3

4

En leder skal kende sig selv

Der bliver talt meget om 
”medmenneskelighed” i 
disse dage, hvor strømmen 
af flygtninge og migranter 
gennem Europa synes ustop-
pelig. 

Både politisk og kirkeligt tales 
der om at vise ”medmenne-
skelighed”. Jeg synes, mange 
danskere viser medmenne-
skelighed - hjælper nødstedte 
på forskellig måde - også ved 
at give penge til godgørende 
organisationer. 

Efter min mening er med-
menneskelighed noget person-
ligt - noget, du og jeg og hver 
enkelt kan vise. Det begynder at 
blive ubehagelig moralisme på 
andres vegne, når man siger, 
at en regering eller en stat skal 
udvise ”medmenneskelighed”, 
eller når man begynder at fable 
om fx en ministers følelser eller 
mangel på følelser. 

Politikere og ministre er valgt 
til at få vort samfund til at 
fungere bedst muligt inden for 
lovgivningens rammer. Jeg vil 

meget gerne have mig frabedt 
at have fl æbende ministre, der 
impulsivt foretager sig noget 
uden at have gennemtænkt 
konsekvenserne. 

Det var det, forbundskansler 
Angela Merkel gjorde, da hun 
åbnede grænserne og lod hvem 
som helst drage ind i Tyskland 
og videre rundt i Europa - uden 
registrering og kontrol. Dermed 
ophævede hun egenmægtigt 
alle aftaler og forøgede de helt 
urealistiske forventninger hos 
flygtninge og migranter. Helt 
lavpraktisk betød det, at hele 
modtage-organisationen i Mün-
chen brød sammen, og at man 
en tid måtte lukke for al togtrafi k 
mellem Østrig og Tyskland. Der-
næst betød det, at problemerne 
bare vokser i land efter land, alt 
imens moralisterne skælder ud 
på Ungarn. 

Hvem er det, som er på van-
dring gennem Europa? Vi véd 
det ikke med sikkerhed, netop 
fordi kontrol-mekanismerne er 
faldet. Er de fl ygtninge, migran-

ter eller terrorister?

På det medmenneskelige og 
individuelle plan under jeg dem 
alt godt, altså fx de familier, som 
jeg har set i toget og på færgen 
mellem Tyskland og Danmark. 
De var på vej til Sverige, hvor 
de har venner og familie. Forhå-
bentlig får de enkelte migranter 
det godt, hvor de kommer hen. 
Det under jeg dem - og gerne et 
smil fra os med på vejen. Men 
vi skal bare have klart for os, at 
de nu er migranter: De er ikke 
længere ”stakkels” fl ygtninge, 
men migranter, som har valgt 
et land, de gerne vil til.

Meget tyder på, at dem, vi ser 
fl est af i menneskestrømmene, 
er de stærke ud af de mange, 
som er fl ygtet fra Syrien eller 
andre steder. Der synes at 
være en meget stor andel af 
unge mænd, og de bliver me-
get aggressive, hvis ikke de får 
deres vilje. Desuden er det de 
økonomisk stærke, der har fi ne 
mobiltelefoner, penge til togbil-
letter - med pladsreservationer! 

Der er ironisk nok færre pro-
blemer i ICE-togene nu end på 
de store ferie-rejsedage, hvor 
alt for mange uden pladsbillet 
fyldte gangene i togene. 

Dem, der virkelig lider, sidder 
fast i telt-lejrene i nærområ-
derne og magter ikke at komme 
videre. Nu er de så mange i telt-
lejrene, at der mangler tæpper 
og penge til mad. For at hjælpe 
dem må vi bruge vor medmen-
neskelighed i form af en skærv 
til fx FNs flygtningearbejde, 
Røde Kors eller andre. Hvis 
bare alle dem, der har så travlt 
med at svine Inger Støjberg til, 
fordi hun gør sit job, ville give 
et bidrag til Røde Kors eller 
UNHR, så var der god mening i 
at tale om medmenneskelighed. 

Der er nok at gøre, og heldig-
vis gør mange danskere noget. 
Men politikere og regeringer 
skal tænke mere langsigtet. 
Hvor mange flygtninge kan 
vore danske samfund tage, og 
hvor længe kan vi blive ved at 
tage imod? Det må regeringer 

og myndigheder forsøge at 
overskue så vidt muligt. Den 
danske regering og det danske 
folketing må beslutte, om vi skal 
følge nogle EU kvoter eller selv 
bestemme.

Kirkeledere gør ret i at på-
pege problemer og behov for 
handling, men de skal ikke på-
lægge os, hvordan vi forsøger 
at leve op til vort ansvar. Nok 
så mange skriftsteder, fx de 
meget populære henvisninger 
til ”én af disse mine mindste” 
(Mattæus-evangeliet) eller ”den 
barmhjertige samaritaner” (Lu-
kas-evangeliet), er ikke politiske 
opskrifter eller anvisninger. De 
udtrykker mange forskellige 
forhold, herunder måske nok 
også en god vej, men et ideal, 
som vi mennesker slet ikke kan 
leve op til. 

Vore ideer og handlinger er 
altid ufuldkomne, og ingen skal 
bilde sig ind at have fundet løs-
ningerne på andres vegne. Vi 
skal selv gå vor vej, vi skal selv 
tage ansvaret for det, vi gør. Vi 

har både frihed og ansvar. Vi 
famler efter løsningerne, mens 
vi går vor vej gennem livet. Vi 
forsøger at tage vort samfunds-
mæssige og medmenneskelige 
ansvar, ud fra hvad vi i al ufuld-
kommenhed magter og fi nder 
bedst. Vi er samfundsborgere, 
der må respektere det demo-
krati og de regler, der gælder 
i vort samfund, og politisk må 
vi argumentere for vore syns-
punkter inden for den ramme. 
Det er vor ret og pligt at kæmpe 
for alt, hvad vi har kært, men 
vi må respektere, at andre går 
andre veje end os. Vi skal ikke 
påtvinge andre noget, men vi 
skal heller ikke lade os påtvinge 
noget, vi ikke tror på.

Jo, vi har Gud på vor side, 
men ikke som blåstempling af 
vore sølle handlinger og løsnin-
ger, men som den tilgivende og 
barmhjertige Gud - vort (ene-
ste) håb i liv og i død. Derfor 
er det helt nødvendigt for os 
både at blive sat på plads og 
at blive sat i frihed af det kristne 
evangelium. 

Tro, politik og
medmenneskelighed 
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Ugens breve til Suh

Hotline til Suh
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Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 
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Hej Suh
Der er nogle, der taler om, at 

man kan have en sex-afhæn-
gighed. 

Jeg forstår, at man kan have 
lyst til sex – fordi det er en naturlig 
og Gudskabt drift – men hvordan 
skal man forstå det, når det er 
blevet til en afhængighed? 

Handler det ikke egentlig om, at 
man blot ikke kan styre sine lyster, 
og at man på en måde frasiger sig 
sit ansvar for det ved at kalde det 
en ”afhængighed”?

N.N.

Kære N.N.
Du har ret i, at man nogle gan-

ge kan komme til at fi nde dårlige 
undskyldninger for sig selv, blot 
fordi man ikke orker eller gider at 
tage ansvar for et problem, man 
har. Man retfærdiggør i stedet sin 
adfærd ved at iklæde den nogle 
faglige eller medicinske termer. 

Det er bl.a. det, mange dan-
skere trækker på smilebåndet af, 
når vi i serien Matador hører Fru. 
Murermester Jessen forklare, at 
hun sandelig ikke spiser sødt, 

fordi hun har lyst, men blot fordi 
”hun trænger!” 

Langt de fl este, som har mange 
seksuelle forhold, eller som har 
eller har haft en affære ved siden 
af deres parforhold, vil ikke forkla-
re sig med, at de er ”afhængige af 
sex”, men i stedet vedgå, at det 
var et bevidst valg, eller at de faldt 
for fristelsen eller lign. 

Men det er dog reelt nok, at 
man kan være afhængig af sex, 
ligesom man kan være afhængig 
af så mange andre ting. 

Her, som i forhold til andre 
ting, er det afgørende, om man 
opnår nogle fordele/gevinster, 
som man ikke oplever at kunne 
få på andre måder, og om der 
opstår abstinenser, fysiske såvel 
som psykiske, ved fravær af det 
pågældende emne. 

I forhold til sex-afhængighed 
kan der hos den afhængige sag-
tens opstå abstinenser i form af 
motorisk uro, rastløshed, tristhed, 
aggressivitet m.m., hvis der ikke 
er adgang til jævnlige seksuelle 
relationer – reaktioner, som man 
også ser hos fx personer, der 

stopper med at ryge. Disse reak-
tioner er et udtryk for, at kroppen 
og psyken har svært ved at klare 
sig uden deres ”stof”. At det gør 

ondt uden stoffet. 
Som ved al anden afhæn-

gighed er der både fysiske og 
psykiske faktorer, der spiller ind i 

forhold til sexafhængigheden. De 
fysiske fordele er indlysende, fx 
frigives der under den seksuelle 
akt netop endorfi ner, som udover 

at give en følelse af velvære 
også bekæmper stresshormonet 
kortisol. 

Denne følelsesmæssigt po-
sitive oplevelse skal man ikke 
underkende betydningen af. På 
det psykiske område er sex for 
mange en måde at opleve nær-
hed, tryghed og samhørighed på. 
Det kan også være en måde at få 
bekræftet deres værd på. 

Selvom det hos den sexafhæn-
gige måske kun er for en kort tid 
ad gangen, så varmer det dog 
netop det korte øjeblik. Desværre 
er det som at tisse i bukserne for 
at holde sig varm, da den efter-
følgende ensomhed ofte vender 
tilbage med endnu større styrke. 
Deraf behovet for det næste fi x. 

Det er vigtigt at forstå, at den 
sexafhængige måske lige så godt 
kunne være blevet afhængig af 
et andet stof/emne for at udfylde 
den indre tomhed eller tristhed, 
men af forskellige grunde blev det 
lige denne måde, der først viste 
sig brugbar, og derfor blev det den 
primære løsningsstrategi. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har i efterhånden mange 

år kæmpet med de samme 
gamle problematikker: angst 
for afvisning, forkastelse osv. 
I perioder går det ok, men så 
kommer det tilbage. 

Jeg orker ikke længere denne 
tilbagevendende kamp, og jeg 
kan mærke, at jeg mere og mere 
har lyst til at smide håndklædet 
i ringen og bare blive nede i mit 
sorte hul. Så ved jeg da, hvad 
jeg har at gøre med. 

Men jeg håber jo alligevel, at 
jeg én gang for alle kan få bugt 
med mine ”monstre” og så kan 
få fred. 

Men hvordan komme derhen?                                                                                         
R.E.   

Kære R.E.
Om man én gang for alle 

kan få løst en problematik i sit 
liv handler om flere forskellige 
ting. For det første handler det 
om, hvor meget og hvor grundigt 
man har arbejdet med tingene. 

Har du overvejet, om der 
kunne være en anden måde 
at arbejde med dine ”monstre” 
på, end den du har gjort brug af 
indtil nu? En anden behandler 
måske (hvis du har benyttet dig 
af professionel hjælp)? Eller har 
du måske ikke fået sat handling 
nok bag de teoretiske indsigter? 

Det er ofte det, det handler 
om, når mennesker ikke ople-
ver, at de udvikler sig: man har 
fået en forståelse af, hvordan 

tingene hænger sammen, fx i 
forhold til kost og motion – men 
man har ikke endnu orket virke-
lig at sætte handling bag. Man 
gav op, når det blev for besvær-
ligt eller for angstprovokerende. 

Prøv at være ærlig overfor dig 
selv, og tænk over, om der er 
initiativer eller handlinger, der 
ville være konstruktive for dig 
at få gjort, og som du tidligere 
er veget udenom.

Dernæst er der også det 
faktum, at livet er en dynamisk 
størrelse. Omstændighederne 
omkring os ændrer sig, men-
nesker omkring os ændrer sig. 
Hvad der sidste år var en god 
løsningsstrategi, er måske ikke 
en god strategi dette år! 

I din tilgang til din problematik 
er du altså nødt til at være fleksi-
bel og være indstillet på, at må-
den at håndtere din situation på 
måske skal justeres lidt fra tid til 
anden. Det er for mange en stor 
frustration, fordi de fleste gerne 
vil have færdige facitlister, der 
med sikkerhed garanterer os, 
at vi når det ønskede mål. Men 
sådan er livet desværre – eller 

heldigvis? – ikke. Vi må i stedet 
indse og acceptere, at hver 
dag skal leves med omhu og 
ansvarlighed. 

Bibelen taler om, at hver dag 
har nok i sin plage. Nogle læser 
dette skriftsted som en trist 
påmindelse om, at fremtiden jo 
byder på mange flere bekymrin-
ger og problemer, så vi er nødt 
til at tage én ad gangen. 

Man kan også vælge at læse 
det som en konstatering af, at 
livet til alle dage har budt på 
forskellige udfordringer hele 
vejen igennem, og at vi derfor 
er nødt til at være så nådige 
overfor os selv, at vi nøjes med 
at kræve os selv til ansvar for 
en lille del af det ad gangen?! At 
vi tager én dag ad gangen – og 
gør os rigtig umage med at få 
det bedste ud af den!? 

Prøv at evaluere dit hidtidige 
arbejde med din problematik, og 
handl så derefter. Prøv dernæst 
at tænke over, om du måske 
har en urealistisk forventning 
til en problemfri tilværelse, og 
at du i stedet må acceptere, at 
der er en tid til alting: En tid til 

at kæmpe – en tid til at være 
mismodig og få trøst. En tid til 
at arbejde – en tid til at give sig 

selv lov til at give lidt op.
Hilsen Suh

Kan man være afhængig af sex?

Prøv at gøre noget nyt med dine ’monstre’

Selvom det hos den sexafhængige måske kun er for en kort tid ad gangen, så varmer det 
dog netop det korte øjeblik. Desværre er det som at tisse i bukserne for at holde sig varm, da 
den efterfølgende ensomhed ofte vender tilbage med endnu større styrke. Deraf behovet for 
det næste fi x. 

I din tilgang til din problematik er du altså nødt til at være 
fl eksibel og være indstillet på, at måden at håndtere din 
situation på måske skal justeres lidt fra tid til anden.
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Af Nete Kaasen 

Det er fredag morgen på Dre-
jervej i Københavns nordvest-
kvarter. I foyeren i Københavns 
Kulturcenter summer snakken 
livligt. 

Nogle ser lidt afventende ud, 
som om de ikke helt ved, hvad 
de er gået ind til, mens andre 
bevæger sig hjemmevant rundt 
og taler med forskellige, og i fl ere 
grupper kan man høre begejstre-
de fortællinger om Chicago. Alle 
venter de på, at dørene til årets 
første danske Global Leadership 
Summit åbnes.

Global Leadership Summit er 
verdens største lederskabskon-
ference, der hvert år afholdes i 
august i Chicago. Konferencen af-
holdes af Willow Creek Associa-
tion, der for 40 år siden udsprang 
af den amerikanske Willow Creek 
Church. Konferencen overværes 
i Chicago af 16.000 fra hele ver-
den, og samtidig livestreames 
konferencen til værtsbyer over 
hele USA. 

Efter to intense dage udvælger 
de forskellige deltagende lande 
de sessioner fra konferencen, der 
passer bedst til deres publikum, 
hvorefter konferencen spreder 
sig til resten af verden, og dette 
års konference vil samlet set blive 
overværet af mere end 260.000 
på verdensplan.

Det uhåndgribelige 
lederskab

Lige godt 400 har købt billet til 

konferencen i København. Den 
kristne DNA fornægtes ikke, og 
da dagens første taler, præst og 
grundlægger af GLS Bill Hybels, 
toner frem i knivskarp kvalitet på 
de store HD skærme, indleder 
han sin tale med at understrege, 
at alle deltager med hver deres 
udgangspunkt. Nogle har et mere 
indgående forhold til troen end 
andre, men fælles for alle er øn-
sket om at gå foran mod noget 
bedre. Derfor er omdrejnings-
punktet på GLS ikke troen, men 
lederskabet og hvordan vi bliver 
bedre til at gå foran.

Hybels tale om de mere uhånd-
gribelige og personlige sider 
af lederskabet lægger et solidt 
grundlag. Her er ingen højtfl y-
vende teorier eller tørre tal. Le-
derskab handler om mennesker, 
så det gør talerne også. 

Bestseller-forfatter
Dagens næste taler er Jim 

Collins, der forsker i lederskab 
og har fungeret som formand 
for studier i ledelse på USA’s 
militærakademi West Point. Med 
en knivskarp og alligevel varm og 
personlig fremlæggelse af sine 
syv bedste råd til at blive en god 
leder, understreger han det høje 
niveau. Man sælger ikke 10 mio. 
bøger om lederskab, med mindre 
man har noget brugbart at sige. 

Hillsong - og Pixar
Dagens øvrige talere tæller 

Brené Brown, der er forsknings-
professor, og hvis TED Talk om 
styrken i sårbarhed er set af 

mere end 22 mio., Ed Catmull 
der sammen med bl.a. Steve Jobs 
grundlagde Pixar Animation og i 
dag også er præsident for Disney 
Animation. 

Sidst men ikke mindst er grund-
læggeren af Hillsong Church, 
Brian Houston, i en samtale med 
Bill Hybels, også om Danmark. 
På Bills spørgsmål om, hvorfor 
Brian dog har valgt at starte en 
kirke i fx Danmark, hvor mindre 
end 1,5% af befolkningen går i 
kirke, svarer han, at som en per-
son, der virkelig tror på kirkens 
styrke, er han nødt til at bevise, 
hvad kirken kan udrette. 

Et eller andet gør Hillsong 
rigtigt, for kirken spreder sig 
verden over, og inden længe har 
en Hollywoodproduceret fi lm om 
Hillsong-fænomenet premiere. 

A Grander Vision
Konferencens anden dag star-

ter ud på samme sted og samme 
måde som den første. En sum-
men af mennesker i Kulturcente-
rets foyer. Men noget er alligevel 
forandret. Snakken. Stemningen. 
Der er en ny energi. Som om del-
tagerne er smeltet sammen med 
det, konferencen i virkeligheden 
er: Et fællesskab. En vision om 
noget større. A Grander Vision. 

Kundeservice på Ritz
Første taler er noget så op-

sigtsvækkende som en tysker 
med humor. Horst Schulze er 
CEO for Capella Hotelgruppen og 
tidligere direktør for Ritz Carlton. 

Han har et ualmindeligt skarpt 

syn på enestående kundeservice, 
og uden manuskript holder han 
en kraftfuld, varm og vedkom-
mende tale, der får gæsterne i 
salen ud på kanten af stolen. 

Schulze fortæller, hvordan de 
på deres hoteller holder lange 
ansættelsesprocesser for alle 
grupper af ansatte, både opva-
sker og stuepiger. De skal føle, 
at de er vigtige. De skal vide, at 
hotellet ikke fungerer uden dem. 
De skal have en klar fornemmelse 
af, at de er uundværlige og med 
deres tilstedeværelse er en del 
at noget, der er meget større, 
nemlig at give andre mennesker 
en fantastisk oplevelse. 

”Jeg er bare chefen”, slutter 
Schulze sit foredrag. ”Ingen op-
dager, når jeg ikke kommer på 
arbejde”.

Noget tyder på, at den tyske 
hoteldirektør har ramt hovedet 
på sømmet, for han indkasserer 
et larmende bifald. Pyt med, at 
han ikke er til stede i salen til at 
tage æren. Det var budskabet, 
folk klappede af. 

At modtage kritik
Sheila Heen har tilbragt to år-

tier med at forske i forhandling og 
svære samtaler på Harvard Law 
School. Hun overtager skærmen 
med gode råd til, hvordan vi lærer 
at modtage feedback. Ikke give, 
men modtage feedback, og bruge 
den konstruktivt. 

Hun efterfølges af Liz Wise-
man, der opfordrer til at være 
en nybegynder hver dag for hele 
tiden at kunne tilgå sin ledelses-

form med friske øjne. 
I pausen mellem to af dagens 

foredrag indtager den amerikan-
ske præst og repræsentant for 
Willow Creek Association, Mi-
chael Simone, scenen. Ved hver 
konference verden over opfordres 
deltagerne til at donere et beløb, 
der kan sikre, at fattige i udvik-
lingslandene også kan deltage på 
GLS. Simone fortæller, at han på 
sit seneste besøg i Afrika lovede 
den lokale præst, at han ville se, 
om ikke der kunne samles penge 
ind til at få 100 fra menigheden 
med på GLS i deres værtsby. 

Derfor var det også en impo-
neret Marianne Riis, præst ved 
Kirken i Kulturcenteret, der lidt 
senere gik på scenen og med-
delte, at der var indsamlet lige 
knap 60.000 kr. Nok til at sende 

lidt mere end 900 på GLS i Afrika. 

Mega-kirker
To karismatiske præster får 

lov at levere dagens to sidste 
taler. Først den nigerianske præst 
og leder af Daystar Christian 
Church i Nigeria, Sam Adeyemi, 
der på sin egen charmerende 
facon hver uge trækker mere end 
25.000 til kirken, og til sidst Craig 
Groeschel, der har grundlagt 
LifeChurch.TV, der spreder sit 
budskab over hele verden via tv, 
internet og apps.

Den kommende fredag-lørdag, 
d. 30. og 31. oktober, gentages 
programmet i Aarhus.

Nete Kaasen giver et glimt af, hvad der foregik på Global Leadership Summit 2015 i København i weekenden. 

Amalie Hartvig Munk er 20 år og er med på GLS 
for første gang: 

”Jeg er med, fordi jeg er ansat i Karlslunde 
Strandkirke som Gi’ et år-medarbejder i kirkens 
ungdomsarbejde. Her er jeg med til at planlægge 
og lede arbejdet og at opmuntre de unge i deres tro. 

Det er første gang, jeg er med, og det er så fedt, 
at der her på konferencen er så mange forskellige 
personer i alder, baggrund og erfaring. 

Jeg vil særligt tage det med, som Sheila Heen 
fortalte om, hvordan man kan modtage positiv og 
negativ feedback. Jeg tror, at der er mange, der 

kæmper med, hvordan man skal modtage kritik på 
en konstruktiv måde ind i det, de laver til hverdag. 
Horst Schultzes fortælling om service var utrolig 
spændende. Uanset hvilket erhverv man er i, så 
skal man drage omsorg for folk, både medarbejdere 
og kunder. For Jesus drog omsorg for mennesker, 
uanset hvem de var, og hvor de var henne i deres liv. 

Jeg kan varmt anbefale at tage med på konferen-
cen, hvad enten man i mange år har været leder, 
eller man slet ikke har noget med lederskab at gøre, 
for man kan bruge rigtig meget af det i sit eget liv.”

Claus Brendstrup på 48 år er med på konferen-
cen for første gang. 

”Jeg er virkelig blevet fl yttet til et højere niveau ved 
at være med på konferencen. Talerne har været utro-
lig kvalifi cerede formidlere og dygtige til at få skåret 
ind til benet; til dér, hvor man kan genkende sig selv 
og dér, hvor man som leder gerne vil udvikle sig. 

Jeg er her sammen med ledergruppen fra Adwiza, 
som er et software-udviklingsfi rma i Albertslund. Det 
er vores chef Søren Hartig, der har inviteret os, efter 
at han har været i Chicago i august måned og set 
konferencen live. 

I vores ledergruppe har vi en ambition om at blive 
bedre ledere individuelt, men også i fællesskab. Så 
vi tror og håber på, at oplevelserne på konferencen 
kan styrke vores fælles platform med friske begre-
ber. Konferencen har på alle måder været godt tilret-
telagt, og jeg var særlig glad for, at der var indlagt 
procestid, hvor man kunne refl ektere selv. Man 
kunne også diskutere med kollegerne fra sin egen 
gruppe og derigennem få en fælles oplevelse. Det 
har været godt, for vi fra ledergruppen er jo forskel-
lige og har forskellige styrker. Jeg regner bestemt 
med, at jeg skal med på GLS igen næste år!”

400 fi k ’a grander vision’ på GLS

Besøg Udfordringens stand på 
Willow Creek GLS i Aarhus, og 
hør hvad du, som ny abonnent, 
kan få for kun kr. 28,- pr. md. 
 
Hvis du ikke kommer til GLS, 
kan du sende SMS med teksten 
UDF til 5370 7100, så ringer vi  
med et godt tilbud.

øg Udfordringens stand

28,-28,-
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 Af Vidar Norberg

I alt 22 parlamentsmedlem-
mer fra 18 lande deltog på 
Israel Allies Foundations årlige 
konference i Jerusalem under 
løvhyttefesten. 

  
Rigsdagsmand Peter Östman 

fra Kristdemokraterne i Finland 
var den eneste repræsentant fra 
Norden.

– Dette er min anden periode i 
den fi nske rigsdag. Helt siden jeg 
blev valgt ind for første gang, har 
Israel-sager ligget mig på hjerte, 
sagde Östman, som også er leder 
for den israelsk-fi nske venskabs-
forening i den fi nske rigsdag. Han 
sagde, at det derfor er hans pligt 
at komme til Israel.

Jeg er ked af, at der ikke er nok 

støtte for Israel. Europa siger, at 
de må være neutrale, men sådan 
som de optræder nu, er de ikke 
neutrale. De fl este medlemsstater 
i EU er mere pro-palæstinske end 
pro-israelske, siger Östman.

Besøg i Judæa og Samaria
De delegerede hos Israel Allies 

Foundation besøgte også Judæa 
og Samaria. På listen stod blandt 
andet Rami Levys supermarked 
i Sha’ar Binyamin, som har både 
arabiske og jødiske medarbej-
dere, fortalte Östman til Arutz 7.

– Vi har virkelig nydt vort op-
hold her, sagde Östman, som 
også havde hustruen Katarina 
Margareta Östman med.

Støtteerklæring til Israel
Delegationen blev ledet af 

nederlænderen Bastiaan Belder, 
som er medlem af EU-parla-
mentet. Deltagerne udformede 
en resolution, hvor de utvetydigt 
erklærede støtte til, at det jødiske 
folk må leve i fred, tryghed og sik-
kerhed i landet Israel og i deres 
udelte hovedstad, Jerusalem. De 
anerkendte også den historiske 
og åndelige betydning, som Isra-
els land og Jerusalem har for det 
jødiske folk.

Resolutionen blev givet til 
sikkerhedsminister Gilad Erdan, 
som også er chef for kampen mod 
BDS-bevægelsen, som går ind for 
boykot, opgivelse af investeringer 
og sanktioner mod Israel.

”Staten Israel er det største 
mål for BDS-bevægelsen. Dele-
gitimiseringen og dobbeltstan-
darden rettes kun mod Israel, det 

jødiske folks nationalstat. Det er 
umoralsk, uretfærdigt og minder 
om den antisemittiske retorik, 
som blev brugt mod det jødiske 
folk i tidligere tider”, hedder det i 
resolutionen.

Politikerne bad deres respek-
tive regeringer om at støtte Israel.

Der var repræsentanter fra 
Storbritannien, Italien, Slovakiet, 
Nederland, Grækenland, Un-
garn, Tjekkiet, Finland, Canada, 
Syd-Afrika, Uganda, Guatemala, 
Uruguay, Den Dominikanske 
Republik, Brasilien, Chile og 
Paraguay.

Konferencen varede fra 29. 
september til 1. oktober.  Den blev 
støttet af Verdens jødiske kongres 
(WJC) og Den Internationale 
Kristne Ambassade  i Jerusalem.

Kristne politikere fra 18 lande støtter Israel 

22 politikere fra 18 lande besøgte Israel under løvhyttefesten. De overrakte en støtteerklæring til sikkerhedsminister Gilad Erdan. 
Foto: KCAC

FN støtter palæstinensisk krav 
på jødiske helligsteder i Israel
 UNESCO har for nylig erklæret, at Patriarkernes Grav i Hebron 
og Rakels Grav i Betlehem nu tilhører palæstinenserne. Men 
det er et forsøg på at omskrive historien, mener israelerne.

- Det er et arabisk og palæstinensisk forsøg på at ændre histo-
rien og lade som om disse steder, der er hellige for jødedommen 
og har været det i tusinder af år, i virkeligheden er palæstinensiske 
eller muslimske helligsteder, siger Emmanuel Nahshon, som er 
talsmand for Israels udenrigsministerium.

 Et forslag om at erklære Vestmuren palæstinensisk er foreløbig 
blevet afvist. Men Nashon tror, at sagen bliver genoptaget senere. 

- Selv for en organisation som UNESCO, som er blevet en 
marionetdukke i palæstinensernes hænder, er der en grænse for, 
hvad man kan gøre. Men jeg tvivler ikke på, at de vil prøve igen, 
siger Nahshon. 

UNESCO udtaler sammen med erklæringen en beskyldning for 
’israelsk aggression’ på Tempelbjerget, selv om bl.a. CBN News 
kan dokumentere, at det var palæstinensere, der angreb politi og 
besøgende på stedet, skriver Christian Headlines.

Bodil 

Der er stor fokus på kandi-
daternes tro og værdier i den 
aktuelle amerikanske præsi-
dentvalgkamp. En konservativ 
gruppe har vurderet kandida-
terne.

 Gruppen American Christian 
Voting Guide (ACVG) med pastor 
Steven Andrew i spidsen har 
lavet en liste over kandidaterne 
baseret på deres tro og kristne 
værdier. Ifølge denne liste står 
Mike Huckabee til at få A (top-
karakter), mens Donald Trump, 
Carly Fiorina, Marco Rubio, Jeb 
Bush, Chris Christie, Hilary Clin-
ton og Bernie Sanders alle får 
dumpekarakteren F.

Bibelske kriterier
ACVG har vurderet kandida-

terne ud fra følgende bibelske 
standarder:

1. Er det en kandidat, som 
frygter Gud?

2. Kæmper kandidaten for 
religionsfrihed?

3. Står kandidaten fast på, at 
der fi ndes Gud-givne rettigheder?

4. Er kandidaten til at stole på?
5. Hader kandidaten uretfær-

dighed?

En ny ’Kong David’?
Steven Andrew begrunder de 

fem krav med bibeltekster fra bl.a. 
2 Sam. 23:3 og 2 Kor. 6:14-18.

- Vi må angre, hvis vi har stemt 
efter, hvor meget man kan tjene 
eller hvad der er populært. De ting 
vil aldrig gøre USA til et stort land.

Mike Huckabee er den kandi-
dat, der kommer tættest på en 
’Kong David’, som var manden 
efter Guds hjerte. David gjorde 
Guds vilje, og derfor velsignede 
Gud Israel, forklarer Andrew.

De fl este af præsidentkandida-
terne hævder, at de er troende. 
Men mange ser fx den omstridte 
Donald Trumps udtalelser om sin 
tro som politisk motiverede.

Sammenlignes med 
forfatningens fædre

I listen over præsidnetkandi-
daternes tro og troværdighed 
sammenlignes de med den ame-
rikanske forfatnings fædre. Disse 

fædre sætter dermed normen 
med et A+. De tre bedst placerede 
blandt de nye præsidentkandida-
ter efter Mike Huckabee er Rand 
Paul, som scorer et ’B’ samt Ben 
Carson og Ted Cruz, der begge 
får et ’B-’. Disse fi re er alle repu-
blikanere.

Bodil

Hvordan er troen hos 
USAs præsidentkandidater?
Republikaneren Mike Huckabee scorer topkarakter, mens bl.a. Hilary 
Clinton dumper, når det gælder kristen tro og troværdighed.

Mike Huckabee er en slags 
’Kong David’, vurderer en 
konservativ gruppe i USA.

De fi re topscorere ses på 
denne liste fra ACVG.

Norsk Åbne Døre: Kristne kan få 
minister til at hjælpe forfulgte
Åpne Dører opfordrer kristne til at underskrive et færdigskre-
vet brev til Norges udenrigsminister Børge Brende, for at få 
ham til at hjælpe udsatte minoriteter i Syrien og Irak.

– Vi vil rigtig gerne opmuntre kristne organisationer, menigheder 
og enkeltpersoner til at sende dette brev til udenrigsministeren og 
udenrigskomiteen, som en påmindelse, siger faglig leder i Åpne 
Dører, Stig Magne Heitmann, ifølge KPK.

Brevet indeholder en opfordring til udenrigsminister Børge 
Brende, Stortingets udenrigskomite og andre norske politikere.

Lignende breve bliver sendt til udenrigsministre og udviklings-
ministre i mange vestlige lande, hvor Åbne Døre arbejder. Bag-
grunden for aktionen er indstændig bøn om hjælp fra Åbne Døres 
netværk i de aktuelle områder.

Brevet til myndighederne indeholder otte punkter, formuleret 
efter de lokale kristnes ønsker. De ønsker bl.a. mere humanitær 
hjælp og hjælp til uddannelse af børn, som bor udenfor fl ygtnin-
gelejrene. Et af punkterne handler om, hvordan man kan hindre 
yderligere vold fra terroristerne i Islamisk Stat.

Bodil

Europamissionen: ’Skriv til udenrigs-
ministeren om Tyrkiets støtte til IS’
EU vil give Tyrkiet 22 mia. kroner for at begrænse den fl ygt-
ningestrøm, som landet selv bidrager til ved at støtte IS, som 
forfølger kristne, skriver Dansk Europamission.

Tyrkiet har åbnet sin grænse til den del af Syrien, som Islamisk 
Stat kontrollerer, så anslået 25.000 udenlandske krigere, herunder 
indtil videre 120 fra Danmark, har kunnet tilslutte sig IS’ voldelige 
kamp i Irak og Syrien. Samtidig tjener IS mellem 6,8 og 27,3 mil-
lioner kroner om dagen på salg af olie – og det meste smugles 
ud via Tyrkiet. Dermed kan IS sikre velfærd til sine indbyggere og 
tiltrække udenlandsk arbejdskraft, herunder krigere, skriver Sa-
muel Nymann Eriksen i en nyhedsmail fra Dansk Europamission.

På den baggrund opfordrer han danskere til at sende en høfl ig 
email til Danmarks nye udenrigsminister, Kristian Jensen. ”Bed 
ham arbejde for, at Tyrkiet vil hindre udenlandske krigere i at 
rejse ind i Islamisk Stat. Hans e-mail er: udenrigsministeren@
um.dk”, lyder opfordringen. Samtidig minder Europamissionen 
om, at regeringsgrundlaget netop nævner, at regeringen vil hjælpe 
forfulgte kristne.

Bodil

Otte mænd i retten for at plyndre 
tyske kirker til støtte for IS
En retssag er startet i Køln mod en gruppe mænd, som ifølge 
Christian Today har stjålet kirkesølv og inventar fra skoler til 
en værdi af 19.000 Euro. Tyvekosterne er sendt til IS i Syrien.

De otte mænd er anklaget for at have stjålet værdier fra kirker 
og skoler i Køln og Siegen mellem 2011 og 2014.

Mændene har stjålet indsamlede midler, kirkebøsser, kors, 
alterkalke og andre værdigestande, som var indviet til gudstje-
nestebrug, oplyser chefanklager Nadja Gudermann. Den samme 
gruppe, som ledes af en marokkaner, anklages for at have stjålet 
penge, bærbare computere og kontokort fra skoler i området. 

Bodil
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Præsident læste Sabbatsårets salmer
Af Vidar Norberg og 
Heljä Norberg

Titusinder kom til pladsen ved 
Vestmuren i Jerusalem for at 
deltage i en hakhel-ceremoni. 
Den markeres hvert syvende 
år, når sabbatsåret er overstået. 
Israels præsident Reuven Riv-
lin læste Salme 121 og 122 fra 
Salmernes bog for folket den 
30. september.

På det jødiske sabbatsår skal 
jorden ligge brak. Religiøse jord-
brugere hverken sår eller høster 
afgrøder med salg for øje. (Se 3. 
Mos. 25).

Ligesom i gammel tid strømme-
de folk ind gennem Jerusalems 
porte og gik gennem gaderne ned 
til Tempelpladsen. Der havde man 
stillet et smukt dekoreret podium 
med et stort skab, der indeholdt 
Tora-ruller med teksten fra de fem 
Mosebøger. 

Festen for Moseloven
Det bibelske påbud om hakhel-

samlingen står i 5. Mosebog 
31:10-12:

”Derpå sagde han til dem: 
»Denne lov skal læses op for hele 
Israels folk, hver gang de kommer 
til helligdommen under løvhyt-
tefesten i frigivelsesåret, altså 
hvert syvende år. Så skal I kalde 
folket sammen, både mændene, 
kvinderne, børnene og de frem-
mede, der bor iblandt jer, og lade 
dem høre loven, så de kan lære 
Herrens vilje at kende og frygte 
ham og adlyde ham.” 

Da dele af det jødiske folk 
rejste tilbage fra det babylonske 

fangenskab og opbyggede Jeru-
salem under Nehemias, blev fol-
ket kaldt sammen i den syvende 
måned, ved løvhyttefesten, for at 
læse Moseloven. Esra læste den 
på pladsen foran Vandporten. 
Folket græd, da de hørte loven. 
Men det var løvhyttefest, og de 
fi k besked om ikke at sørge, men 
i stedet spise fede retter, drikke 
søde drikke - og glæde sig. For-
tællingen om oplæsningen står i 
Nehemias’ Bog kapitel 8.

Måske 2 mio. besøgende
– Det kan tænkes, at der i 

gammel tid var fl ere hundrede 
tusind mennesker fra hele landet 
og udlandet, som kom op for at 
fejre løvhyttefesten. Det anslås, at 
der var fra 300.000 til to millioner 
besøgende, fortæller Pine Rafael 
til Jerusalem Post. Han er ansvar-
lig for guidede ture i Selskabet 
for genopbygning og udvikling i 
det jødiske kvarter i Jerusalems 
gamle bydel. 

– Tænk på det. Jerusalem 
var meget mindre end i dag, og 
indbyggerne måtte håndtere en 
enorm tilstrømning af besøgende. 
De, som havde plads til gæster, 
hængte hvide klædestykker i vin-
duet. Når huset var fuldt, tog de 
det ned. Det fortæller lidt om den 
legendariske gæstfrihed.

På Templets tid kom menne-
sker ind i den gamle by nær den 
sydlige ende af Tempelbjerget, 
hvor der var en dobbel-port. 
Man skulle gå ind ad den ene 
port og ud ad den anden. Folk 
holdt sig til systemet. Men hvis 
man så én gå ind gennem den 
forkerte port, skulle man gå hen 

og spørge, hvorfor han gjorde det. 
De sørgende fi k lov til at gå ind 
via udgangsporten for at tiltrække 
sig opmærksomhed i deres sorg. 
Da ville folk nemlig trøste dem. 
Hvis nogen var syg og ville have 
andre til at bede om helbredelse, 
kunne han også stille sig ved 
udgangsporten. Det var et meget 
godt system, siger Rafael.

Præsidenten læste salmer
Hakhel-samlingen, som nu 

markeres i det moderne Israel 
hvert syvende år, blev genoptaget 
i 1945. Ifølge de lærde er den 
ikke påkrævet, siden israelerne 
ikke har noget tempel, men den 
markeres alligevel. 

Ceremonien afholdes til minde 
om arrangementet på Templets 
tid, hvor Israels konge sørgede 
for, at der blev læst i Toraen i 
nærvær af mænd, kvinder og 
børn. Målet var at lære ”bnei Is-
rael” (Israels børn, et udtryk som 

bruges om det jødiske folk) at 
tage vare på Guds Ord, holde det 
helligt og respektere Gud. 

Vestmurens hjemmeside, eng-
lish.thekotel.org, skrev, at der i 
år var hundrede tusind menne-
sker til markeringen. Vestmurens 
chefrabbiner læste en jødisk bøn. 
Derefter læste Israels præsident 
Reuven Rivlin to hele salmer, 
nemlig Salme 121 og 122 fra 
Salmernes bog:

”Jeg løfter mit blik mod bjer-
gene. Hvorfra kommer min hjælp?  
Fra Herren kommer min hjælp, 
fra himlens og jordens Skaber!  
Herren sørger for, at du ikke 
snubler. Han, som passer på dig, 
sover aldrig. Han, som værner om 
Israel, falder aldrig i søvn.” 

”Jeg blev så glad, da jeg hørte, 
at vi skulle drage til Herrens hus.  
Nu står vi så endelig her, i porten 
ind til Jerusalem. Jerusalem er 
en fantastisk by, tæt pakket med 
huse og mennesker... Bed om 
fred i Jerusalem. Må det gå godt 
for dem, der elsker byen. Må der 
være fred inden for murene og 
tryghed i tårnene.” 

Et andet af højdepunkterne var, 
da Israels tidligere chefrabbinere, 
religiøse ledere og Forsvarets 
chefrabbiner læste fra Toraen for 
det jødiske folk ved Vestmuren. 
Tora-rullerne blev samtidig ind-
viet. Det skabte stor ’simcha’ eller 
glæde. Jødiske mænd dansede i 
ring for de nye ruller.

Når  menneskemasser ne 
stimlede sammen i gammel tid, 
var det måske ikke så let at se 
dem, som læste. Men i denne 
digital-alder var det opsat store 
skærme, som viste nærbilleder 

af præsident, ministre og rab-
binere, som enten kyssede eller 
læste i Tora-rullerne. Der var også 
ultraortodokse sangere med fl otte 
pelshatte og lange sorte frakker, 
som sørgede for sang og musik. 
Den kendte israelske kantor, rab-
biner Chaim Adler, sang også. 
Det hørtes ud mod Vestmuren, 
på Tempelpladsen og sikkert 
også over store dele af den gamle 
bydel og på Oliebjerget på den 
anden side af Kedrondalen.

Selv om der var optøjer og vold 
i Jerusalem under løvhyttefesten, 
var der fredelig under hakhel-
ceremonien. På podiet sad da 
også sikkerhedsminister Gilad 
Erdan. Også viceforsvarsmini-
ster Eli Ben-Dahan og forsvarets 
chefrabbiner Rafi  Peretz var der, 
samt den allestedsnærværende 
borgermester i Jerusalem, Nir 
Barkat.

– Alt var til ære for Toraen, til 
ære for løvhyttefesten og til minde 
om ’simchat Beit Hashoeva’, 
skrev Vestmurens netside. 

Sidstnævnte var en vandcere-
moni på Templets tid. Præsterne 
hentede vand fra Siloa-dammen 
og stænkede det sammen med 
vin på alteret i Templet med bøn 
om regn.

Jubelåret
Vestmurens netside nævnte 

ikke noget om, at dette år er 
et såkaldt ’jubelår’, hvor man 
eftergiver al gæld, og den som 
har mistet sin ejendom, får den 
tilbage, ifølge Moseloven. 

Det er fl ere, som har spurgt, 
hvornår det er jubelår. På Cha-
bad-bevægelsens netside svarer 

rabbiner Baruch S. Davidson på 
spørgsmålet. Han skriver, at jubel-
året ikke bliver overholdt. Årsagen 
er de mange forskellige meninger 
om jubelåret.

– Ifølge de bibelske love over-
holdes jubelåret kun, når alle 12 
stammer bor i Israel. Det overhol-
des kun, når hver stamme bor på 
de områder, de fi k tildelt. Andre 
mener, at jubelåret kan holdes 
så længe der er en repræsen-
tation fra hver stamme, skriver 
Davidson.

Han forklarer, at i det 6. år-
hundre f.Kr. erobrede assyrerne 
Nordriget, og størstedelen af 
Israels folk blev sendt i eksil. De 
er i dag kendt som de ti tabte 
stammer.

– Vi er sikre på, at før den tid 
blev jubelåret holdt i ære. Vi ved 
også, at med ødelæggelsen af det 
andet Tempel og opløsningen af 
Sandhedrin (rabbinsk højesteret) 
sluttede vi med enhver form for 
markering af jubelåret.

Der fi ndes fl ere udregninger af, 
hvornår jubelåret skal afholdes. 
Sidste gang der var et bibelsk 
pålæg om at overholde jubel-
året, var ifølge Davidson 150 år 
før ødelæggelsen af det første 
Tempel.

– I dag overholdes jubelåret 
ikke.

 På spørgsmålet om hvornår 
det næste jubelår kommer, skriver 
rabbiner Baruch S. Davidson, at 
de ivrigt venter på den dag, da 
Gud skal bringe hele nationen 
tilbage til deres hjemland, inklu-
sive de ti stammer. Til den tid vil 
de igen holde jubelåret.

Israels præsident Reuven Rivlin studerer en af de nye Tora-ruller under hakhel-ceremonien for afslutningen af sabbatsåret. 
Der blev læst fra fi re nye Tora-ruller ved Vestmuren i Jerusalem den 30. september 2015.

Afslutningen på Sabbatsåret blev markeret med bibellæsning og dans i Israel.

Israels præsident Reuven 
Rivlin læste Salme 121 og 122 
ved Vestmuren i anledning af, 
at sabbatsåret sluttede. 

En familie danser i glæde under hakhel-ceremonien i Jerusalem. 
Fotos: Vidar Norberg.
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Af cand. mag. 
Jonas Høyer 
Rohde 

Da jeg rejste til Grønland 
for 2 år siden for at arbejde, 
som underviser på Campus 
Kujalleq i Julianehåb, var 
mit kendskab til landet mod 
nord ligesom de fl este andre 
danskeres. Forforståelsen 
var lille, og fordommene var 
store. Men jeg blev hurtigt 
lidt klogere.

Et godt eksempel på denne 
uvidenhed kom fra en bekendt, 
der kort før afrejsen stillede mig 
spørgsmål, om jeg var klar til at 
skulle undervise på engelsk. 

Dansk er andet-sprog i Grøn-
land, og det er et sprog, der bliver 
undervist i på de grønlandske 
ungdomsuddannelser, og det er 
der en logisk forklaring på. 

Det historiske og kulturelle 
bånd mellem Danmark og den 
nordatlantiske ø er meget stærke. 
Det blev gjort klart ved ankom-
sten for mig, at rigsfællesskabet 
levede i bedste velgående, og 
at Grønland er præget af den 
danske kultur. Her kommer et par 
eksempler. 

Når man går i Brugsen(!) for at 
købe lidt sødt til eftermiddagskaf-
fen, får man en dansk wiener-
stang til 45 danske kroner, og er 
man så heldig at blive inviteret 
til middag hos en grønlandsk 
familie, bliver der serveret dansk 
mad som frikadeller med brun 
sovs og kartofl er. 

Mange i kirkerne
Det som overraskede mig 

mest, var dog grønlændernes 
passion for Gud og Jesus. 

Julianehåb er med sine 3200 
indbyggere ikke en særlig stor 
by. Alligevel havde vi i vores 
pinsekirke, Nyt Livs Frikirke, godt 
35 medlemmer. Det samme fl otte 
fremmøde gjorde sig gældende i 
folkekirken, som jeg besøgte et 
par gange. Her var næsten fuldt 
hus med op mod 100 kirkegæn-
gere hver gang.

De sociale problemer 
Et andet område, hvor mine 

fordomme blev gjort til skamme, 
var min forestilling om at mange 
grønlændere er alkoholikere. 

Da jeg havde været i byen i 
en måneds tid, havde jeg endnu 
ikke set en fuld grønlænder i 
gadebilledet. 

Betyder det så, at jeg efter 2 
år i Grønland kan konstatere, 
at der ikke fi ndes nogen sociale 
problemer i Julianehåb? Nej 
selvfølgelig ikke. 

Her er der lige så mange so-
ciale problemer som i alle andre 
skrøbelige nationer, der har 
måttet gå fra jægersamfund til 
industrisamfund på blot en enkelt 
generation. 

Dette skete i forbindelse 
med G-60 moderniseringen i 
1950’erne og 1960’erne. Her 
grundlagde man moderne vækst-
byer som Godthåb, Frederikshåb 
og Sukkertoppen langs den grøn-
landske vestkyst. 

Her skulle de uddanne sig og 
få arbejde på en af de mange 
fi skerifabrikker, der skulle gøre 
den grønlandske økonomi bære-
dygtig. Selvom G-60 bragte øget 
velfærd og forhøjet levestandard 

til Grønland, var moderniseringen 
en stor omvæltning for inuitterne. 

De traditionelle kønsrollemøn-
stre kom i opbrud, og det frie liv 
som jæger/ fanger blev skiftet ud 

med et 8-16 job ved fabrikkens 
samlebånd. Det påvirkede mange 

grønlændere, som fi k lavt selv-
værd, og der opstod alkoholisme. 

Der er derfor ingen tvivl om, 
at det store land med den lille 
befolkning har brug for Dan-
mark, både kulturelt, politisk og 
økonomisk. Det gælder nu og i 
fremtiden. 

Samfundet og 
den enkeltes ansvar

Vi bør derfor som samfund og 
som enkelt personer gøre op med 
vores fordomme og uvidenhed 
om Grønland. 

Det samfundsmæssige ansvar 
ligger hos politikerne. Og der 
skal derfor lyde en opfordring 
til undervisningsministeriet om 
at lade Grønland og det danske 
rigsfællesskab indgå som en 
obligatorisk del af folkeskolen 
og ungdomsuddannelsernes 
bekendtgørelser. 

Det kan da ikke være rigtigt, at 
jeg som religionslærer har pligt til 
at undervise i islam, men at inuit-
ternes naturreligion er forbudt. 
Hertil kommer det vigtige kultur-
møde med præsten Hans Egede 

og kristendommen i starten af 
1700 tallet.

Den enkeltes ansvar ligger i, at 
vi som kirkegængere inkluderer 
grønlænderne i vores fællesskab. 

Tag en snak med en grønlæn-
der, næste gang du møder ham. 
Det kan være, at du bliver over-
rasket over deres gæstfrihed og 
humor. Grønlændere er nemlig 
et kærligt folk, som har en stærk 
passion for troen på Gud og 
Jesus Kristus.

Det danske fl ag blafrer fortsat frit ved Narsaq-bugten i Sydgrønland, men de fl este danskere ved meget lidt 
om Grønland og de grønlændere, der lever i dag.

Havneområdet i Julianehåb / Qaqortoq. Byen blev grundlagt i slutningen af 1700 tallet og skulle bruges som 
hvalfangerstation. Byen er i dag den 4. største i Grønland og har ca. 3200 indbyggere.

Vågn op Mor Danmark! Dine fordomme 
om grønlænderne er forældede 
Skal vores fordomme udryddes, må den enkelte og samfundet tage et ansvar, mener Jonas Høyer Rohde, som har boet i Grønland i to år.

Sidste skoledag afsluttes med fest nede på torvet, hvor de fl este elever er iklædt grønlandske nationaldragter.

Det, som overraskede 
mig mest, var dog 

grønlændernes pas-
sion for Gud og Jesus. 
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Af Jonas H. Rohde

Den hollandske missionær 
Cily Jeramiassen er leder 
af frikirken i Julianehåb. Det 
er en kirke i vækst. Men de 
mangler stadig deres egen 
kirkebygning. Derfor leder de 
efter en samarbejdspartner i 
Danmark. 

Det er søndag morgen, og jeg 
er på vej ned i Nyt Livs Frikirke i 
Julianehåb. 

Da jeg ankommer til klasselo-
kalet på den lokale folkeskole, er 
der allerede et stort fremmøde. 

Der er ca. 20 fremmødte, hvil-
ket er imponerende, når man 
tænker på at der kun bor 3.000 
mennesker i byen. 

Da gudstjenesten går i gang, 
sætter jeg mig ved siden af 
Amailie, som er tolk ved Kom-
mune Kujalleq. Hun simultan-
tolker hele gudstjensten for mig, 
så jeg kan få det hele med. Der 
er dog visse ord, jeg allerede 
har lært, som fx, Guti, Jesusi og 
Golgatami.

Hollandsk missionær
Efter mødet snakker jeg med 

kirkens leder, Cily Jeremiassen. 
Hun flyttede til Julianehåb i 

2009 sammen med sin grønland-
ske mand Bent. Her grundlagde 
de menigheden, som er en del af 
det grønlandske frikirke-netværk 
Inuunerp Nutaap Oqaluffi a. 

Før de fl yttede til Julianehåb, 
boede de i Sukkertoppen (Maniit-
soq), der ligger nord for Nuuk. 

- Da vi boede i Maniitsoq, ar-
bejdede jeg på den lokale skole, 
mens min grønlandske mand, 
Bent, arbejdede som fanger. Han 
havde en jolle, som han sejlede 
ud i og skød sæler i. Vi bruger dog 
det meste af vores fritid i kirken, 
hvor vi er medlem af ældsterådet, 
fortæller hun og smiler. 

Negativ stemning vendt
Cily er oprindelig fra Holland, 

men fl yttede permanent til Grøn-
land i 1980’erne. Her lærte hun 
hurtigt at tale dansk og grøn-
landsk. 

- Den største udfordring var at 
lære det grønlandske sprog, som 
er en anderledes sprogstamme. 

Dengang var det også en ud-
fordring at vinde folks tillid. Jeg 
kom til Grønland i 1980-erne. 

Der var dengang en stor mistil-
lid over for pinsekirken, særligt 
fra folkekirkens side. De brugte 
ordet ”palasiusaaq” om os, hvilket 
betyder ”de falske præster”. 

Men nu er der gået 35 år, og 
den negative holdning til frikirken 
kan næsten ikke mærkes læn-
gere, siger hun. 

Brug for tilgivelse
- Det er også nogle andre 

temaer, vi behandler i vores 
prædikener, end i Holland. Der 
brugte vi megen tid på lydighed 
og respekt over for vores him-
melske far, mens vi i Grønland 
arbejder meget mere med nåde 
og tilgivelse, siger hun og smiler. 

- Hvad er de største udfordrin-
ger ved at drive en menighed i 
Grønland? 

- Først og fremmest har vi 
mange aktiviteter i menigheden. 

Vi holder søndagsmøder, bøn-
nemøder, bibelstudieaftener og 
sender lokalradio. 

Men vi har desværre ikke no-
gen kirkebygning. Det betyder, 
at vi bliver nødt til at leje os ind i 
offentlige bygninger, som er dyre. 
Der er også pladsmangel, hvilket 
betyder, at vi ikke kan have nogen 
børnekirke, siger hun og holder 
en kort pause. 

- Det er et stort bønneemne for 
os, at vi kan få vores egen kirke-
bygning. Derfor bruger vi megen 
energi på at samle penge ind, 
men på nuværrende tidspunkt er 
der stadig lang vej. 

Savner dansk kontakt
Vi har enkelte kontakter til 

frikirker i Sverige og Holland, 
der til tider samler ind til os. Men 
vi savner en samarbejdspartner 
i Danmark. Lige nu er vores ene-

ste reele tilknytning til Danmark 
den, at vores datter har gået på 
højskolen i Mariager det sidste 
halvandet år, fortæller hun og 
tilføjer: 

- Julianehåb er venskabsby 
med Århus, så det ville være en 
velsignelse, om vi kunne få et 
bedre samarbejde op stå med en 
frikirke i den by.

Fakta: 
Menigheden i Qaqortoq er en 

del af det grønlandske kirkenet 
Nyt Livs Frikirke, Innunerup 
Nutaap Oqaluffi a. 

Organisationen tæller i dag 13 
menigheder og husfællesskaber 
i hele Grønland. 

I Julianehåb (Qaqortoq) er 
menigheden drevet af den hol-
landske missionær Cily og hen-
des grønlandske mand Bent, som 
er meget aktive i deres mission i 
Sydgrønland. 

De leder menigheden og driver 
en kristen lokalradio. 

Den største menighed ligger i 
Nuuk og er ledet af den danske 
missionær John Østergaard Niel-
sen. Denne menighed har ca. 130 
medlemmer.

Nyt Livs Frikirke holder hvert år 
et miniseminarium for hele Syd-
grønland i Julianehåb. I 2014 var 

John Østergaard Nielsen, som er 
leder af kirken i Nuuk, æresgæst.

Grønklandsk kirke 
ønsker en dansk 
samarbejdspartner

Der er stort fremmøde ved møderne i Nyt Livs Frikirke, som er fl yttet ind i klasselokalerne i Pirassarfi k. Kirken 
har brug for penge til at kunne bygge deres egen kirke. 

Dåbsgudstjeneste hjemme hos ældsterådsmedlemmerne Ib og Magre-
the Nielsen.

Gudstjeneste i Pirassarfi k. Tv. præst Bent Jeremiassen, tolk Amalie Cecilie Hedvig Zeeb og kirkeleder Cily 
Jeremiassen. Cily bor på Præstebakken i Julianehåb sammen med sin mand Bent. Han arbejder som fanger 
og fungerer som præst i Nyt Livs Frikirke. (Indsat billede af parret.)

Et hollandsk-grønlandsk par leder en lokale frikirke i Julianehåb.

To gode venner 
i troen: Aggu 
Peter Bentzen og 
frikirke-præst Bent 
Jeremiassen th.

148,-

Ny roman om teenagere
og den hemmelige kraft

EVNEN
Af  Vibeke Binderup

Fantasy-genren er blevet 
et hit blandt børn og 
teenagere. Den kristne 
forfatter Vibeke Binderup 
har skrevet denne roman 
om 4 vidt forskellige 
teenagere som knyttes 
sammen i kampen mod 
det ’mørke’ som forsøger 
at overtage deres skole. 

183 sider
Kr. 148,00
Udfordringens Forlag
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Vejen  
tilbage til

Fremtiden

Leif Rasmussen  

Af Henri Nissen

- Da jeg blev færdig med min 
første bog: ”Brev til menighe-
den i Danmark”, stod det klart 
for mig, at min opgave ikke var 
løst, for min bog handler i store 
træk kun om, hvor det var, kir-
ken svigtede, indrømmer Leif 
Rasmussen.

- Det er ikke nok at pege på 
manglerne. Som profet må man 
også være rede til at søge Gud 
og bede om nåde fra ham til at 
anvise den vej, kirken skal gå for 
at nå frem til det mål, som Bibelen 
anviser, siger Leif Rasmussen.

Han er tidligere bibelskolelærer 
på Kolding Internationale Høj-
skole i Kolding og har også været 
forstander i den lokale menighed 
i Apostolsk Kirke.

I denne kirke lagde man tidlige-
re mere vægt på de fem tjenester, 
apostel, profet, lærer, evangelist 
og hyrde. Og Leif Rasmussen 
blev anerkendt som en profet, der 
kunne høre fra Gud. 

Profeten rører på sig
De senere år er den profetiske 

dimension trådt lidt i baggrunden, 
også i hans eget kirkesamfund, 
hvor en ny generation har lagt 
mere vægt på at være en søger-
venlig kirke.

Men er man profet, kan man 
ikke bare tie stille, og sidste år 
måtte Leif bare ud med sit bud-
skab. Det blev i form af en lille 
bog, der var formuleret som ”Brev 

til menigheden i Danmark”. 
Her påpeger han, hvordan den 

kristne kirke generelt er kommet 
meget langt væk fra den første 
menighed - og ikke mindst fra den 
gennemslagskraft, som denne 
menighed havde i sin samtid.

- Du skal ikke acceptere tin-
gene, som de er, og ikke slå dig 
til ro med at læse om den første 
menigheds gennemslagskraft 
som en teori eller smuk historie, 
siger Leif Rasmussen. 

- Du skal skrive til menighe-
den og anvise den vej, som vi 
må følge. Du må åbenbare den 
kraft, som satte det hele i gang 
og bogstaveligt vendte op og ned 
på verden i løbet af en generation.

Læg mærke til, 
hvordan det går jer...

Haggajs bog i Gamle Testa-
mente kom til at spille en central 
rolle for Leif Rasmussens bud-

skab i den nye bog:
- Den har sat mig på sporet 

af, hvad det drejer sig om. Det er 
Herrens Hus, som ligger Herren 
allermest på sinde. Sætter vi Her-
ren på førstepladsen i vore liv, vil 
det rent praktisk give sig udslag 
i, at hans hus også kommer til at 
ligge os på sinde, siger Leif.

Haggaj opfordrede folket til at 
lægge mærke til, hvordan det gik 
for dem. De såede meget; men 
bragte kun lidt i hus. De spiste; 
men blev ikke mætte. De drak; 
men fi k ikke slukket tørsten osv.

Årsagen var, at Herren Hus lå 
øde hen. Hvis de ville begynde at 
rejse Herrens Hus på den gamle 
grundvold, ville han velsigne 
dem, så de i stedet for mangel 
fi k overfl od.

- Haggajs budskab understre-
ges meget stærkt i Ny Testamen-
te, især af Paulus. Hans tanker 
kredser hele tiden om Herrens 

Hus, nemlig Kirken. Kirkens op-
byggelse og fuldendelse er målet 
for alt hans virke, understreger 
Leif Rasmussen. Og med kirken 
tænker han ikke på en bygning, 
men på menigheden - de troende 
kristne.

Ovensalen som princip
Den nye bog har fået den lidt 

spøjse titen ”Vejen tilbage til 
Fremtiden”. Leif Rasmussens 
pointe er nemlig, at kirken ikke 
selv kan udvikle sig med ma-
nagement, eller en nok så dygtig 
ledelse og et professionelt show. 

Den må tilbage til sit udgangs-
punkt. Og det er ifølge Leif at lytte 
til, hvad Helligånden siger - frem-
for at lytte til eller efterligne, hvad 
verden siger. 

Ligesom disciplene befandt sig 
i bøn i ”ovensalen”, må nutidens 
kristne trække sig tilbage for at 
lytte til, hvad Helligånden vil i dag.

Ovensalen er ikke blot historie, 
det er et princip, siger han.

Bogen er på 124 sider og gen-
nemgår også de ni nådegaver, 
fordelt kategorisk således: 

De tre åbenbaringsgaver
• Tale med visdom
• Kundskabsord
• Bedømmelse af ånder
De tre inspirationsgaver
•  At tale profetisk
•  Forskellig slags tungetale
•  Udlægning af tungetale
De tre kraftgaver
• Troens gave
• Gaven at udføre mirakler
• Helbredelsens gave

Kirken må 
tilbage til sit 
udgangs-
punkt igen
Leif Rasmussen har på kort tid udsendt to bøger. 
Den første var formuleret som et brev til menig-
heden, hvor han påpegede, hvor det er gået galt. 
I den nye kommer han med løsningen. 

- Det er ikke nok at pege på 
manglerne, indrømmer Leif 
Rasmussen.

Sven-Axel Conrad
Bitter Kaffe og Søde Dadler
- et eventyrligt liv

kr. 248,00
kr. 248,00

Lynn Austin
Blandt Guder 
- Historisk roman om Josva

kr. 299,95
kr. 299,95

kr. 248,00
kr. 248,00

Joel Osteen
Bliv bedre til at være Dig
- 7 nøgler til et bedre liv 

kr. 199,00
kr. 199,00

Gregory W. Slayton
Bliv en bedre far - i dag!
10 værktøjer til hjælp    

kr. 349,00
kr. 349,00

Eric Metaxas
Bonhoeffer
Præst, Martyr, Profet, spion

Michka Assayas
BONO - en samtale 
med U2’s forsanger

kr. 179,00
kr. 179,00

Bestil på Bestil på 
hosianna.dk /  hosianna.dk /  
tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202
Por o kun kr. 29,-Por o kun kr. 29,-
*Ved levering i DK*Ved levering i DK

Debat

Damaskus skal lægges øde... 
Er det nu, profetudsagnet om Damaskus i Esajas 17.1 går i 

opfyldelse? Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob 
(billeligt talt). Profeten Jeremias har et helt afsnit i Jer. 49.23 -27 
om Damaskus.

Det er en grusom profeti, som meget minder om det, vi ser i dag, 
hvor de faldne ligger i gaderne i Syriens byer, og det i tusindvis.

Som bibeltro kristen vil jeg gerne stille spørgsmålet: Hvad er det, 
vi ser for vore øjne i dag? Og som afføder en tusindtallig skare, 
ja millioner af fl ygtninger, som banker på vore døre i disse dage?

Er det måske veernes begyndelse, til det store opgør i Mel-
lemøsten? Når vi ser stormagterne opruste dér og - os selv incl.  
- blande sig i islams religionskrig. Det er en krig, hvor menneskeliv 
ikke regnes for noget, blot det kan tjene profetens sag. Islams ånd 
er grusom og forførende.

 Vore politikere i Vesten er mildest talt rådvilde, og aner ikke 
hvad de skal gøre. Tænk, hvis dette bare er begyndelsen! Hvad 
er løsningen?

Et sted her i Jylland var der over hundrede syriske fl ygtninge 
samlet, på kursus i at lære om danskhed m.m. På det kursus fi k 
de også forkyndt evangeliet om Jesus, da det jo er et kristent land, 
de er kommet til. På opfordringen til at vælge Jesus Kristus var det 
næsten halvdelen, der sagde ja til ham. Det er redningen, for både 
fl ygtninge og danskere.

Krig er frygtelig og kan ikke vindes med fl ere bomber, men et 
nyt liv med Jesus som Herre, det må være vejen frem, også i dag.

Så der er håb for fremtiden, trods krigslarm og rygter om krig.
VERNER B. ANDERSEN, SILKEBORG

En bibelsk profeti taler om Damaskus’ ødelæggelse.

Warum doch?
Dette spørgsmål var overskriften på ’Bagsmækken’, skrevet af 

Henri Nissen (Udf. uge 41, -15). Spørgsmålet, som HN efterlyser svar 
på, drejer sig bl.a. om, hvorfor lovsangsmusik, som han oplevede i 
en moderne kirke, skal være øredøvende og høj, så det gør folk til 
tilskuere af det, som foregår oppe på podiet.

Der er givetvis mange svar på ovenstående. I mine øjne, så har det 
i høj grad at gøre med selve evangeliet, og der fi ndes jo som bekendt 
mere end ét evangelium. Hvis kirken fi nder på at tage ved lære af 
verden ved at spille moderne musik med mange decibel uden at gå 
på kompromis med budskabet, hvad er så problemet, når musikken 
og dens decibel er god reklame for et godt tilbud - altså evigt liv?

Problemet i mine øjne er, at vi som kirke har forvandlet evangeliet 
fra at være en gave til at være et tilbud. Et ’tilbudsevangelium’, hvor 
evigt liv er op til vort eget selvstændige valg og beslutning, det er 
noget vi kan forstå og rumme i vor forstand. Og så træder det ingen 
folk over tæerne.

Da Eva i sin tid stod dér i Edens have sammen med sin mand, 
Adam, så var det selvsagt ikke en følge af Evas eget valg, men 
en følge af Guds vilje og skaberværk. Ligesom Eva blev skabt af 
Adam, sådan bliver de sande troende (’den nye Eva’) skabt af ’den 
anden Adam’ (Kristus). Ef. 2: ’Thi af nåden er I frelst ved tro, det 
skyldes ikke jer selv, Guds er gaven ... hans værk er vi, skabte i 
Kristus Jesus ...’. Dermed skyldes frelsen - som er en gave og ikke 
et tilbud - Gud og Gud alene!

Vi, som er protestanter, lovpriser reformationen for 498 år siden. 
Reformationens lære var bl.a. dette: ’Af nåde alene’. Når denne 
lære om to år skal fejres, hvordan vil vi protestanter med vort ’til-
budsevangelium’ så bære os ad med det, når vi ikke længere tror 
på ... ’Af nåde alene’ ...?

OLE SØRENSEN, ELMEVEJ 10, 6880 TARM 

Næsten 1000 titler på:
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Carl Oluf Rosenius var en 
svensk lægmandsprædikant 
(1816-1868), som spillede en 
vigtig rolle i de store vækkelser 
i Norden. 

Han skrev om, hvordan den 
kristne tro skal forstås, hvordan 
man får frelsesvished og om de 
spørgsmål, som optager men-
nesker dengang såvel som nu. 

Anette Broberg Knudsen har 
bearbejdet teksten sprogligt og 
nyoversat den, så den er mere 
tilgængelig og let læst, men al-
ligevel vinder den ved langsom 
læsning! 

Mellem synd og tilgivelse
Rosenius behandler store 

emner som lov og skyld sat over 
for Guds kærlighed og tilgivelse. 
Forordet har ’førstehjælp’ til nye 
læsere af Rosenius. For ’lov’ skal 
forstås som alt det i Guds ord, der 
taler om Guds krav til os og Guds 
vrede over vores synd. Det skal 
ses i forhold til evangeliet, dvs. alt 
det i Guds ord, der taler om Guds 
kærlighed til os i Jesus Kristus og 
hans frelse af os som syndere. 
Det er netop balancen mellem 
begreberne, som Rosenius en-
devender med bl.a. Romerbrevet 
og Galaterbrevet som baggrund. 

Det er ikke ’loven’, som giver 
os hellighed, retfærdighed og 

åndeligt vækst. Det er Kristus! 
’Lovens’ vigtigste opgave er at 
gøre opmærksom på synden 
og vise, hvor den kommer fra 

samtidig med, at man må blive 
bevidst om, at ingen kan holde 
loven; derfor er nåden nødvendig, 
skriver Rosenius. Evangeliet er 

budskabet om Kristus, og det er 
en besked fra Gud til menneske-
heden om, at han har grebet ind 
ved at sende sin Søn til verden, 
og dermed har han sat en stopper 
for, at menneskene fordømmes 
af synd. Det er et budskab om 
glæde og trøst.

Troen og livet
Udover afsnit om loven og 

evangeliet beskriver Rosenius 
troen og livet. Hvis ikke man er 
omvendt og tror på Jesus, så får 
man ikke øje på den forskel, som 
Guds nåde og hans kraft kan gøre 
i ens liv. For det er det, som giver 
lyst og kraft til, at man kan gøre 
det gode. 

Troen kommer ikke nødvendig-
vis let, når man fx bliver udsat for 
lidelser eller ikke kan se og føle 
troen. Rosenius peger på Bibe-
lens svar og på, at det er vigtigt 
at være fokuseret på Guds vilje, 
så Kristus er vores liv og vores 
glæde - ellers bliver det svært at 
søge det, der er i himlen. 

Bogen slutter med fl ere gode 
råd, om hvordan man bør leve 
livet, om hvordan man kan læse 
i Bibelen, hvorfor det er vigtigt at 
gøre det og hele spørgsmålet om 
at ’bære frugt’.  

C. O. Rosenius: 
Vejledning til fred
188 sider • 100 kr. (e-bog 50 
kr.) • Lohse

Anmeldt af Kirsten Krog

Med Jens Staubrands ”nudanske, gennemredigerede udgave” 
af Søren Kierkegaards skrift Begrebet Angest skulle dette 
centrale værk blive tilgængeligt for fl ere moderne læsere.

Spørgsmålet er imidlertid, om det i betydelig grad er tilfældet. 
Jens Staubrand har nemlig valgt at bibeholde Kierkegaards meget 
snørklede sætningsopbygning, ligesom han har bevaret de mange 
fremmedord, dog med et forklarende ”d.v.s.” umiddelbart efter i 
teksten, noget som imidlertid blot gør sætningerne endnu mere 
komplicerede. 

At han ellers har ført teksten over i et mere nudansk sprog, har 
selvfølgelig en betydning for læseren, men gør ikke så stor en for-
skel, at det vil udvide læserkredsen noget særligt i forhold til den 
forholdsvis nye udgivelse af Søren Kierkegaards samlede værker 
i deres oprindelige form - med kommentarer. Indføjelsen af masser 
af forklarende billeder med tekst til Kierkegaards omtale af bl.a. 
fi losoffer er på en gang en hjælp og støtte i læsningen, men kan 
samtidig gøre læsningen endnu mere uoverskuelig. 

Med andre ord er Jens Staubrands udgave af Begrebet Angest - 
som han har valgt slet og ret at kalde Angst - en begrænset hjælp 
for den, der har svært ved at læse Kierkegaard, og for den, der 
læser ham i forvejen, er den unødvendig. For øvrigt har bogen et 
tekstudfald mellem side 79 og 80.

Men nu til selve værket: Kierkegaard sammenstiller her arvesyn-
den og angsten og bruger en stor del af første halvdel af Angst til 
at defi nere begrebet arvesynd. Gennem denne defi nition når han 
frem til, at den eksistentielle angst, som han vil behandle, og som er 
noget andet end frygt for noget udefrakommende, er tæt forbundet 
med frihedens mulighed: ”Således er angst den frihedens svimlen, 
der opkommer, idet ånden vil sætte syntesen, og friheden nu skuer 
ned i sin egen mulighed”. 

Denne frihed skaber både en angst for det onde: at vælge det, 
som er forkert og dermed synde - og angsten for det gode, som 
Kierkegaard også kalder dæmonisk, og som er en indre modstand 
mod at gøre det gode, og dermed i virkeligheden er det modsatte af 
frihed: ”Friheden er sat som ufrihed, thi friheden er tabt. Frihedens 
mulighed er her igen angst”. Kierkegaard slutter sin bog med at vise 
hen til angstens forløsning, men også dens formål, nemlig troen: 
”Idet da individet ved angsten dannes ved troen, da vil angsten 
netop udrydde, hvad den selv frembringer”.

Har man mod på at give sig i kast med en ikke helt let tilgængelig 
bog, er Angst bestemt umagen værd.

Søren Kierkegaard: Angst -Ved Jens Staubrand
265 sider • 299 kr. • Søren Kierkegaard Kulturproduktion

Nyoversat kristen klassiker

Angst ifølge
Kierkegaard

Af Kristian Kristiansen

Det er en skrøne, som mange 
vil huske: beretningen om det 
første menneske i rummet, den 
russiske kosmonaut Gagarin, 
der ved sin tilbagvenden til 
jorden i 1961 skråsikkert  skulle 
have udtalt, at han da ikke var 
stødt på Gud derude i rummet. 

 
Måske kan man se det som 

et redigeret ekko af den tyske 
1800-talsfi losof Nietzsches både 
berømte og berygtede ord: ”Gud 
er død!” Nietzsche så den kristne 
kultur - med Gud i centrum - som 
ikke bare verdensfjern, men også 
selvudslettende.  

Men som Århus-professor i 
teologi, Svend Andersen påpeger 
i denne lille, vægtige udgivelse, 
efterlader dette synspunkt ikke  
menneskene med nogen egent-
lig befrielse, for nu må de selv 
etablere orden og sammenhæng 
i tilværelsen: ”De skal selv være 
guder for at kunne leve med situa-
tionen efter Guds død. Det er en 
ganske krævende opgave” (s. 8). 

Svend Andersen har lagt en 
overordnet disposition ind over 
bogen ved at referere til en 
gammelkendt grafi tti. Nietzsche-
citatet danner overskrift for bo-
gens første kapitel og modsvares 
af sidste afsnits undergrunds-

ironiske: ”Nietzsche er død!” - 
underskrevet Gud. 

”Det er en misforståelse,” skri-
ver Svend Andersen, ”at ordet 
’Gud’ og det sprog, det indgår 
i, nødvendigvis er udtryk for 
en livsfornægtende indstilling, 
sådan som Nietzsche hævdede. 
Det kan ikke nægtes, at ordet 
’Gud’ er blevet brugt på den 
måde. Og den sprogbrug var i 
virkeligheden ensbetydende med 
Guds død. Så langt har Nietzsche 
ret. Men ordet ’Gud’ kan også 
indgå i et sprog, der udtrykker 
undren, taknemlighed, livsmod 
og meningsfylde. Når det sker, er 
Nietzsche og hans religionskritik 
død” (s. 59-60).

Lyder det tørt?
Mellem disse to tros-ytringer 

er der verdener til forskel, og det 
er en meget veloplagt Svend An-
dersen, der over stok og sten får 
berørt både norrøn, oldgræsk og 
ægyptisk religion, demonstrerer 
hvornår man måtte overgå til at 
skrive ’Gud’ med stort, og som 
også undersøger den vesteuro-
pæiske fi losofi s beskæftigen sig 
med gudsbegrebet og diskussio-
nen af  Jobs spørgsmål (hos bl.a. 
Kant, Jung og Løgstrup).

Lyder det tørt? - Jamen, det 
er det ikke. Slet, slet ikke! Svend 
Andersen er kun et af mange 

lysende eksempler på, hvordan 
selv svære emner kan formidles 
overraskende inspireret og inspi-
rerende, når forskerne får lov til at 
kaste sig ud fra elfenbenstårnet, 
ud på de syv (eller fl ere) favne og 
bare være entusiastiske omkring 
deres stof. 

Mangfoldige emner
Emnerne er mangfoldige, alle 

interessante: bøger om frihed, 
tillid, vrede, kærlighed, håb, tid, 
sandhed og lykke viser spænd-
vidden.  Også et bind om Jesus er 

planlagt. Det skal nok vække 
debat, uanset hvilken kirkelig fl øj 
man kommer fra.

Alle bøgerne i denne frem-
ragende serie Tænkepauser 
udgives i handy, lettilgængeligt 
lommeformat og til fremragende 
priser: for en fl ad 50’er får man 
penge tilbage, ja! Eneste anke er 
manglen på stikordsregistre, men 
man kan selvfølgelig håbe på et 
samlet ét til hele serien til sin tid.

Gagarin, Nietzsche og Gud
Svend Andersen: 
”Gud.” 
60 sider. • 40 kr.
Aarhus Universitets-
forlag
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

fornyelse med plads til alle

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

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

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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BØN, BØN, BØN!
Forlaget Tinggaard er 

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

       Vi ses ...
www.forlagettinggaard.dk

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttterekteriiinnnsseeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Diverse

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

SSå ring til Udfordrinå ring til Udfordringens kontor og tal med gens kontor og tal med 
ChristinaChristina mellem  mellem kl. 8:30 og kl. 11:00 påkl. 8:30 og kl. 11:00 på

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

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du kan oprette et 
iværksætterselskab med en 
selskabskapital helt ned til 1,00 kr.?”

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

100 kr

Ole Bøgh Ande

2 for
150 kr

Debat

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Jul på Virksund Jul på Virksund 

Jeg er hos jer 
Også i dag kalder jeg jer til at være i bøn. 
Måtte bønnen for jer være vinger til mødet 
med Gud. Verden er i en tilstand af prø-
velse, fordi den har glemt og forladt Gud. 
Derfor skal I, mine kære børn, være dem, 
som søger og elsker Gud over alt andet. 
Jeg er hos jer, og jeg leder jer til min Søn, 
men som Guds børn skal I i frihed selv 
sige jeres ’ja’. 
Jeg går i forbøn for jer, og jeg elsker jer, mine kære børn, 
med uendelig kærlighed.  Tak, fordi I har svaret på mit kald.

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

Diverse

Ubibelsk sprogforvirring
Det er beskæmmende i den kristne ugeavis Udfordringen af 10. 

september 2015 under en fi lmanmeldelse af fi lmen ”På den anden 
side af muren” at læse sådanne sekulare og ubibelske udtryk som 
”de besatte områder i Palæstina”, eller f.eks. ”det moralske hæn-
gedynd, der er den besatte Vestbred”.

For det første fi ndes der ikke nogen nation ved navn Palæstina. 
For det andet er Vestbredden ikke ”besat”, men naturligvis tilstræbt 
kontrolleret af Israel for at forhindre terrorisme udført af de derbo-
ende muslimske arabere imod israelere.

Enhver, der kender Guds Ord, Bibelen, vil ved selvsyn kunne 
konstatere, hvilke landområder Gud har lovet sit ejendomsfolk, 
jøderne, til evig tid (Se 5. Mos 11, 24). Det må konstateres, at Hans 
ejendomsfolk – bl.a. pga. forfølgelser – endnu ikke har været i stand 
at bosætte sig i hele det lovede område. Men det kommer, når det 
er Guds time, uanset al menneskelig humanistisk, såvel som ter-
roristisk tankegang og politisk intervention.

Det er tankevækkende på Facebook at konstatere, at den jor-
danske, muslimske lærde sheikh, Ahmad Adwan, på sin facebook 
med henvisning til Koranen skriver: ”Der fi ndes ikke i Koranen noget 
kaldet ”Palæstina”. Allah har tildelt Det Hellige Land til Israels børn 
indtil dommedag (Koranen, Sura 5, ”The Sura of the Table”, vers 
21) og Vi gjorde Israels børn til arvinger af landet (Koranen, Sura 
26 – ”The Sura of the Poets”, vers 59.)”

Sheikh Ahman Adwan tilføjede: ”Palæstinenserne er dræbere af 
børn, ældre og kvinder. De angriber jøderne, og så bruger de disse 
(børnene, de ældre og kvinderne) som menneskelige skjolde og 
gemmer sig bag dem, som om det ikke var deres egne børn, for at 
indbilde den offentlige opinion, at jøderne har til hensigt at dræbe 
dem” (citat slut, oversat fra engelsk).

Når en muslimsk, lærd sheikh på basis af Koranen påviser 
både islamisternes og den sekulære, post-kristne vestlige verdens 
fejlagtige opfattelse og disrespekt for de skrifter, der er hellige for 
muslimer, hvor meget mere burde vi så ikke som kristne værdsætte 
Guds Ord, som vi har det i Bibelen, og som er en evig, uforanderlig 
sandhed? – Og vort sprog i daglig tale, såvel som i kristne nyheds-
medier, bør rette sig derefter.

KRISTEN NØRGAARD KRISTENSEN

BRYGGERPARKEN 4
4450 JYDERUP

Se mere debat side 14.
Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg
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Møder & Arrangementer

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 

dit abonnement? Er 
avisen udeblevet?

Så ring til 
Udfordringens kontor

mellem kl. 8:30 og 
kl. 11:30 på 

tlf. 74 56 22 02 

- Tast 1
 for abonnement

 

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

Hans Berntsen

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

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

4. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

11. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Tim Philips, USA
Som afslutning kan der købes kaffe og frokost

i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
29. november kl. 14.00: Hans Berntsen

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Jørgen Christensen

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB
FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

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

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 6/11 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 6. november kl. 19.30. 
Taler: Pastor Bent Feldbæk, Sundby.

Alle er velkomne!

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 30747712 - 26175524

Lørdag den 7. november kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Hanne Grüner 
Formand for Aglow København
Emne: Rejs dig og bliv lys

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

www.kristentbogcenter.dk
Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  

Bogsalg
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 43:
Susanne Lorentzen
Kystparken 25
4600 Køge

Kodeord: Novellesamling

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 
3. november 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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Diverse

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  Ring 7356 1506

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 
’5984 Radiomission i Afrika’ 
Giro: (+01) 613-9450 eller netbank:

9570 0006 139450.

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

Kristent bofællesskab
Mellem Århus og Silkeborg ligger Åhaven, et velfungerende 
bofællesskab. Lige nu er der 2 lyse lejligheder på hhv. 105 
og 133 kvm til salg. 
Bofællesskabet har en solid økonomi. Det består af 7 separate 
lejligheder med pt. 12 voksne og 14 børn. 
Kontakt Gimm 2424 6367, læs mere på aahavengjern.dk 
eller fi nd os på Facebook.
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”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.

Se tusindvis af smukke blomster i den berømte 
blomsterpark Keukenhof. Vær med til gudstje-
neste i Den Danske Sømandskirke i Rotterdam, 
og hør om deres arbejde. Rejseleder Peter Lanting 
er født og opvokset i Holland, og han kender til 
de steder, som ikke står i 
turbøgerne.
Dato: 27. april - 2. maj
Rejseledere: Bodil og Peter 
Lanting

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

Holland – klassisk og nyt

Hurtig tilmelding. Efter d. 15/2 – forhør om plads

Ferie Bolig

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

Stillinger



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 30/10
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Helligånds-
kirken, Aarhus, for børn og unge.
Prædikant er Ungdomskirkepræst 
Lars Lindgrav Sørensen. 
Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
Alle helgens søndag - fra Sct. Ni-
colai Kirke i Kolding. Dagens tekst 
handler om at sørge og blive trø-
stet. Dagens salmer er ”Den store 
hvide fl ok vi se” og ”I Himmelen, 
i Himmelen”. Kammerkoret ”Sine 
nomine” synger sammen med folk 
fra byen under ledelse af Søren 
Andresen.

Søndag 1/11
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kirke, 
10 km nordvest for Roskilde. No-
vember måneds gudstjenester er 
alle optaget i Gershøj kirke med 
klima som det overordnede tema.
Denne Allehelgens søndag er 
prædikanten sognepræst Mette 
Griffenfeldt Merrald, Kirke Hyllinge 
og Lyndby sogne. I gudstjenesten,
der har LUFT som tema, medvirker 
også lokale kor og menigheder.

Mandag 2/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Genudsendelse fra søndag.

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

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
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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/

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

(44/2015)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter.) 
___ prøv 1 måned gratis - og betal KUN, hvis du derefter vil fortsætte
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ NYT: UNGT abonnement (indtil du fylder 25 år) kun 98 kr. /årligt (kun net-udgaven)
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.
Den nye abonnent er med i lodtrækningen om en rundrejse i Israel 10.-19. 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 10.-19. 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

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 29/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 30/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 31/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 1/11
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
09:54 Gudstjeneste (P1) fra Agger 
Kirke, Aalborg stift, ved Limfjorden 
i Thy. Det er Allehelgensdag, hvor 
man traditionen tro mindes de 
afdøde og tænder lys på gravene. 
Ved gudstjenesten oplæses nav-
nene på sognets afdøde i årets løb. 
Det er sognepræst Claus Nybo, 
der prædiker.
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 2/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 3/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 4/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

GOD TV fredag d. 30.10 kl. 14.30 og lørdag d. 31.10 kl. 19:30: Følg Jesus Culture-konferencen i Man-
chester, England, med Jesus Culture Band og Kim Walker-Smith, John Gray, Lakewood Church, Texas, 
Banning Liebscher (grundlægger af Jesus Culture) m.fl .

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
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Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
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Musik
TJEK

Event samler hvert år teenagere til en weekend med lovsang, fællesskab og undervisning i Vejle. I år handler det om SIGNS.
Skærmprint fra Event 2014.

ZOOM bandkonkurrence
ZOOM er for de 15-20 årige, der selv skriver sange og gerne vil 
ud over scenekanten med deres musik.

- Du og dit band kan vinde en dag i FinlandStudio sammen med 
producer Jacob Worm. Jakob har bla. arbejdet sammen med Himmel-
blå, Skywalk, Gunnertoft Gospelsingers og mange andre. Præmien 
har en værdi af 5.000 kr., oplyser Event.

De bedste bands/artister bliver udvalgt til at spille til ZOOM på Event 
fredag aften d. 6. november.

Tre dommere vil give point i forhold til musisk kvalitet, tekstens 
indhold og udtrykket på scenen. 

ZOOM sponsoreres af IM-musik.

Seminar kun for piger - eller drenge
Event byder på fem seminarer. Tre af dem er for alle, mens to er 

målrettet hhv piger og drenge.
Pige du er skøn! hedder tilbuddet til pigerne, som ledes af Nanna 

Forum Dideriksen.
- Hvad ser du, når du ser dig selv i spejlet? Som pige kommer vi 

nemt til at sige en masse løgne om os selv. Vi gør op med løgnene og 
prøver at se os selv som de fantastiske piger, Gud har skabt os til at 
være, hedder det i oplægget.

Porno det kræver kamp er kun for drengene. Michael Nygaard 
leder seminaret, som beskrives således:

Nærmest alle drenge har haft berøring med porno på den ene eller 
anden måde, og kampen mod porno er svær at vinde. Til seminaret vil 
der være et oplæg og mulighed for anonyme spørgsmål.

De andre seminarer handler om, hvordan man taler med sine kristne 
venner om troen, hvordan man bruger sin tid bedst muligt, og hvordan 
Gud leder os fx gennem bønnesvar.

Seminarerne foregår lørdag eftermiddag.

Event for de 13-19 årige
IMUs landsstævne Event fore-
går på Rosborg Gymnasium i 
Vejle den 6.-8. november.

Der vil være forkyndelse, lov-
sang, smågrupper og forskellige 
aktiviteter, blandt andet i semi-
narerne.

Pejlemærker - SIGNS
- Som mennesker er vi på rejse. 

Med temaet SIGNS vil vi gerne 
sætte fokus på denne rejse, nogle 
af de udfordringer man som ung 

kan møde der, og ikke mindst 
på nogle af de retningsgivere, 
Bibelen peger på, hedder det i 
oplægget.

Det er IMU, som arrangerer 
Event, men stævnet anbefales 
af såvel Luthersk Missions Unge 
(LMU) og Evangelisk Luthersk 
Ungdom (ELU).

Projektleder for Event 2015 
er IMUs landsleder Tonny Dall 
Sørensen. 

Event arrangeres i samarbejde 
med en lang række frivillige. 

Indre Missions Ungdoms landsstævne den 6.-8. november i Vejle har temaet Signs.

Hovedtalerne på Event 2015
Hovedtalerne hedder Søren Rønn og 

Thomas Nedergaard. 
Søren (25) læser teologi på Menig-

hedsfakultetet i Aarhus. Han fortæller 
om sig selv - og Event:

Jeg er godt gift med Kristina, som 
læser til sygeplejerske. Jeg er ret glad 
for fodbold og anden sport, og så elsker 
jeg at høre god musik - helst live.

Derudover brænder jeg for Jesus, 
og jeg er simpelthen så glad for muligheden for at fortælle om 
ham på Event 2015. Jeg har intet mindre end verdens bedste 
budskab at dele, og jeg er sikker på, at Gud har noget på hjerte 
- også til dig.

Jeg glæder mig til at møde en masse deltagere og snakke med 
jer om, hvem I mener, Jesus er, og om han betyder noget for jer. 
Min tro er opstået og holdt levende igennem gode snakke med 
andre kristne, så jeg håber for Event 2015, at det bliver et sted, 
hvor vi kan snakke ærligt om tro - også om det, der er svært.

Thomas fortæller:
Jeg har været kristen i 27 år – det vil 

sige hele mit liv – og det er det vigtigste, 
der er at sige om mig. At være Guds 
barn er min identitet, og omdrejnings-
punktet for, hvem jeg er, fi ndes i troen 
på ham.

Jeg er uddannet teolog og er ved at 
uddanne mig til præst. Jeg glæder mig 
til at være sammen med jer på Event, 
hvor jeg håber og be’r til, at Gud på ny vil vise sig for os.

Der er 5 år siden at bandet Nor:Lyd udgav deres debut-CD. 
I september i år udkom så efterfølgeren, Kom Ind. Bandet 
består af nogle venner fra København og Nordsjælland, 
der alle har en passion for Gud og musik. Derfor har alle 
sangene Gud som omdrejningspunkt.  

Rent musikalsk består CD’en af 10 numre, der alle er godt 
skruet sammen. De fl este numre starter langsomt og bygges 
så op. Der lægges langsomt ud med sprøde elektroniske 
toner, hvorefter resten af bandet sætter ind med god rock/
pop-lyd. Elguitaren skærer godt igennem og giver den ellers 
polerede lyd noget kant. 

Teksterne til sangene handler om at lytte til og søge Gud. 
Om frygt og kontroltab i en verden, hvor det kan være svært 
at fi nde plads til Gud. Samtidig bærer sangene også et håb 
og en glæde, der smitter af på lytteren. 

Teksterne tager alle udgangspunkt i bandets egne erfaringer 
med Gud. Den eneste sang, der ikke er skrevet af bandet selv, 
er sangen Frels mig, Gud. Denne sang har tekst fra Salmer-
nes Bog, Salme 69 v.2-4, 17-18. Her har Nor:Lyd lagt sit eget 
præg på teksten ved at tilføje moderne hårdtslående musik. 

Nor:Lyd leverer god lyttervenlig musik, med kant og per-
sonlighed. Man kan mærke, at bandet har noget på hjerte. 
Noget de vil have ud til publikum. Selvom teksterne kan virke 
lidt dystre, er der en glæde i musikken, der smitter af på 
publikum. Forsangeren Christina Donslund Steen leverer en 
overbevisende vokal, og resten af bandet sørger for, at det 
musikalske er i orden. 

Mangler du en lovsangs-cd, der spreder glæde, så giv Kom 
Ind en chance. Lyt til CD’en og tag derefter ud og hør Nor:Lyd 
live. Det er fuldt fortjent. 

Bo Slot Pedersen

Dansk lovsang 
med kant

Okay, rovdyrene er kommet ombord. Så snart Noah 
går nedenunder, går vi igang med operation ”Løve 
overbord”. (Se 1 Mosebog 6-8)
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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.

Kristen julesang nomineret af DR

Da Danmarks Radio i juni 2015 
udskrev konkurrencen om en 
ny dansk julesang, tog et par 
kristne, hhv en tekstforfatter og 
en komponist, udfordringen op.

Svend Erik Petersen og Peter 
Sander Andersen, som også tid-
ligere har lavet sange sammen, 
fortæller om det fælles projekt:

- Vi var enige om, at vores 
julesang skulle handle om den 
kristne jul, med barnet i krybben 
i centrum. 

Det blev til sangen ”Hvad er 
det, der gør jul til noget særligt”.

Blandt 10 nominerede
Sangskriver-parret fi k sig en 

overraskelse, da de blev ringet 
op fra DR med besked om nomi-
neringen. DRs jury havde nemlig 
udvalgt den kristne julesang 
til at være blandt de 10 (ud af 
516 indsendte), som nu skal til 
afstemning blandt DR’s lyttere.

- Vi håber, at denne julesang 
kan få mange danskere til at 
opleve, at ”julens stjerne skinner 
når jeg ser det barn, i krybben er 

så meget mer” (citat fra sangen).

Lytterne kan stemme
Det er muligt at afgive sin 

stemme fra den 26. oktober til den 
5. november.

Vindersangen vil blive sunget 
ved et stort tv-transmitteret jule-
sangsarrangement i DR Byen den 

29. november 2015 .
Kun julesangens tekst må 

offentliggøres. Rettighederne til 
noderne er derimod overdraget 
til forlaget Wilhelm Hansen, som 
udgiver et nodehæfte med de 
10 udvalgte julesange, oplyser 
Svend Erik Petersen og Peter 
Sander Andersen. 

Man kan komme til afstem-
ningssiden via dr.dk/dksyngerju-
lenind. Her kan man bl.a. høre et 
vers fra ’Hvad er det, der gør jul 
til noget særligt’

Bodil

- Vores sang skulle handle om den kristne jul, siger Svend E. Petersen og Peter S. Andersen.

Svend Erik Petersen (SEP) skrev teksten til DR’s julesangskon-
kurrence. På billedet herover ses SEP sammen med datteren 
Lise Petersen. De to udgav i 2013 bogen ’Alletiders jul.’

Da jeg gik i søndagsskole som barn, var der under Fadervor 
altid mindst ét af børnene, der pillede næse i stedet for at 
folde deres hænder. Men barnlig tankegang kan skam også 
godt være nyttig.  

 
Som voksen husker jeg den dag, hvor mine mange små ne-

vøer og niecer legede hjemme hos bedsteforældrene. De 
kørte frem og tilbage med legetøjsbilen inde i huset og råbte: 
”Baaaabu, baaaaabu!”. Kærligt gik vi voksne ud i entréen og kig-
gede på de nuttede legende børn. Vi spurgte dem af høfl ighed:  
- Hvorfor siger I ’babu babu’? 

- Vi leger brandbil!  
- Hvordan fi k I lyst til det?  
- Fordi det brænder.  
- Brænder? Hvor?  
- I spisestuen.  
Vi voksne kiggede undrende på hinanden, sagde intet, hvorefter 

vi i samme splitsekund spænede ind i spisestuen – og ganske 
rigtigt var et glemt stearinlys fra fødselsdagsfrokosten i gang med 
at forkulle gardinet og loftet! Tak, Gud, for barnlig leg!  

 
Børns syn på livet er ikke altid det mest ansvarlige (fx da min 

kusine forsøgte at sælge mig for noget slik), men det har værdi på 
en anden skala for os voksne. Vi roser dem, når de endelig lærer 
at tale - og bagefter beder vi dem om at tie stille. Sommetider går 
den barnlige synsvinkel tabt i fornuft. 

Da jeg så mine nevøer og niecers første reaktion på, at deres 
bedstefar uden varsel tog sine tænder ud foran dem, grinede og 
græd de på samme tid! Noget, de troede, var urokkeligt fastsat 
af en naturlov, blev bogstaveligt talt løsnet foran deres egne øjne!  
Verden blev større. Også børns Spørgejørgen-syndrom overfor selv 
de mest basale sandheder er et tegn på en tro på det umulige, 
overnaturlige og grænseløse. 

 
Igennem tiderne har der været mange ud-

lægninger af, hvad Jesus mon mente med at 
modtage Guds rige ligesom et lille barn – og 
netop denne undren er barnlig! Glæden ved 
livet og meningen med livet kan fi ndes ved 
også at se livet gennem et barns briller.  

Som et barn  

Vi håber, at vores sang kan få 
mange til at opleve, hvad julen 
virkelig handler om, siger kom-
ponist Peter Sander Andersen.

Af Henni Kanstrup
skribent
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