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

”Tak for en fantastisk støt-
tekoncert! Anledningen er 
dybt tragisk, men I tænder lys 
i håbløsheden med indsamlin-
gen og med gospelmusikkens 
budskab. Jeg er dybt rørt.”

Denne besked tikkede ind på 
South City Gospel Choirs face-
bookside sent mandag aften, 
efter at det 60 mand store go-
spelkor havde leveret et brag af 
en gospelkoncert i Kolding.

Koncerten var en støttekon-
cert til fordel for Mellemøstens 
fl ygtninge. Deltagerne gav den 
aften over 13.000 kr., og pengene 
fortsætter med at strømme ind på 
sms og MobilePay.

Pengene sendes til hjælpeor-
ganisationen Mission Øst, der 
arbejder blandt fl ygtninge og for-
drevne, som er ofre for terror fra 
Islamisk Stat i Syrien og Nordirak. 

Støttekoncerten rørte hele 
følelsesregisteret hos de 150 
publikummer, der både oplevede 
jubel og hjertevarme, glædesbrus 
og dyb alvor, samt smerte og håb 
fra gospelsangene. 

Mere end en koncert
Støttekoncerten fi k besøg af 

Kim Hartzner fra Mission Øst, 
og det gjorde arrangementet til 
meget mere end en koncert med 
en indsamling, fortæller korets 
formand Hanne Wind Jørgensen:

- Det var noget af det stærke-
ste, vi har oplevet sammen som 
kor. Jeg kunne se på kormedlem-
merne, at de var dybt rørt over 
beretningerne fra Nordirak. 

Aftenen satte spot på en huma-
nitær katastrofe, hvor mennesker 
i tusindvis bliver dræbt, blot fordi 
de ikke sympatiserer med IS, eller 
fordi de tilhører en minoritet som 
fx yezidierne eller de kristne. 

Gospelsangen ”He takes the 
pain away” (Han tager smerten 
bort) passede perfekt. Det var, 
så jeg sitrede, fortæller Hanne.

3,2 mio. fordrevne
Alene i Irak er 3,2 millioner 

mennesker fordrevet. Ud over 

’Jeg blev så rørt, 
at jeg sitrede’Hjælp til de fordrevne

Selv om meningerne om de mange nye fl ygtninge i Europa er delte, gjorde 
det dybt indtryk, da Kim Hartzner fortalte om de fordrevne i Nord-Irak.

akut nødhjælp sørger Mission 
Øst for, at traumatiserede børn 
får hjælp til at leve videre trods 

det forfærdelige, de har oplevet.
Man kan fortsat donere penge 

til Mellemøstens fl ygtninge gen-

nem Mission Øst. Det kan ske 
hurtigt og direkte på hjemmesi-
den www.missioneast.org.

Gospelkorets formand Hanne Wind Jørgensen var dybt rørt af at høre om de fordrevne kristne.

I år skal fl ere danskere mindes om julens egentlige indhold. Derfor fremstiller 
Udfordringen en speciel juleavis, som udkommer den 3. december. 
Den er redigeret, så den egner sig til at give til almindelige danskere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? - Sådan kan du være med:
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie og venner 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning senest mandag den 30. november.
• Gå sammen en gruppe eller menighed om at dække en bydel - og følg op. 

På bagsiden bliver der et felt, hvor I evt. kan sætte et stempel eller skrive et navn.
• Hvis du ikke selv kan gå ud, så betal for aviser til andre, som gerne vil gå. 
• En ekstra avis koster 5 kr. Men bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til 3 kr. stk.
• Uanset hvor mange kilo du bestiller, betaler du kun 29 kr. i porto!
• Bestil på 7456 2202 eller abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by!

Julenummer af den fælles kristne ugeavis  
Udfordringen 

Maleri: Marianne Mortensen. www.GalleriSela.dk 
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Sådan er forsiden på juleavisen

Ny roman af Lynn Austin

Kun ved at krydse 
et endeløst hav 

kan de finde den 
sande betydning 

af kærlighed, 
tro og hjem.

www.scandinavia.as
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første fredag i hver måned kl 12. 
Brugernavn: udf-net          Kodeord november: allerede 

Ugens profi l: Margit S. og Erik B. Pedersen

L i å Udf d i g dk

Bøn for byerne
I de farvede områder er der 

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

grupper kan tilmelde sig på 
forbedere@udfordringen.dk 

Rune Herholdts nye cd, Ama-
zone, har release den 7. no-
vember på Aros Kunstmuseum 
i Aarhus.

- Min største gave i livet kom 
igennem den værste tid! Jeg 
var tæt på at give op, men så 
kom håbet og troen og til sidst 
kærligheden. 

Flere af sangene blev skrevet 
midt i en livskrise, hvor jeg med 

hånden på hjertet kan sige, at 
Gud var den, der gav mig mod, 
håb, energi og noget at tro på! 

Ordene fra Jeremias’ bog 
29.11 blev meget virkelige for 
mig i den tid! ”Jeg ved hvilke 
planer jeg har for jer, siger Her-
ren. Planer om lykke, ikke om 
ulykke. Planer om at give jer en 
fremtid og et håb!” forklarer Rune 
Herholdt.

På cd’en medvirker Jens Jef-

sen (Kontrabas), Hans Esbjerg 
(Klaver) og Jesper Bo Knudsen 
(Trommer).

Rune Herholdt oplever netop 
nu stor tilstrømning af nye go-
spelsangere. Han holder mange 
gospel workshops, og kan hvert 
år dele evangeliet med 6-7.000 
konfi rmander og deres forældre.

- Gud er god og giver håb til 
håb-løse! slutter musikeren.

Bodil

Endnu en kristen julesang 
nomineret i DR-konkurrencen
Caroline Borello Lerche har skrevet tekst og musik til en af de 
10 julesange, som er nomineret i DRs konkurrence. Ligesom 
’Hvad er det, der gør Jul til noget særligt’ (som blev omtalt i 
sidste uges avis) er det en sang, der handler om Jesus.

Komponist og pianist Caroline Borello Lerches har tidligere 
udgivet salmealbummet Du siger det med blomster sammen med 
salmedigteren Hans Anker Jørgensen. 

Den nye julesang fortæller om Jesu fødsel. Første vers lyder:
På himlen står en stjerne i sit skær/ blandt tusind stjerner føles 

den så nær. / I månelys og stjerneskud,/ i natten som et sendebud:
||: En konge fødes snart! / en stjerne lyser klart. :||
Man kan høre alle de 10 nominerede sange og stemme på sin 

favorit på DR’s hjemmeside indtil den 5. november.
Bodil

Forstanderpar på IMs
bibelskole stopper 
Erik Back Pedersen har med-
delt højskolebestyrelsen, at 
han ønsker at fratræde sin stil-
ling som forstander for Børkop 
Højskole, Indre Missions Bibel-
skole pr. 31. juli 2016. Samtidig 
fratræder også hustruen Margit 
som medarbejder på højskolen.

Erik Back Pedersen kom for 
3½ år siden til Børkop Højskole 
fra Frøstruphave Efterskole, hvor 
han sammen Margit Skov Peder-
sen i en række år var en meget 
værdsat forstander.

Vendte tilbagegang
- Det er lykkedes for Erik at 

genskabe stor stabilitet og energi 

på højskolen og god og positiv 
opmærksomhed fra baglandet. 
Bibelskolen har igen god søgning 
af unge, der ønsker at bruge 5 
eller 10 måneder på bibel-skole, 
fortæller højskolens bestyrelses-
formand Per Søgaard. 

Han forklarer, at fremgangen 
i elevtal blandt andet skyldes, at 
Erik i samarbejde med medarbej-
dere og bestyrelse fi k etableret 
den nye ’Adventure linje’. Sam-
men med skolens øvrige linjer 
er det med til at profi lere Børkop 
Højskole som hele Indre Missions 
Bibelskole. 

Det er også lykkedes for Erik 
at skabe meget fl otte økonomiske 
resultater. Flere års underskud er 

blevet vendt til overskud, oplyser 
formanden.

25 år med lederjobs
- Vi er dybt taknemmelige for 

Eriks store indsats og at han 
sammen med Margit sagde ”ja” 
til opgaven og kaldet som højsko-
leforstander i en meget, meget 
vanskelig periode for Børkop 
Højskole, siger Per Søgaard. 

Efter nogle år med små elev-
hold og nedskæringer og store 
besparelser er der igen glæde og 
optimisme på skolen. Der er også 
mange initiativer til at sikre god 
udvikling og fremtid for højskolen. 
Det er derfor med stor beklagelse, 
at bestyrelsen må tage til efter-

retning, at Erik ønsker at fratræde. 
Erik har i mere end 25 år været 

ansat i meget krævende lederjobs 
på efterskoler og her sidst på høj-
skolen. Vi er dybt taknemmelige 
for, at Erik også gav af sine gode 
personlige egenskaber og store 
erfaring til Børkop Højskole nogle 
år, slutter Per Søgaard.

Margit Skov Pedersen er tid-
ligere musikkonsulent i Indre 
Mission. Hun er pt fritidsmusik-
konsulent i Region Syd.  

Skolens bestyrelse skal nu 
til at søge efter Erik og Margits 
afl øsere, slutter Per Søgaard.

Bodil

Danskere til profetisk samling i Helsinki
Der var fire danskere med,  
da den finske forbønsleder 
Paivi Heikkila den 24.-25.10. 
indkaldte til den 2. Nordiske 
Apostolsk-Profetiske Konfe-
rence i Finland. 

De øvrige deltagere var fra 
Norge, Sverige, Island og Fin-
land. Selv om der kun var få del-
tagere, sagde Paivi Heikkila, at 
konferencen havde tjent et formål 
- både i den synlige og usynlige 
verden. De profetiske og apostol-

ske tjenester skal genetableres 
i de nordiske lande og senere i 

Europa som en forberedelse til 
den sidste store vækkelse og ind-
høstning inden Jesu genkomst. 
Og det vil ske, siger hun.

Næste års nordiske samling 
bliver i Norge, hvor det formentlig 
bliver nemmere at samle menne-
sker med et profetisk kald. 

Paivis første bog om forbøn for 
byerne ”Herren vil give jer byen” 
er også udkommet på dansk, og 
i september talte hun i en række 
danske byer for at opmuntre til 
bøn for byerne i Danmark. 

Kirker rundt om i Polen har 
også inviteret den fi nske profet 

fra 4.-12. november, hvor hun 
bl.a. skal tale i Gdansk, Ketrzyn  
og Gdynia. Efter et by-seminar 
i Oulu i Finland tager hun til 
Utrecht i Holland for at medvirke 
ved European Coalition of Apo-
stolic Leader’s samling med dr. 
Peter Wagner.  I februar kommer 
hun igen til Danmark for at tale i 
Slagelse om bøn for byerne. 

Paivi har netop udgivet en ny 
bog på engelsk om de fem tjene-
ster: apostel, profet, evangelist, 
lærer og pastor. Bogen er endnu 
ikke på dansk. 

Henri.

Comeback for Karlsmose 
i Kristendemokraternes HB 
Den tidligere partiformand Marianne Karlsmose gjorde come-
back ved Kristendemokraternes landsmøde i Middelfart. Den 
nu 42-årige gymnasielærer blev efter 10 års pause igen valgt 
ind i partiets hovedbestyrelse som en klar nummer 1. 

Marianne Karlsmose afl øste i 2002 Jann Sjursen som formand. 
Hun var dengang kun 29 år og gymnasielærer. Marianne Karlsmose 
ønskede at give partiet en skarpere profi l og knytte partiet nærmere 
til den kristendemokratiske bevægelse. Partiet skiftede derfor også 
navn fra Kristeligt Folkeparti til Kristendemokraterne i 2003.

Karlsmoses formandsperiode varede kun i tre år. I 2005 trak hun 
sig på landsmødet i oktober, efter at partiet i februar var røget ud af 
folketinget. Den 44-årige Bodil Kornbek blev formand, men heller 
ikke i 2007, 2011 og 2015 opnåede partiet valg.

Tror fortsat på KD
- Efter 10 års pause er jeg klar til at trække i arbejdstøjet igen 

for Kristendemokraterne. De kristne værdier er under pres – næ-
stekærlighed diskuteres voldsomt, og ægteskabet udhules som en 
grundlæggende samfundsinstitution, siger Karlsmose. 

- Der er hårdt brug for et parti, der tør råbe op og slås for religi-
onsfrihed, men ikke religionslighed – vi skal holde fast i, at kristen-
dommen skal have en særstilling i vores samfund, siger Karlsmose.

Marianne Karlsmose tror på muligheden for at genopbygge Kri-
stendemokraternes gamle bastion i Vestjylland gennem hårdt og 
målrettet arbejde og ved at fastholde partiets kristne profi l.

Hun nævner abort og en lang række etiske områder, hvor KD 
adskiller sig fra alle de andre partier. 

- Der er ingen grund til at bruge tid på et parti, der lyder som alle 
andre, dertil er livet simpelthen for kort, siger hun.  

Henri.

Erik Bach Pedersen og Margit Skov Pedersen fratræder deres stillinger i Børkop næste sommer.

Udgiver ny cd efter livskrise

Rune Herholdts nye cd, Ama-
zone, har release 7.november.

Ny chef for Krifa Aalborg
Mette Christiansen, Aalborg, er tiltrådt 
som ny afdelingschef for Krifa Aalborg. 

Den 44-årige cand.merc.jur. kommer fra 
en stilling som juridisk centerchef for Krifas 
Juridiske Center Aarhus. 

Hun vil lægge vægt på, at alle kunder 
oplever, at det er ét Krifa, de møder, og at 
der bliver tænkt hele vejen rundt om deres 
situation og behov. 

Mette Christiansen har tidligere været 
bl.a. personalejuridisk chef og lønchef hos 
Compass Group Danmark A/S og lønchef hos IDA Service A/S.

Bodil
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Af Henri Nissen

Maren og Simon havde haft 
problemer i deres ægteskab, 
siden de blev gift for 9 år 
siden. Men sidste år gik det 
helt skævt.

 
- Simon ville være politibetjent 

og begyndte derfor at gå på VUC 
i Haderslev, fortæller Maren.

På skolen fi k de en ny pige i 
klassen, og Simon blev hurtig 
betaget af pigen.

Maren kunne godt mærke, at 
der var sket noget, men Simon 
sagde ikke noget. Han ville hel-
ler ikke indrømme, at der var en 
anden, men Maren læste hans 
SMS-beskeder og konfronterede 
ham med sin opdagelse.

Så indrømmede han, at han 
havde fundet en anden.

På trods af at han var vokset 
op i missionske kredse, så Simon 
deres ægteskab som færdigt, 
og han var klar til at begynde et 
forhold til den anden kvinde.

En dag var der nemlig én i kir-
ken, der gav ham et ”ord fra Gud”.

”Du står i mørket. Du skal 
komme ud i lyset!” Og det var 
jo ikke helt forkert, men Simon 
fejltolkede beskeden. Han troede, 
at mørket var hans komplicerede 
ægteskab med Maren. Og lyset, 
ja det var jo så at fortsætte 
forholdet med den nye kvinde, 
som var meget sjovere at være 
sammen med.

 
Ægteskabsrådgiveren

- Jeg følte bare, at nu var det 
slut med vores ægteskab. Jeg 
orkede ikke at kæmpe for det 
længere, husker Maren.

- Men så spurgte en ægte-
skabsrådgiver, om jeg ikke ville 
komme forbi til en snak. Hun for-
talte sit vidnesbyrd, at hun havde 
oplevet en lignende situation. Og 
hun havde besluttet at kæmpe 
for deres ægteskab - og havde 
vundet.

Det var lige spot-on!

Derfor ringede jeg til Simon og 
sagde, at jeg stadig elskede ham 
gerne ville fortsætte.

Det var han nu ikke så begej-
stret for. Han havde endelig følt 
sig fri, så han afviste mig gang 
på gang.

 
Nyforelsket og iskold

Jeg måtte bede Gud om at 
give mig kærlighed til ham - på 
trods af alt. Og det skete! Jeg 
blev så nyforelsket, at det næsten 
var for meget. Simon afviste mig 
og sagde: ”Det er ikke dig, jeg 
elsker!”

Det var meget hårdt. Og nu bad 
jeg i stedet Gud om at tage den 
kærlighed bort, som alligevel ikke 
kunne blive til noget. Og det skete 
også! Jeg blev iskold.

Det var lige før julen for et år 
siden. Jeg blev så kold, at jeg 
1. juledag kunne sige til ham, 
at hvis han døde, ville det blot 
være en lettelse for mig – og jeg 
mente det.

 
Terapeutens råd

I nytåret var vi sammen med 
vores venner, som vi plejede. 
Simon var begyndt at tænke sig 
om. Han antydede, at det måske 
alligevel kunne blive os igen.

 Det talte jeg med min terapeut 
om. (Ikke den kristne ægteskabs-
rådgiver, men en anden.) Hun 
sagde: ”Nu må du først og frem-
mest tænke på dig selv.”

Simon følte sig skubbet væk og 
tolkede det straks som Guds vilje, 
at han skulle fortsætte forholdet 
med den anden kvinde. For nu 
var hun holdt op med at bande så 
meget, og hun opførte sig også 
bedre. Så måske var det Guds 
vilje, at han skulle ”redde” hende, 
tænkte han.

 
Drop hende eller mig!

Maren stillede ham et ultima-
tum: Drop hende og VUC – og al 
pigekontakt. Ellers er det skils-
misse. Marens betingelser var 
dog for høje for ham, så papirerne 

blev istedet skrevet under. 
Simon tænkte dog over det og 

besluttede sig et par dage senere 
til at vende hjem og kæmpe for 
ægteskabet.

Men kort efter fortrød han igen. 
Det var for hårdt at skulle kæmpe. 
Hos den tidligere kæreste var det 
meget nemmere.

Den kristne ægteskabs-råd-
giver havde fået et billede af, at 
der var nogle dybe rødder, der 
gjorde det umuligt for Simon at 
ændre sig.

Hun foreslog ham derfor at 
tage til Aalborg for at møde Tor-
ben Søndergaard og få forbøn for 
”rødderne”.

Simon var med på den. Nu 
skulle der endelig gøres et sidste 
forsøg. Men i sidste øjeblik var 
projektet dog ved at gå i vasken, 
fordi Maren mistænkte ham for 
at ville besøge kæresten igen. 
Simon blev sur og kørte hjem-
mefra i vrede.

Maren var sikker på, at han 
ville tage op til kæresten og bad 
desperat Gud om hjælp. Og 
mærkeligt nok - i stedet for at 
køre op til kæresten, kørte han 
hen til nogle venner. Det var, som 
om bilen selv drejede, forklarede 
han. Vennerne fi k ham på bedre 
tanker, og han kørte nu næste 
dag til Aalborg.

 
Født på ny

I Aalborg boede Simon på 
Jesus-hotellet. Et hus, som en 
tidligere landsholdsspiller har 
stillet til rådighed for evangelisten 
Torben Søndergaards arbejde.

Torben forklarede det kristne 
evangelium på en måde, som 
Simon - der ellers var vokset op 
i kristne kredse - aldrig havde 
forstået før. I hvert fald ikke på 
den måde.

Han forstod nu, at han bare 
havde levet et syndigt liv uden at 
bekymre sig ret meget om det. 
Det var, som om han blot havde 
puttet sine synder i en spand og 
hængt den op på korset.

Men nu oplevede han, at han 
selv hang på korset. Han følte, at 
armene var spændt ud, og at han 
næsten blev kvalt.

- Hjælp mig fri, Torben, råbte 
han, mens han lå på gulvet og 
rystede.

- Vær fri i Jesu navn, sagde 
Torben, og straks følte han en 
stor lettelse. Det var, som om 
nogle snore om hænderne slap, 
og armene røg lige som elastikker 
ind på brystet.

Samme dag ønskede Simon 
at blive døbt. Han var ganske vist 
døbt som barn, men han ønskede 
nu at begrave hele sit gamle liv i 
en ny dåb, så han kunne stå op 
af vandet til et nyt liv.

Slip kontrollen!
Maren kørte selv til Aalborg om 

fredagen, og hun mødte en helt 
forandret Simon.

- Der var sket en kæmpe for-
andring. Han ligefrem strålede 
af fred og var meget nyforelsket.

Jeg var meget glad - og forun-
dret, fortæller Maren.

Torben forklarede nu om lør-
dagen også mig evangeliet på 
ny. Han spurgte, hvad der skulle 
bedes for. Jeg svarede, fuld til-
givelse og genoprettelse af det 
ødelagte.

Vi bad, og jeg måtte ned på 
knæ. Jeg fi k en fantastisk ople-
velse. Jeg følte en fysisk tung 
byrde på mine skuldre blive løftet 
af. Jeg havde haft svært ved helt 
at slippe kontrollen og overgive 
mig til Gud, men nu lagde jeg 
mig fl at ned på gulvet og sagde 

til Gud: ”Her er jeg!”
Jeg oplevede herefter en frihed 

og en fred, som jeg aldrig før har 
følt. Det var virkelig vendepunktet 
i mit liv. Derfor ville jeg også dø-
bes og begynde helt på en frisk. 

 
Skepsis fra menighed

Selv om Maren og Simon nu 
vendte genforenede og meget 
lykkelige hjem, følte de sig mod-
taget med skepsis fra venner og 
deres egen menighed.

- Vores bedste venner havde 
for svært ved at være sammen 
med os og ønskede at holde 
afstand. Vi har næsten ingen 
af de gamle venner tilbage. Og 
nogle i vores familie har også 
haft svært ved alt det nye, der er 
sket i vores liv.

I dag kommer vi i en anden 
menighed, hvor der er mange nye 
kristne, der er kommet ind lige fra 
gaden. Vi har fået masser af nye 
venner, og vi ville ikke undvære 
det, vi nu har.

Vi kan vinde kampen
- I er meget åbenhjertige om 

jeres samliv. Hvorfor?
- Det er vi, fordi vi kender 

mindst 5-6 andre par, som står 
i samme situation som os. De er 
kristne, men de er på randen af 
skilsmisse eller er blevet skilt. De 
kæmper, men de forstår ikke, at 
der er en åndelig verden, og at 
vi som kristne har nogle våben, 
vi kan kæmpe med - og vinde! 
slutter Maren.

Maren og Simons 
ægteskab blev 
reddet - og de fi k 
et helt nyt liv
Simon fl yttede hjemmefra, og Maren var klar til at underskrive 
skilsmissepapirerne. Hun havde forsøgt igen og igen. Nu var hun iskold.... 
Men så skete der noget med Simon – og med Maren. 

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
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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.
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Af Bodil Lanting

Det kristne forlag ProRex delta-
ger i BogForum i BellaCentret 
den 6.-8. november. Der bliver 
sat særlig fokus på to nye ud-
givelser om ISIS’ forfølgelse 
af kristne under en debat om 
forfulgte kristne.

Det er fjerde år i træk, at Pro-
Rex Forlag er med på BogForum.

- Da BogForum for nogle år si-
den rykkede til BellaCentret, blev 
der plads til os, siger Christian 
Larsen, forlagets indehaver. 

- Vi har med stor glæde del-
taget hvert år siden da. Nogle 
betegner et forlag som vort som 
et nicheforlag. Det er vi måske 
også, hvis bøger ud fra en kristen 
vinkel er et nicheprodukt.

Tro på trods - på Scenen
I år satser forlaget på at komme 

længere ud med to af deres nyud-
givelser ved at præsentere dem 
på BellaScenen.

- Vi brænder for det, vi laver, 
og lever i bedste velgående, for-
klarer forlagsredaktør Else Marie 
Larsen. 

”Tro trodser ISIS” og ”De dræ-
ber kristne” er topaktuelle bøger 
om situationen i Mellemøsten, om 
forfølgelse af religiøse mindretal 

og deraf følgende vækst i de 
kristne kirker. De er skrevet af folk 
med insiderviden, der har levet i 
området og forsket i emnet. Det 
er bøger, der gør læseren klogere 
på den aktuelle situation.

’Truslen i vores baghave’
Journalist og forfatter Iben 

Thranholm vil medvirke på Bel-
lascenen. Her vil hun tale med 
pastor Massoud Fouroozandeh, 

der selv er tidligere muslim, om 
tro på trods af forfølgelser. Det vil 
også handle om muligheden for  
at bevare kristendommen både 
i dens vugge (Mellemøsten) og i 
vores eget land. 

De to forfattere og samfunds-
debattører, Thranholm og Fou-
roozandeh, vil tale ud fra bøgerne 
”Tro trodser ISIS” og ”De dræber 
kristne”. Det sker på Bellascenen 
fredag kl. 12.30.

Bagefter kan man få en snak 
med Iben Thranholm om bøgerne 
på ProRex Forlags stand C3-027, 
oplyser Else Marie Larsen. 

Debat om truslen mod 
kristne på BogForum
Iben Thranholm og Massoud Fouroozandeh debatterer ISIS og forfølgelse af kristne på Bellascenen.

Iben Thranholm og Massoud Fouroozandeh skal præsentere to 
bøger om forfølgelse af kristne på BogForum i weekenden.
Både ’De dræber kristne’ og ’Tro trodser ISIS’ er blevet uddelt til 
alle danske folketingsmedlemmer i september i år.

89.118 kr. blev der sunget ind 
til Syrien under et støtteevent i 
Jerusalemskirken i København 
sidste fredag.

 
Jerusalemskirken sydede af 

både gospelsang og næstekær-
lighed, da der i fredags var støtte-
koncert til fordel for Danmissions 
arbejde for de internt fordrevne 
i Syrien. 

11 forskellige gospelkor deltog i 
den store støttekoncert, som frivil-
lige kræfter fra gospelkirken The 
Gospel Fellowship havde stablet 
på benene til fordel for Danmis-
sions arbejde for fl ygtninge inde 
i Syrien.  

Krigen blev nærværende
Ideen til en særlig indsam-

lingskoncert opstod, da syriske 
flygtninge begyndte at krydse 
den danske grænse. Det fortæller 
Laura Kjærgaard, der er sanger, 
korleder for en række gospelkor 
og musikleder i The Gospel Fel-
lowship. 

- Krigen i Syrien blev endnu 
mere nærværende, da fl ygtnin-
gestrømmen nåede til Danmark, 
og vi spurgte os selv, hvad vi kan 

gøre. Det er oplagt, at vi bruger 
gospelsangen til at hjælpe, og 
så opstod ideen om en støtte-
koncert, siger Laura Kjærgaard. 

467 sangere på scenen
Fredag aften sang i alt 467 

sangere så til fordel for Danmis-

sions arbejde i Syrien. 
Her støtter Danmission internt 

fordrevne med hygiejneartikler, 
tæpper, mad, husly, medicin og 
brændstof. 

Laura Kjærgaard er rørt over 
den store opbakning, som støtte-
koncerten fi k, og imponeret over 

det fl otte indsamlingsresultat. 
- Det her er en mulighed for at 

hjælpe inde i Syrien, og for os, der 
synger gospel, giver det rigtig god 
mening, at vi kan støtte gennem 
vores sang. 

Mange af de sange, vi synger, 
handler om Guds kærlighed til 
os mennesker – at samle ind til 
Syrien er en mulighed for at gene-
rere hjælp og næstekærlighed til 
mennesker, der virkelig har brug 
for det, siger Laura Kjærgaard.

Disse kor sang med
Danmission takker deltagerne 

og oplyser, at de medvirkende 
kor var: 

Gospel Unlimited
Corallerne
New Season
Copenhagen Gospel Singers
Glostrup Gospel
Faith
Amager Gospelkor
Gospel Generation Next
The Gospel Choir
Copenhagen Gospel Voices
The Gospel Fellowships 

sanger-team. 
Bodil

Gospelkor sang 89.000 ind til Syrien

Kommunikationschef Charlotte Dyhr modtog den store check 
til fordel for de internt fordrevne i Syrien fra Laura Kjærgaard. 
Foto: Danmission

Flygtningestrømmen gennem Danmark inspirerede til støttekoncert i København.

Jeg kan ikke fordrage Halloween med al dens dyrkelse af død, 
mørke, heksekunst og okkultisme. Det står i skærende kontrast 
til det kristne budskab om alle helgen, der er forenet med Gud, 
genopstandelse og det evige liv i Guds lys. 

Når jeg ser børn og unge klædt ud som zombier, skeletter, og 
spøgelserne rende rundt på villavejene og fejre døden, bliver jeg 
altid så trist og tung om hjertet. Disse børn ved ikke, at de – ufrivil-
ligt – bliver initieret i et gammel hedensk ritual, der stammer fra 
druiderne, som handler om at ofre til dødsguden for at formilde 
ham. Når børnene stemmer dørklokker og siger ”slik eller bal-
lade”, er det  ikke bare spøg og skæmt, men en formulering, en 
trussel, som også druiderne brugte, om, at hvis man ikke giver en 
ofring til dødsguden, så kan man forvente en forbandelse, eller at 
magiske, okkulte kræfter vil forsøge at gribe destruktivt ind i ens 
liv eller færden. 

Druiderne vidste besked med den åndelige verdens realitet og 
beskaffenhed. Det gør nutidens unge – og deres forældre - ikke. 
De tror bare, det hele er fest og farver. Men faktum er, at nutidens 
børn gentager det hedenske ritual og på sin vis bliver involveret i 
kulten. Det er i mine øjne det allermest uhyggelige ved Halloween. 
Denne letsindige leg med døden og det okkulte. Hvorfor er dan-
skerne så glade for at fejre døden og ikke livet? Ved påsketid ser 
vi ikke børn rende rundt på gader og stræder i opstemthed over 
Jesu opstandelse. 

Som kristen nægter jeg at deltage i denne hedenske dødskult. 
Derfor tænkte jeg først, at jeg ikke ville lukke døren op, når børnene 
kom til mit hus. Men så fi k jeg pludselig den indskydelse at forære 
dem hver især en lille velsignet katolsk medaljon, som beskytter 
mod det onde, fordi den er velsignet med Guds ord, ligesom som 
dåbsvandet også er. Jeg forklarede børnene, at hvis de blev bange 
for noget, kunne de altid holde den i hånden. Så ville de føle fred 
og beskyttelse. Det var rørende at se børnenes taknemmelighed 
og stille eftertænksomhed da de tog medaljen i hånden. En mor 
skrev efterfølgende til mig, at medaljonen med budskabet om at 
det gode overvinder det onde havde gjort stort indtryk på hendes 
datter på denne aften.

Halloween
er hedenskab



Udfordringen torsdag den 5. november 2015 INDLAND .  5

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,-

Danske hospitaler efterlyser
bibler og salmebøger
Både præster og patienter ønsker bibelsk materiale og sal-
mebøger, men sygehusene har ikke råd til at anskaffe det. 
Derfor har Bibelselskabet startet en indsamling tll formålet.

Bibelselskabet har undersøgt behovet ved at interviewe bl.a. 
sygehuspræster i det faglige netværk, PRIS, fortæller interna-
tional chef Synne Garff. Også oversygeplejerske Rena Kopp fra 
Herlev Hospital bekræfter, at der er et behov.

”Så vel Bibelen som Den danske Salmebog bør være et naturligt 
tilbud til patienter under deres kontakt med det danske sund-
hedsvæsen. Guds kærlighed og omsorg er nærværende og kan 
gennem de stærke og dybe ord støtte, trøste og lindre – også  i 
de faser, hvor livet gør ondt”, siger oversygeplejersken.

Det nye indsamlingsprojekt har fået navnet ’Bibler til danske 
hospitaler’.

Bodil

Ny kirke i Københavns Sydhavn 
Sydhavnen skal have ny kirke, som skal ligge på Teglholmen. 
Menighedsrådet i Sydhavn Sogn har nu underskrevet købs-
kontrakten på en smuk grund helt ud til Frederiksholmsløbet, 
oplyser Kirken i København.

Der er brug for en kirke i området, fordi befolkningstallet de 
kommende år vokser eksplosivt.  Den nye kirke kommer til at ligge 
nær metroen. Menighedsrådet vil starte en arkitektkonkurrence i 
2016 og forventer, at kirken kan stå færdig i 2018.

Bodil

I medierne hører man om 
uroligheder i Israel. Men man 
kan roligt rejse til Israel, siger 
Henrik Nielsen, Felix Rejser.

- Vi har haft 6 grupper i Israel 
her i efteråret, hvor den første 
afrejste var den 28. september, 
og den sidste kom hjem i fre-
dags. Jan og Vicka Mortensen, 
præstepar i Kristkirken i Kolding, 
var rejseledere på vores rejse i 
efterårsferien. Alle har haft rigtig 
gode ture, hvor de ikke har været 
ude for noget ubehageligt. 

Turene er blevet gennemført 
som planlagt med undtagelse 
af et besøg i Hebron, som man 
besluttede at droppe. 

Selvfølgelig har man kunnet 
mærke den spændte situation 
med fl ere politifolk og soldater 
i bybilledet, men det har jo blot 
været betryggende. Man har 
sagtens kunne bevæge sig rundt 
i Den gamle By og i bazargader-
ne. Det  har jo ikke været turister, 
som har været truet, siger Felix 
Rejsers direktør.

Henri.

Felix Rejser: Ingen problemer 
i at sende rejsende til Israel

Af Edith Theis-Nielsen   

Danielle Mor, leder af udvik-
lingsafdelingen i Jewish Agen-
cy, talte ved Dansk Jødisk 
Venskabs stævne om jødernes 
tilbagevenden til Israel. 

Hun citerede Esajas Bog: 
”Frygt ikke..” (41:10). Det gentog 
hun fl ere gange i lyset af tidens 
turbulens, som rammer jøder 
særlig hårdt. 

Det er baggrunden for Jewish 
Agencys arbejde, at jøder aldrig 
mere - især efter 1948 - skal stå  
i fare alene. Jewish Agency hjæl-
per med at bringe dem til Israel. 
Jewish Agency har eksisteret 
siden 1929 og har bidraget til at 
opbygge Israel også før 1948. 

Man har også andre aktivite-
ter, fx sommerlejr for unge i Israel 
som inspiration og forberedelse 
til en mulig fremtid i landet. 

Jøder i klemme i Ukraine
Konfl ikten i Ukraine har ført til, 

at jøderne er kommet i klemme 
mellem ukrainere og russiske 
separatister med en antisemitisk 
opblussen. En fjerdedel af de 
ukrainske jøder bor i konfl iktom-
råderne, og de frygter for deres 
liv. I 2014 udvandrede det dob-
belte af antallet i 2013. 

Flygter fra Frankrig
De franske jøder udgør den 

tredje-største jødiske gruppe 
uden for Israel med en halv 
mio., og de er typisk zionister. 
Antallet af racistiske hændelser 
mod jøder i Frankrig er vokset 
enormt, men antisemitisme dér 
er ikke nyt, det går tilbage til 2. 
verdenskrig, og Jewish Agency 
har længe før Hebdo-attentatet 

været bekymret. Organisationen 
regner med, at 9.000 franske 
jøder kommer til Israel i 2015, 
det største tal siden 1948.

Overrasket over venner
Danielle Mor udtrykte tak-

nemlighed for kristnes forbøn og 
økonomiske støtte med citatet fra 
Esajas 49:22, hvilket er specielt, 
når det kommer fra en jøde:

”Herren, den Almægtige siger: 
Se, jeg giver signal til folkesla-
gene om at komme med dine 
sønner i favnen og dine døtre på 
skuldrene.”

”Det var en overraskelse for 
mig, at Israel har venner som 
jer”, sagde hun. Dansk Jødisk 
Venskab støtter Jewish Agencys 
hjælp til ukrainske og franske 
jøder. 

Hvorfor Israel?
Dan Herron, DJVs repræsen-

tant i Israel, fortalte, at mange 
spørger ”Hvorfor Israel?”

Han besvarede ved at fortælle 
lidt om den aktuelle situation, det 
bibelske grundlag og Israels gen-
oprettelse. Det kan vi være med 
til gennem samarbejdspartnere, 
volontører på israelske institutio-
ner, medlemsskab i DJV samt 
spændende og udfordrende 
ungdomsture, bl.a. en tur med 
natvandring i ørkenen, så man 
får syn for Israel og oplevelser for 
livet (omtalt på facebook). 

Et af de nyere hjælpeprojekter 
er ”Lone Soldier”, hvor Dansk Jø-
disk Venskab hjælper immigrant-
soldater og soldater fra brudte 
hjem. Når de kommer i militæret, 
har de ikke netværk, de har brug 
for praktisk hjælp og fællesskab. 
Dansk Jødisk Venskab hjælper 
med økonomisk støtte og socialt 

netværk. Dansk Jødisk Venskab 
støtter også andre projekter, men 
mangler senior-volontører.

Den store konges by
Jøderne stammer fra Abra-

ham, så de har identifi kation med 
Israel - og siden kong Davids tid 
også med Jerusalem. De ønsker 
dermed tilbagevenden til Israel, 
sagde Danielle Mor og citerede 
fra Bibelen. 

Eva Ravn Møenbak, formand 

for DJV, knyttede stævnets tema 
Jerusalem, den store konges by 
til jøders aliyah, med et bibelstu-
dium, da det hebraiske aliyah 
betyder at stige op, og det gør 
man jo til Jerusalem. 

At kristne kommer til Israel 
fx til løvhyttefesten eller som 
volontører er samtidig trosstyr-
kende for jøderne, da det viser, at 
profetierne i Gamle Testamente 
er ved at gå i opfyldelse!

Jøder takker 
for kristnes 
venskab   
Danielle Mor fra Jewish Agency talte på dansk 
Jødisk Venskabs årsmøde i København.

Danielle Mor er leder af Jewish Agency’s udviklingsafdeling.

Flertallet af Christiansborgs 
politikere vil kalde sig kristne
Et rundspørge, som Kristeligt Dagblad har foretaget blandt 
folketingsmedlemmerne, viser, at 75 procent af dem er med 
i folkekirken. Samtidig vil 64 % beskrive sig som kristne.

Undersøgelsen blev præsenteret i avisen den 29. oktober. Her 
betegner biskop Henrik Wigh-Poulsen fra Aarhus Stift resultatet 
som glædeligt. Samtidig påpeger han, at der altså ikke er tale 
om, at en fl ok ’ugudelige politikere’ styrer folkekirken. Samme 
konklusion drager kirkeminister Bertel Haarder.

Ifølge de nyeste tal er 78 procent af den danske befolkning 
medlem af folkekirken, oplyser Kristeligt Dagblad.

Bodil

Khader taler i Kolding-kirke
Torsdag den 12. november holder Brændkjær Kirken i Kol-
ding Fælleskirkelig Aften.

Aftenens taler er folketingsmedlem, 
forfatter og foredragsholder Naser Kha-
der, som er født i Damaskus i Syrien i 
1963. Han vil tale ud fra bogen: Beken-
delser fra en kulturkristen muslim. 

”Jeg er vokset op i islams hus og 
har mange gode minder derfra. Huset 
har været med til at forme mig til den, 
jeg er i dag, og jeg er tæt knyttet til min 
familie og venner af huset, til rummene og de gamle møbler. På 
den anden side af gaden ligger et andet hus; kristendommens.”

Naser Khader har bl.a. læst teologi. Han har derfor stor viden 
om de to store religioner.

Mødet er for alle, og der er fri entre.
Bodil
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LEDER

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Matt. 22:15-22

Skattens mønt
15 Det blev farisæerne for meget. De stak hovederne sam-

men for at fi nde ud af, hvordan de kunne få Jesus til at sige 
noget, de kunne arrestere ham for. 16Så besluttede de at 
sende nogle af deres disciple til ham sammen med herodia-
nerne for at stille ham et snedigt spørgsmål. De skulle sige: 
»Mester! Vi ved, at du ikke er bange for at sige sandheden, 
og at du underviser folk om Guds vilje. Du lader dig ikke på-
virke af menneskers meninger, og du snakker ikke folk efter 
munden. 17 Sig os nu, hvad du mener: Skal vi betale skat til 
den romerske kejser eller ej?« 18 Men Jesus gennemskuede 
deres onde hensigter. »Hyklere! Hvorfor sætter I fælder for 
mig? 19 Vis mig den mønt, I betaler skat med.« De rakte ham 
en. 20»Hvem er der billede af på mønten?« spurgte han. 
»Og hvad er det for et navn, der er indridset i den?« 21 »Det 
er kejserens navn og billede.« »Så giv kejseren det, der er 
hans, og giv Gud det, der er hans.«22 Da farisæerne hørte 
det svar, var de ved at tabe både næse og mund, og de gik 
stille deres vej.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Leif Rasmussen

AnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør

”Giv kejseren, hvad kejserens 
er, og Gud, hvad Guds er”. Med 
disse ord lukker Jesus munden 
på nogle mennesker, som vil 
lægge en fælde for ham og 
fange ham i ord. 

Jesus står omgivet af to grup-
per, som vil gå meget langt for 
at bringe ham i ”fedtefadet”. Fa-
risæerne og herodianerne, hed-
der de. De prøver først at virke 
tilforladelige med smigerende 
ord; men deres egentlig hensigt 
viser sig snart i det spørgsmål, 
de stiller: ”Er det tilladt at give 
kejseren skat eller ej?”  

Et snedigt, lumskt og spræng-
farligt spørgsmål der viser, at 
det er nøje planlagt. Hvad enten 
Jesus svarer ja eller nej, så vil 
han få store problemer.  

Den ene gruppe, farisæerne – 
ventede på Guds riges komme. 
De har den dybeste foragt for 
den romerske besættelsesmagt, 
som har plyndret og udsultet den 
jødiske befolkning. Så hvis Jesus 
svarer ja til, at man skal betale 
skat til den forhadte romerske 
kejser, så havde farisæerne 
noget, de virkelig kunne anklage 
ham for.  

Den anden gruppe, herodia-
nerne – havde affundet sig med 
forholdene og samarbejdede 
med romerne for rent politisk at 
få det bedste ud af situationen. 
Hvis Jesus havde svaret nej til at 
betale skat til kejseren, så kunne 
de med rette ha´ anklaget ham 

for at være en politisk oprører. 
Enhver kan forestille sig, hvad 
besættelsesmagten ville gøre 
med sådan én.  

Det er den klassiske situa-
tion. To partier, farisæerne og 
herodianerne, som ellers ikke 
kan døje hinanden, har fundet 
sammen for at få ram på Jesus. 
De har planlagt et listigt og un-
derfundigt angreb, der nøje er 
gennemtænkt, og de har sikkert 
hver især tænkt: ”Nu har vi ham!”. 

Overnaturlige gaver 
Men alle Helligåndens overna-

turlige gaver var aktive i Jesu liv. 
Dem kan vi læse om i Korinter-
brevet det 12. kapitel. Når Jesus 
fx helbredte mennesker, var 
helbredelsens gave i funktion. 
En anden gave som nævnes er 
visdomstale. Denne gave fun-
gerer ofte i vanskelige og farlige 
situationer. Her kan et visdoms-
ord løse et problem eller bringe 
modstanderen til tavshed. Der 
er ikke tale om en visdom som 
den, man erhverver gennem 
erfaring; men om en overnaturlig 
gave, som i bestemte situationer 
kommer os til hjælp.

 
Jesus vidste, det var en fælde, 

og ligegyldigt hvad han svarede, 
så ville det være forkert. Alle 
ventende på, at han skulle gå 
i fælden; men så kommer vis-
domsordet: ”Vis mig skattens 
mønt”, og derefter spurgte han: 
”Hvis billede og indskrift er det?” 
De svarede kejserens: ”Så giv 
kejseren, hvad kejserens er, og 
Gud, hvad Guds er”.  

Svaret er genialt, og der er 
ikke mere at sige. Det fremgår 
også af teksten, at de undrede 
sig og luskede bort én efter én.

Vi ejer i virkeligheden 
ingenting

Først lukker han munden på de 
underfundige mennesker; men 
samtidigt understreger Jesus 
over for os alle, at der altid er 
et forvaltningsansvar med de 
midler, som er betroet os. ”Giv 

kejseren, hvad kejserens er” be-
tyder, at du skal betale din skat 
med glæde. Det er din og min 
pligt at bidrage til det samfund, 
som vi er en del af. 

Når Jesus så siger: ”Giv Gud, 
hvad Guds er”, så er sandheden 
den: Vi ejer i virkeligheden ingen-
ting. Skriften siger: ”Jorden med 
alt, hvad den rummer, verden og 
dens beboere, tilhører Herren 
…”. (Sl.24,1-2) Det betyder, at 
Gud ejer hver kvadratmeter land 
på jorden og alle mennesker på 
jorden – dig og mig inklusive. 

Du er altså ikke ejer, du er 

forvalter. Som god forvalter, må 
det ha´ første prioritet at behage 
den herre, du tjener og føre hans 
ønsker ud i livet. Han sørger for 
dig, og ret forstået, så afl ønner 
han dig godt; men Skriftens ord 
lyder sådan: ”Al tiende … tilhører 
Herren” – underforstået: sørg lige 
for at få jeres tankegang bragt 
på rette spor vedrørende dette! I 
Guds øjne er 10% af din indkomst 
”båndlagte midler”, der kun skal 
bruges til et bestemt formål – til 
hans vilje på jorden. Spørgsmålet 
er: gi´r du ham det, der er hans? 
Det er det, Jesus siger til os.

”Giv mig dit hjerte min søn/dat-
ter …” (Ordsp.23,26). Er dit hjerte 
hos Gud, eller er det i ”tegnebo-
gen”?  Hvis Gud har dit hjertes 
dybeste hengivenhed, giver du 
med glæde – ikke modvilligt. 

Det første menneske i Skriften, 
der betalte tiende, var Abraham. 
Hvorfor gjorde han det? Af tak-
nemlighed, fordi Gud havde ud-
friet ham fra den fjende, der ville 
tilintetgøre ham. Har Gud udfriet 
dig? Har han velsignet dig? Så 
vis ham taknemlighed ved at give 
ham hans andel.

”Giv kejseren, hvad kejserens 
er, og Gud, hvad Guds er” bety-
der kort og godt, at du skal elske 
Gud af hele dit hjerte og din næ-
ste som dig selv. Gud skylder vi 
vores hjertes inderlige tak for livet 
med dets mange muligheder. 

Ejer eller forvalter?

Forfatter, og funktionsleder 
i  Apostolsk Kirke, Kolding 

Jesus understreger over for os alle, at der altid er et forvalt-
ningsansvar med de midler, som er betroet os.

Du er altså ikke ejer, 
du er forvalter. Som 

god forvalter, må det 
ha´ første prioritet at 
behage den herre, du 

tjener, og føre hans 
ønsker ud i livet.

Den nye og den
gamle kristendom
En hel del danskere tager imod Jesus og får en levende tro 
gennem gade-evangelisation. Og nogle ”gamle” kristne får 
også fornyet deres tro. 

Det er rigtig glædeligt - og på høje tid - at ”kirken” igen kom-
mer ud blandt folk. For mange moderne danskere véd meget 
lidt om kristendom, og dét de véd er ofte forkert... Dumme 
fordomme forhindrer mange danskere i at tro.

Men kristendommen handler jo ikke blot om at vide noget, 
men om at tro og erfare, at Gud og Jesus virkelig er der, og 
at Bibelen taler sandt. 

Forstå evangeliet og dets kraft
På side 3 fortæller et ungt par deres historie. Til trods for, at 

de var vokset op i gode kristne kredse, vidste de ikke, hvordan 
de skulle bruge deres tro, da de kom i en håbløs situation. 

Som kvinden udtrykte det: ”Vi havde godt hørt om den 
åndelige verden, men vi havde ikke forstået, hvad det betød 
for vores eget liv. Vi havde ikke de våben, vi skulle bruge i 
den åndelige kamp.” 

Det er en ret præcis beskrivelse af det, mange gode kristne 
oplever. De er vokset op med kirken. De kender ”det hele”. De 
kender i hvert fald alle reglerne for, hvad de ikke må. Men det 
er måske ikke blevet personligt tilegnet og erfaret. 

Der er ikke nødvendigvis noget galt i den måde, vi har fået 
det fortalt på i kirken eller missionshuset, men nogle gange 
skal man høre tingene på en ny måde - eller man skal være 
i en nødsituation for personligt at gribe det. 

I hvert fald er der mange, der oplever en omvendelse og 
en stærk fornyelse i deres liv, når de møder evangeliet på ny.

Engle jubler - mennesker er skeptiske...
Egentlig skulle vi alle bare klappe i hænderne, når det sker. 
Jesus siger, at selv ”Guds engle jubler, hver gang en synder 

vender om til Gud.” (Lukas 15,10.)
Men sjovt nok møder mange ny-omvendte i stedet skepsis 

i deres kristne kredse, når de begejstret fortæller om deres 
nyforelskelse i Jesus. Deres begejstring føles måske ligefrem 
som en indirekte anklage imod den knap så helhjertede og 
tilpassede måde, vi andre lever vores kristne liv.

Det er historien om den fortabte søn og den ældre bror, 
der gentager sig - igen og igen. I løbet af kirkehistorien har 
den etablerede kirke og de gamle vækkelser næsten altid 
vendt sig imod nye vækkelser og fornyelser. For netop 600 
år siden brændte den katolske kirke Jan Hus på bålet, fordi 
han havde nogle særmeninger. Luther var også i livsfare. Og 
mange andre anonyme kristne har måttet lide for deres tro. Og 
desværre er det som regel andre kristne, der er mest ivrige 
med at bære ved til bålet... Det skal vi aldrig gøre.

I dag brænder vi ikke folk på bålet, men vi omfavner heller 
ikke de vækkelser, som Gud måske sender, for der er jo altid 
noget i de nyes teologi eller metoder, man kan tage afstand 
fra – samtidig med, at vi sidder i kirken og beder ”Oh! Gud, 
send os vækkelse!” 

Teologiske forskelle er ikke vranglære
”Men de prædiker vranglære,” vil nogle indvende. Men 

hvad er vranglære? Er det blot en anden teologisk opfattelse 
end den, vi selv har? Nej, vi kan kun tale om vranglære, når 
mennesker bliver ledt væk fra troen på Jesus. Om man har 
en anden opfattelse om fx dåb er faktisk ikke vranglære. Det 
er blot en anden fortolkning af Bibelens ord. 

Vi undgår i Udfordringen normalt at skrive om dåbs-diskus-
sioner, fordi det sjældent fører til noget positivt. Men det er 
vigtigt, at både nye og gamle kristne forstår, at vi KAN rumme 
store forskelligheder - hvis vi blot fokuserer på Jesus. Så kan 
vi i stedet bruge tiden på at fortælle evangeliet til fl ere. 

Derfor: Tag ikke afstand - men tag godt imod dem, 
der har oplevet noget nyt med Jesus. Lad dig ud-
fordre til selv at blive fornyet i det, du tror er sandt. 

Vi har alle brug for åndelig fornyelse, så den 
levende tro ikke stivner i religion.
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BEST WESTERN

 Jeg har som kristen oplevet 
englenes indgreb tre gange i 
mit liv. De første to gange var 
meget personligt relateret og 
af åndelig art, hvorimod den 
sidste gang var særdeles 
håndfast og praktisk. Og heri 
lå der samtidig en undervis-
ning, vi alle kan have brug for. 

Jeg tog på indkøbstur i det 
nordlige Tyskland, og jeg sej-
lede med færgen fra Rødby-
havn til Puttgarden. For at 
spare penge lod jeg bilen stå 
på parkeringspladsen i Rødby-
havn, og jeg købte mig en billig 
seniorbillet. Med mig havde jeg 
en lille indkøbsvogn på to hjul, 
og den fyldte jeg helt op med 
drikkevarer, slik og chokolade, 
så den blev rigtig tung.

Det var jo ingen sag at gå 
fra landgangen i Puttgarden 
til indkøbscenteret. Indkøbs-
vognen var jo tom, men på 
tilbagevejen var det anderledes. 
Indkøbsvognen var fyldt til bri-
stepunktet.

Først skulle jeg gå et langt 
stykke vej til en gangbro, og da 
jeg kom hen til den, måtte jeg op 
ad tre trappeafsnit, og jeg sled 
og slæbte. Dertil kom, at færgen 
sejlede lige for næsen af mig, så 
jeg måtte vente på den næste. 
Jeg lovede mig selv, at det her 
ville jeg aldrig gøre mere.

På færgen styrkede jeg 
mig med en kop kaffe, og jeg 
spekulerede på, hvordan jeg 
skulle klare de mange trapper 
ved landgangen i Rødbyhavn. 
Derefter skulle jeg igennem 
en underjordisk tunnel med 
to trappeafsnit, før jeg kom op 
til parkeringspladsen. Endnu 
engang sagde jeg til mig selv, 
at det var sidste gang, jeg rejste 
på denne måde.

Manden i de blå bukser
og den røde t-shirt

Efter at færgen havde lagt 
til land i Rødbyhavn, kom jeg 
som sidste mand til trapperne, 
der førte ned til indgangspartiet 
i stationsbygningen. Der  øverst 
oppe stod en mand og kiggede 
ud af vinduerne. Han var iført et 
par blå sommerbukser, og - så 
vidt jeg husker - en rød t-shirt. 
I hånden havde han en dåse-
sodavand.

Jeg havde ikke lagt mærke 
til ham på færgen eller ved 
landgangen, og han spurgte 
mig nu på et fejlfrit dansk: ”Skal 
jeg hjælpe dig?”                                                                                                                                      

                                                                                                                                       
Det sagde jeg ja tak til, og 

han tog et fast tag i indkøbs-
vognen, og vi bar den så i fæl-
lesskab ned ad to trappeafsnit.

                                                                                                                                       
Da vi kom ned til indgangs-

partiet, ville jeg sunde mig lidt, 
før jeg gik videre. Men han stil-
lede mig endnu to spørgsmål, 
ligeledes på et tydeligt dansk. 
Først spurgte han mig, om jeg 
skulle over til parkeringsplad-
sen, hvilket jeg sagde ja til. 
Derefter spurgte han mig endnu 
engang, ”Skal jeg hjælpe dig?” 
hvilket jeg sagde mange tak til.

Mandens
stemme og ansigt 

Undervejs prøvede jeg at 
samtale med ham, men jeg 
kunne ligesom ikke forstå, hvad 
han sagde. Jeg kunne godt høre 
hans stemme, men nu kunne 
jeg ikke opfatte de ord, han 
udtalte. Da gik det mig, som da 

Paulus rejste til Damaskus, hvor 
Herren talte til ham undervejs. 
Hans ledsagere hørte nok rø-
sten, men de forstod ikke, hvad 
den sagde til Paulus (Apostle-
nes Gerninger, kap. 22, vers 9).

Endvidere prøvede jeg at 
nærstudere denne mærkelige 
mand bl.a. ved at se ham i an-
sigtet. Han havde et sådant, 
men det var ligesom tilsløret 
uden at være det. Jeg kunne 
ikke se hans ansigtstræk. 

Jeg kom senere til at tænke 
på Moses, at da han havde 
været på besøg hos Herren 
på Sinajs bjerg i fyrre dage og 
fyrre nætter. Da strålede det 
fra hans ansigt, og israelitterne 
blev bange for at komme ham 
nær (2. Mosebog, kap. 34, vers 
29). Han ligesom refl ekterede 
Herrens herlighed, og han blev 
derfor nødt til at tage et slør for 
sit ansigt.

Denne min oplevelse var 
særdeles virklighedsnær, hvil-
ket blev understreget af man-
dens faste tag i indkøbsvognen.

Da vi endelig nåede parke-
ringspladsen, takkede jeg ham 
endnu engang, og væk var han.

På vej hjem i bilen var jeg 
meget berørt over alt dette. 
Jeg blev klar over, at jeg havde 
oplevet noget helligt, et besøg 
fra Himlen. Herren havde sendt 
sin engel for at hjælpe mig, 
og jeg blev grebet af ærefrygt 
og taknemmelighed til Herren 
Jesus Kristus for hans omsorg 
for mig. Men der var også noget, 
han ville lære mig.

Den unge mand
i byggemarkedet

Et par dage efter var jeg på 
indkøb i et lokalt byggemar-
ked. Jeg skulle hente en sæk 
spagnum til min kone, som hun 
skulle bruge i sin have. 

Det var en 100 liters sæk, 
som lå ret højt på en stak af 
disse sække. Jeg stod og kigge-
de opgaven lidt an, hvordan 
jeg skulle få sækken ned på 
indkøbsvognen. Men så kom 
der en resolut ung mand hen 
til mig, og han sagde: ”Nu 
skal jeg”, og i et snuptag tog                          
han en sæk ned fra stakken og 
lagde den på min indkøbsvogn. 
Og så gik han.

Jeg sagde tak og kiggede 
langt efter ham. Men det var 
en ung mand af kød og blod,                                                                                                                                         
for sammen med ham var der 
en ung dame gjort af samme 
materiale. 

Hjælperens funktion
Om englene hedder det, at 

de er ”tjenende ånder, som sen-
des ud for at hjælpe dem, som 
skal arve frelsen”. (Hebr.1,14). 
For det meste ser vi dem ikke, 
men de er der. Nogle af os 
kristne har endda haft engle 
som gæster uden at vide, at det 
var engle, der besøgte os (He-
bræerbrevet kap. 13, vers 2).

Når vi kommer i nød, har vi 

lov til at bede vor Herre Jesus 
om hjælp, ligesom apostlen 
Peter gjorde, da han gik ud til 
Jesus på den oprørte Genesa-
ret søs vande. Da han så den 
stærke storm rase omkring sig, 
blev han bange og begyndte at 
synke. Han råbte på hjælp og 
fi k den. Herren rakte sin hånd 
ud og greb fat i ham og fi k ham 
op i båden. Han vil også hjælpe 
os, når vi beder ham. Måske 
sender han en engel, for at   
hjælpe os. For:

”Herren er min hjælper, jeg 
skal ikke frygte, hvad kan et 
menneske gøre mig”.

Hebræerbrevet kap. 13, 6.

Men også vi kristne må prøve 
at hjælpe vore medmennesker, 
så godt vi kan. Vi kan ikke 
hjælpe alt og alle, men vi bør 
lade os lede af Guds Hellige 
Ånd, så vi forstår, hvor vi skal 
sætte ind. 

Nogle af os vil få dette at 
hjælpe som en særlig nåde-
gave (1. Kor.  kap. 12,28), 
hvilket er en understregning 
af, at hjælperens funktion er 
uundværlig. Den er et udslag af 
Guds kærlighed til os og hans 
omsorg for os.

Gud sender sine 
engle ud for at hjælpe...
En personlig fortælling om, hvordan en Guds engel hjalp på en indkøbsrejse. 

Af Mogens Albrechtsen

Prædikant, tilknyttet 
Missionsforbundet

Bibelen beskriver engle som tjenende ånder, der sendes ud for at 
hjælpe. Nogle har oplevet at se engleskikkelser, andre har erfaret over-
naturlig hjælp i form af en menneskeskikkelse. Illustrationsfoto.

Bibelen taler også om det at hjælpe som en særlig nådegave. Men vi 
bør alle være opmærksomme på at hjælpe andre. Modelfoto.
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Kære Orla!
En ven af mig, som er muslim, 

spørger, hvorfor vi kristne ikke 
bare går ind på Rigshospitalet 

og helbreder alle aids- og kræft-
patienter, når vi nu hævder, 
at Jesus også i dag helbreder 
syge.

Kan du give ham et svar på 
det?

Venlig hilsen
       N.K.

Kære N.K.
Jeg kan godt følge din muslim-

ske vens tankegang. Jeg har hørt 
den slags forslag før.

Men helbredelse af Jesus fun-
gerer ikke på den måde.

Vi kristne kan ikke ”bare” gå 
ind på Rigshospitalet eller ind på 
et hvilket som helst hospital og 
helbrede alle aids- og kræftsyge.  

Og hvorfor kan vi ikke det?
Simpelthen fordi vi ikke er ble-

vet inviteret til det eller bedt om 
det. Hverken af hospitalsvæsenet 
eller af de aids- og kræftsyge, 
som er indlagt. I nævnte tilfælde 
på Rigshospitalet.

Gik vi alligevel bare ind på 
Rigshospitalet og gik i gang med 
at helbrede alle aids- og kræft-
syge - gik fra den ene sygestue 
til den næste - så tror jeg hurtigt, 
at DR1 samt TV2 ville komme til 
stede sammen med politiet, og vi 
ville venligt blive bedt om hurtigt 
at forlade stedet. 

Desuden kunne vi risikere at få 
en sigtelse på halsen for forstyr-
relse af den offentlige ro og orden.

Den måde at gøre tingene på 
strider imod almindelig takt og 
tone. Desuden er det grænse-
overskridende og uhøfl ig opførsel.

Man er først og fremmest nødt 
til at tage hensyn til, at det ikke er 
alle aids- og kræftsyge, der beder 
om at blive helbredt af Jesus. 
Nogle ved simpelthen ikke, at 
Jesus også helbreder i dag. Men 
der er også nogle, som ved det, 
men som bare ikke ønsker den 
hjælp. De er ikke parate til hjælp 
fra Jesus.

Men dog har mange kristne, 
inklusiv jeg selv, været på ho-
spitaler for at bede for syge. Jeg 
har selv flere gange været på 
Rigshospitalet. Men altid tilkaldt af 
den syge, den syges familie, eller 
endog af den syges venner. Det er 
altid sket efter den syges ønske. 

Jeg beder desuden en stadig 

bøn om, at når jeg skal bede for 
syge, enten på hospitaler, i hjem 
eller på møder, at det da altid må 
ske under Helligåndens ledelse, 
som jo er i overensstemmelse 
med Guds vilje. Og hvad betyder 
det? 

Det betyder, at du er på det 
rigtige sted på det rigtige tids-
punkt og sammen med det rigtige 
menneske, som i denne sammen-
hæng er en syg.

Ifølge din muslimske vens for-
slag ville vi nok risikere at være i 
en helt modsat situation: nemlig 
på det forkerte sted, på det for-
kerte tidspunkt og sammen med 
de forkerte mennesker.

Og hvorfor så det? 
Jo, det ville være noget, vi selv 

havde fundet på. Det ville ikke 
være fra Gud.

Jeg håber meget, at din mus-
limske ven kan se forskellen.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov.
Vi vil gerne hermed sige dig 

mange tak for salvedugen, som 
du sendte os. Tak fordi du har 
stået sammen med os i forbøn.

Vi skrev til dig angående min 
mand. Han fi k jo nyren fjernet 
for ca. 1 år siden. Det var kræft. 
Og derefter fi k han 2 mindre 
operationer, ved lungen og 

ved nyren. 
Han er nu blevet scannet 

og har været til læge-samtale 
i dag, og vi har fået at vide, at 
alt ser fi nt ud. Der er ikke mere 
kræft. Så vi er både dig og vores 
himmelske Fader taknemmelig 
for det positive, der er sket.

Min kære mand har det rigtigt 
godt i dag og er i gang med det, 

han plejer at foretage sig. Tak 
og lov for det.

Hvor er det skønt, at vi som 
kristne kan hjælpe hinanden på 
den måde. Må Herren fortsat 
velsigne dig, familien og dit 
arbejde.

Kærlig hilsen
           K.

Kære Orla 
Allerførst vil jeg sige dig tak 

for alle de gode svar, som du 
har til spørgsmålene i Brev-
kassen.

Jeg vil nu gerne også bede 
om en salvedug. Mine ører er 
blevet dårlige.

Jeg kan heller ikke lade være 
med at fortælle om en aften, 
hvor du talte i Tørring. 

Jeg var der og havde forfær-
delige smerter i venstre side. 

Du sagde, at Gud ville hjælpe 
en, som havde problemer med 
tyktarmen. Jeg gispede og 
sagde:

”Kunne du ikke også hjælpe 
mig, Far !”

Efter talen bad du for os, 
og jeg var ikke i tvivl om Guds 
berøring under forbønnen. Men 
smerterne var uændret.

Først næste dag, mens jeg 
bad, slog det mig: Tyktarmen 
sidder da i venstre side. Jeg 

skyndte mig at se i min anato-
mi-bog. Da jeg gjorde det, vid-
ste jeg, det var min tyktarm, det 
var galt med, og så forsvandt 
mine smerter fuldstændig.

Det er en fantastisk og under-
fuld himmelsk Far, vi har.

De kærligste hilsener og øn-
sket om Guds velsignelse over 
dig og din tjeneste, samt familie.

     A.

Kære Orla.
Jeg sender hermed min 

salvedug til dig. 
Jeg ville gerne, om du vil 

bede for mig og salve min sal-
vedug. Jeg har cancer i mine 
knogler.

Jeg har lige fået svar på min 

sidste scanning, og de siger, 
at kræften ikke har spredt sig. 

Jeg har det godt; får in-
gen smertestillende; har fået 
25 kemobehandlinger og 4 
strålebehandlinger. Nu får jeg 
antihormoner.

Sikken en stor læge vi har i 

Jesus Kristus.
Du bad for mig i Vesterkirken 

i Stenum. Da var jeg meget 
dårligere, end jeg er i dag.

Hilsen
   M.

Kære Orla Lindskov
Tak for din trofaste tjeneste, 

og din udholdenhed med at 
bringe håb og helse, frihed 
og frelse.

Jeg vil gerne bede om en 
salvedug til mig selv, da jeg har 
fået nogle smerter i musklerne 
omkring hjertet.

For en del år siden havde 

jeg lignende symptomer i fl ere 
år. Men du bad for mig, og væk 
var det. Gud er god.

Kærlig hilsen
Den taknemmelige

Kære Orla Lindskov
Min svigerdatter og jeg var til 

forbøn en aften i Strandkirken i 
Karlslunde.

Du bad for hendes diskus-
prolaps og smerter i ryg, lænd 
og ankler.

Hun blev meget berørt af din 
bøn og sendte mig en besked. 
Hun er totalt smertefri i ryg og 
lænd. Der var lidt i anklen, men 
slet ikke i samme grad som tid-
ligere. Hun er så jublende glad.

Tak til Gud for hans nåde og 

barmhjertighed og tak til dig for 
dit store arbejde.

Hilsen
En svigermor

Rigtig mange læsere takker for helbredelse 
i Jesu navn, her er et lille udpluk:

Hvorfor helbreder vi 
ikke bare alle, der er syge? 

Vi kan ikke ”bare” 
gå ind og helbrede

Smertefri i ryg og lænd

Dårligt hjerte

Jeg har det godt nu

Det er en himmelsk Far, vi har

Der er ikke mere kræft
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Af Stefanie Gonser

Jeg har altid været et meget 
ængsteligt menneske. Selvom 
en af de hyppigste sætninger i 
Bibelen lyder: ”Frygt ikke!”, var 
jeg bange for alt, blandt andet 
også for Gud. 

Hvad nu, hvis Guds plan for 
mig havde noget slemt i vente, 
eller han muligvis var vred på 
mig og derfor ville straffe mig? 
Sådanne bekymringer plagede 
mig konstant.

Så blev jeg gravid, og alting 
ændrede sig. Når jeg ser tilbage 
på den tid, fi nder jeg det forunder-
ligt, hvordan Gud først lagde mit 
liv i ruiner for derpå at helbrede 
mig stykke for stykke …

En foruroligende diagnose
I tredje måned af mit svan-

gerskab blev jeg spurgt, om jeg 
ville have foretaget en ultralyds-
scanning af barnets såkaldte 
nakkefold. Ved at måle tykkelsen 
af vandansamlingen i fostrets 
nakke kan man udlede, om der 
er sandsynlighed for, at barnet 
vil blive født handicappet eller ej. 
Jeg sagde straks nej dengang, 
hvilket min mand var indforstået 
med. Vi ville ikke vide noget om 
alt dette, men lade os overraske. 
På grund af min tilbøjelighed til 
at ængstes mente jeg, at det 
måtte være det bedste. Men Gud 
havde andre planer.

Den efterfølgende nat be-
gyndte jeg at kaste op. Hver 
halve time kom det over mig, og 
vi ringede tidligt næste morgen 
til min læge, som straks sendte 
mig på sygehuset. Dér blev 
der lavet en ultralydsscanning. 
Lægen bekræftede over for mig, 
at barnets hjerte stadig slog, 
men så samtidig forlegen på 
mig og talte om en meget stor 
vandansamling i barnets nakke. 
Chefl ægen blev hurtigt tilkaldt, 
og han meddelte mig herpå, at 
barnets nakkefold var alt for tyk, 
nemlig fi re millimeter (op til 1,5 
millimeter ville være i orden), 
og at det efter al sandsynlighed 
tydede på et handicap. Chefl æ-
gen besluttede derfor straks at 
foretage en fostervandsprøve. 

Jeg spurgte forsigtigt, hvad 
der ville ske, hvis barnet viste 
sig at være handicappet. ”Så 
foretager vi en abort!” Sådan! 
Den sad. Fortvivlet fremførte jeg, 
at det ville jeg ikke gå med til. Jeg 
kunne ikke dræbe mit barn. Jeg 
holdt fast i, at jeg hverken ville 
gå med til en fostervandsprøve 
eller en abort.

Spørgsmålene om hvorfor 
melder sig

Hjemme igen brød hele min 
verden sammen. Hvorfor dog, 
Gud? Hvorfor dog? Jeg var så 
skuffet og rasende. Hvordan 
kunne han gøre noget så skræk-
keligt mod mig og vores lille barn? 
Jeg fortalte ham vredt, hvor skuf-
fet jeg var, at jeg helst ville slippe 
ham, da jeg tilsyneladende ikke 
kunne stole på ham, men at jeg 
ikke ville gøre det, fordi han var 
den eneste, som elskede mig. 
Uden ham ville jeg være helt og 
totalt forladt.

En uge senere havde vi en tid 
til en ny ultralydsscanning. Hele 
denne uge kæmpede jeg med 
Gud. HVORFOR var mit gen-
tagne spørgsmål, som jeg ikke 
fi k noget svar på. Ville Gud straffe 
mig? Men barnet kunne dog ikke 
gøre for det! Jeg bad som en van-
vittig om, at nakkefoldsmålingen 
måtte være forkert, og at det ved 
den nye undersøgelse ville blive 
konstateret, at alt var i orden. 

I en blanding af angst og håb 
gik min mand og jeg til denne 
undersøgelse. Men det blev dér 
konstateret, at nakkefolden sågar 

var vokset yderligere og nu målte 
seks millimeter. Lægen meddelte 
os, at der var en meget stor sand-
synlighed for, at barnet enten ville 
dø i livmoderen eller blive født 
med store handicap.

Lære tillid
Vi aftalte med denne meget 

fl inke læge, at vi ville komme til 
ultralydsscanning hver fjerde uge. 
I denne tid hørte jeg en prædiken, 
som virkelig ramte mig. Den dre-
jede sig om, at vi ikke altid forstår 
det, Gud gør, og at vi har lov at 
spørge, hvorfor han gør det. Men 
hvis Gud ikke giver os noget svar, 
bør vi anerkende hans almagt og 
stole på, at han vil os det godt. 
Desuden sagde præsten, at vi 
ikke altid kan stole på vore egne 
følelser. Derfor bør vi ud fra vores 
forstand sige, at Gud er god, også 
selv når vi ikke føler det. Det ma-
nede til eftertanke.

Jeg sagde med andre ord til 
Gud: ”Du har lovet at drage om-
sorg for mig og mene det godt 
med mig. Jeg stoler på dig! Du vil 
ikke skuffe mig, ligegyldigt hvad 
udfaldet bliver!”

Jeg kan ikke længere sige 
præcis, hvornår det skete, jeg 
tror, det snarere kom snigende, 
men der indfandt sig faktisk en ro 
i mig. Gud skænkede mig en stor, 
fredfyldt ro, som ikke var naturlig 
for mig. Jeg kom til den faste 
overbevisning, at Gud havde en 
plan for os. Og hvis denne plan 

indeholdt et handicappet barn, 
ville han skænke os de gaver, vi 
havde brug for i den forbindelse.

Tryg i stormen
Gud opfordrede mig til at give 

slip på alt, og da jeg gav slip, fyld-
tes jeg med fortrøstning. Rundt 
omkring mig herskede der vild 
opstandelse. Begge vore familier 
gjorde sig store bekymringer.

Jeg kom hen ad vejen til at 
lære, at ikke alle er begejstrede, 
når man i dag vælger at føde et 
handicappet barn.

I et tidsskrift læste jeg udsag-
net: ”Særlige forældre til særlige 
børn.” Det trøstede mig meget, 
fordi det lød så respektfuldt over 
for barnet, for mange gange led 
jeg under, at andre mennesker 
ikke betragtede vores ufødte barn 
som værdifuldt og ikke forstod, 
at vi glædede os til fødslen. Dog 
lagde Gud, når det stormede 
allermest, en beskyttende boble 
om min mand og mig. Vi var enige 
om, at vi ville beholde dette barn, 
hvis det skulle overleve, og afven-
tede fødslen i afklaret ro.

Hen mod midten af graviditeten 
opdagede lægen på ultralydsbil-
ledet, at barnet havde en under-
udviklet underkæbe. Omsider fi k 
vi en foreløbig diagnose: Pierre 
Robin-syndrom. Børn med denne 
misdannelse har en for lille og 
stærkt tilbagetrukken underkæbe. 
Dette medfører, at det ofte ikke 
kan drikke og i værste fald ikke få 

luft, da tungen på grund af kæben 
ligger langt tilbage halsen og ind-
snævrer svælget. Vi fi k desuden 
at vide, at universitetsklinikken i 
Tübingen havde specialiseret sig 
i disse børn, og at vi skulle føde 
der for at få den bedst mulige 
behandling.

Et stort mirakel
Den 27. maj 2013 kom den lille 

Lino Tim til verden i Tübingen. 
Børnelægerne stod parate og var 
alle forberedte. Og vi var indstillet 
på, at vi måske ikke ville få ret 
lang tid sammen med vores lille 
søn. Derfor blev jeg meget forvir-
ret, da jeg straks efter fødslen på 
normal vis fi k lagt den lille fyr i ar-
mene og spurgte ængsteligt, om 
han trak vejret. Alt virkede under-
ligt nok meget lidt alarmerende. 
Gud havde udvirket et mirakel. 
Selv lægerne var forbløffede over, 
hvor lidt udpræget hans handicap 

var. Allerede efter en uge måtte vi 
tage ham med hjem.

Jeg er Gud inderligt taknem-
melig for dette mirakel. Nogle 
mente, det måtte have været 
frygteligt for mig at have fået min 
graviditet ødelagt på den måde, 
men jeg ved, at Gud ikke kunne 
have gjort det bedre for mig. Han 
ville have mig til at give slip på 
alt og stole på ham. Jeg skulle 
lære, at han ved bedre end jeg. 
Det, der kan se forfærdelig ud set 
fra min lille synsvinkel, kan give 
god mening for Gud. Jeg er stadig 
den dag i dag fascineret af, at min 
tillid til Gud er vokset ved, at han 
faktisk har ”skuffet” mig.

Min tilbøjelighed til at ængstes 
er nu blevet langt mindre, da 
Gud har ladet mig opleve, hvad 
han er i stand til. Dermed mener 
jeg ikke kun Linos overraskende 
gode sundhedstilstand – som 
naturligvis er et mirakel – men 
også det, som Gud har udvirket i 
mig. Jeg er i dag klar over, at jeg 
stærkt har undervurderet ham, for 
han drager omsorg for, at jeg kan 
tage imod alt, hvad han betror 
mig her i livet, også selvom jeg 
i første omgang slet ikke bryder 
mig om det. Det er dejligt at vide, 
at vi trygt kunne glæde os til vores 
barn, og at vi havde vished for, 
at livet med et handicappet barn 
også ville blive godt.

Indtil da havde jeg defi neret 
det at stole på Gud forkert. For 
at stole på Gud betyder ikke, at 
alting altid skal være sjovt her i 
livet, men det betyder at stole på, 
at han er med mig og vil drage 
omsorg for, at jeg kan klare det, 
han tiltror mig.

Alting er selvfølgelig ikke altid 
lutter solskin, og den gamle 
angst ligger dagligt og lurer i mig, 
selvom jeg er blevet mere fri. Jeg 
tænker ofte, at det simpelthen er 
en del af min natur at ængstes, 
og det hjælper mig til at tage det 
lidt mere afslappet. Jeg håber 
meget, at Gud opretholder denne 
nye tillid, jeg har fået til ham, for 
jeg ved, at det er imod min natur 
at nære tillid, og at det alene kan 
tilskrives hans nåde.

Stefanie Gonser er gift, mor 
til en søn og lærer. Hun leder en 
mor-barn-gruppe.

 

Tør du stole på Gud, 
når han ”skuffer” dig?

Hvordan reagerer vi når livet ikke går, som vi forventer? Vender vi vores frustration mod Gud, eller vender vi os til ham for at få hjælp?

Når livet ikke går som vi håber eller forventer, må vi med vores forstand sige, at Gud er god, også selv når vi ikke føler det. Modelfoto.

”HVORFOR var mit 
gentagne spørgsmål, 

som jeg ikke fi k noget 
svar på. Ville Gud 

straffe mig?”

”Han ville have mig 
til at give slip på 

alt og stole på ham. 
Jeg skulle lære, at 

han ved bedre end 
jeg. Det, der kan se 

forfærdeligt ud set fra 
min lille synsvinkel, 

kan give god mening 
for Gud.”
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- Vi importerer islamisk eks-
tremisme, arabisk antisemit-
tisme, andre folks nationale 
og etniske konfl ikter såvel som 
en anden social og juridisk 
forståelse, advarer avisen Welt 
am Sonntag.

Dr. Jim Denison fra den kristne 
tænketank Forum on Truth and 
Culture vurderer i Denison Forum 
den aktuelle tyske frygt. 

Artiklen i den højt respekterede 
avis bygger på en lækket rapport 
fra toppen af sikkerhedstjenesten. 
Rapporten vurderer, at ’integra-
tionen af hundrede tusinder af 
illegale immiganter i Tyskland ikke 
længere er mulig i lyset af antal-
let og de allerede eksisterende 
parallelsamfund’. 

Og ’parallelsamfund’ refererer 
typisk til isolerede muslimske 
grupper, forklarer Denison.

 Forklædte terrorister?
 Det store spørgsmål er, om der 

fi ndes terrorister fra Islamisk Stat  
(IS) blandt migranterne i Tyskland 
og i de andre vestlige lande.

Ifølge IS selv er der allerede 
smuglet 4.000 forklædte ekstre-
mister ind i Vesten. Det er i over-

ensstemmelse med IS’ globale 
strategi:

- Vi drømmer om at få et kalifat 
ikke bare i Syrien men i hele ver-
den, og det vil snart lykkes med 
Guds hjælp, erklærer IS.

Frygt i USA 
Nicholas Rasmussen, fra 

antiterror-centeret ’The National 
Counterterrorism Center’, adva-
rer om, at der kunne være terro-
rister blandt de syriske fl ygtning i 
USA. Også sikkerhedstjenesten 
Homeland Security erkender 
faren og lover at lave den ’stren-
geste screening’ af asylansøgere 

fra Syrien.
Næste spørgsmål er så, om 

myndighederne uden særlig 
hjælp fra Syrien kan afgøre, om 
pågældende asylsøger udgør en 
trussel eller ej.

 
 Brug for bedre screening

- Skal vi så frygte de muslimer, 
som kommer ind i Vesten? spør-
ger Denison. Og han svarer både 
ja og nej.

Vi har selvfølgelig brug for en 
anden type screening af immi-
granterne end før i tiden. Tidligere 
var vi mest optaget af migranters 
evne til at fi nde arbejde, deres 
sprogkundskaber og mulighed for 
at blive integreret kulturelt. 

Nu må vi derimod tænke på, 
at jihadister prøver at komme ind 
i de lande, som de planlægger 
at angribe. Det er tid til en ny 
strategi, mener Denison.

De har brug for Jesus
Men netop nu er der også en 

ny chance for evangeliet, mener 
Jim Denison. For enhver muslim 
fra Syrien er et menneske, der har 
brug for Jesus. 

Det er meget svært for vestlige 
missionærer at arbejde i Syrien. 

Til gengæld  er det let for kristne 
at dele evangeliet med syrere i 
Vesten. Hvis der virkelig er jiha-
dister blandt de nye fl ygtninge, er 
det vigtigere end nogensinde, at 
vi deler Kristus med dem, mens 
vi kan.

Hjælp muslimske venner 
- Bed Gud hjælpe dig med at 

vise hans kærlighed overfor dine 
muslimske venner. Og hvis du 
ikke har muslimske venner, vil 
du så bede Gud hjælpe dig med 
at få nogen?

Jesus vandt Mattæus, og han 
hjalp Jesus med at vinde sine 
kolleger blandt tolderne. Jesus 
vandt den samaritanske kvinde, 
og hun hjalp Jesus med at vinde 
sine landsmænd. Jesus vandt dig, 
hvem vil du hjælpe ham med at 
vinde? udfordrer Jim Denison. 

Han minder sine læsere om 
et udsagn af missionæren David 
Livingstone: ”Hvis det at blive 
sendt ud i et ærinde af en jordisk 
konge er en ære, hvordan kan 
den himmelske konges ærinde så 
blive opfattet som et offer?” 

Bodil

Modtager Tyskland arabiske antisemitter?
En advarsel i avisen Welt am Sonntag vurderes af en kristen tænketank i USA.

Armensk skulptur udskudt - igen
Allerede i maj i år skulle en stor skulptur på Kultorvet i Kø-
benhavn have markeret 100-året for det armenske folkedrab. 
Dengang blev planerne udskudt af politiske hensyn. Nu er 
det sket igen, skriver dagbladet Politiken.

Den ni meter højre skulptur, med navnet ’The Draem’ er ifølge 
kunstneren, Allen Sayegh, udelukkende et budskab om fred. Men 
det accepteres ikke af Tyrkiet, som aldrig har anerkendt beteg-
nelsen folkemord om de begivenheder, der kostede 1,5 millioner 
kristne armenere livet. 

Over 100 herboende tyrkere klagede til Københavns Kommune 
over planerne om at opføre skulpturen. Af frygt for optøjer valgte 
man derfor i foråret at udskyde opsættelsen af skulpturen til sep-
tember. Men planerne er nu yderligere udskudt, så man taler om 
at opføre skulpturen til foråret 2016.

Bodil 
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Årets børnebog

Bibelhistorisk roman

RUNAR BANG

Tre i et træ
Årets børnebog for 6-årige 
og deromkring. 
I bogen møder du vennerne 
Erland, Steen og Tilde. Både 
i skolen og i kirken hører de 
fortællinger fra Bibelen. Det 
giver dem meget at tænke 

over og snakke om i deres hemmelige træ.
»Det er en sjov bog, og vi grinede virkelig meget af den.«
Gerda, 8 år
Brug bogen som julekalender! 
Indeholder 24 kapitler - et til hver dag op til jul.

Årets børn

oovovverer oog s
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104 sider

149,95

ANETTE BROBERG  
KNUDSEN

Uden for byporten
Sjobek forlader sin fars værk-
sted i Jerusalem, sin sikre frem-
tid og sin unge hustru Jeriot. 
Sammen med rabbi Kadmiel og 
hans disciple vil han befri Det 
Hellige Land fra de forhadte ro-
mere og dermed bane vejen for 
Guds evige herredømme. 
Det begynder som en drøm, 
men det ender i et mareridt af 
forspildte muligheder og knu-
ste idealer ...

Hvad betyder en god bog 
for dig? 
Deltag i konkurrencen på 
lohse.dk/konkurrence og 
vær med i lodtrækningen 
om en valgfri bog fra jule-
kataloget.
Se kataloget på lohse.dk.
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Vi skal dele vores tro med 
syriske fl ygtninge her i Vesten, 
mener Dr. Jim Denison.

Af Vidar Norberg

Jane Kiel fra Dan-
mark har markeret 
sig som en kristen 
forsvarer af Israel. 
En video fra Jerusalemjane.
com viser, at kristne er uøn-
skede af muslimer på Tempel-
pladsen i Jerusalem.

Flere har delt Jane Kiels video. 
Nyhedsbureauet Arutz 7 fortalte 
28. oktober 2015, hvordan Kiel 
klarede at optage en video, som 
viser den diskriminering, hun 
mødte fra det muslimske råd Wakf 
på Tempelpladsen i Jerusalem.

På ’Forbudt-liste’
Jane Kiel var på Tempelplad-

sen sammen med en ven, da en 
vagt fra Wakf pludselig kom. Vag-
ten sagde, at hele området er en 
stor moské. Han afspillede så en 
to måneder gammel optagelse, 
hvor hun sang den jødiske tros-
bekendelse ’Shema Israel’ (Hør 
Israel! Herren vor Gud, Herren 
er én) fra 5. Mos. 6, 1.

– Vi har ventet på dig i to må-
neder, sagde vagten.

Han krævede at se hendes ring 
med hebraisk indskrift og sagde, 
at hun var en ’genfødt troende’.

– De eneste religiøse, som kan 
komme her for at bede, er mus-
limer, ingen jøder eller kristne.

Samtidig påstod manden, at 
han var fra politiet i Jordan. Han 
tvang de to besøgende til at 
slette optagelsen af hændelsen 
og truede med arrest, hvis de 
ikke umiddelbart forlod Tempel-
pladsen. 

Han sagde ifølge Arutz 7, at 
han tog Kiel og hendes ven til 
israelsk politi. I virkeligheden 

bragte han dem til en mand, han 
kaldte Wakf-chef på Tempelplad-
sen. Chefen beordrede dem til at 
forlade stedet.

Jane Kiel sagde, at hun havde 
anmeldt sagen til politistationen i 
Jaffa-porten.

– Politiet er venlige, men der 
er ikke meget, de kan gøre, 
sagde Kiel.

Hun sendte herefter et brev 
både til sikkerhedsminister Gilad 
Erdan og turistminister Yariv Le-

vin, for at lade dem vide, hvad der 
kan ske med jøder og kristne, som 
besøger Tempelpladsen.

Til takkefest med terroroffer
– Som troende kristen kunne 

jeg ikke være stille om det, som 
sker på Tempelbjerget. Jeg forlod 
Danmark for at sprede sandhe-
den, sagde Jane Kiel til nyheds-
stationen Breaking Israel News. 
Det skete, efter at hun havde 
modtaget prisen «Caller of Zion» 
(Zions røst) fra tempelaktivisten 
Yehuda Glick.

Yehuda Glick er kendt som 
talsmand for jødernes ret til at be-
søge Tempelbjerget og bede der. 
Han blev selv skudt fi re gange af 
en terrorist, men overlevede ved 
det, han betegner som et Guds 
mirakel. Derfor holdt han den 18. 
oktober en takkefest, hvor også 
Jane Kiel deltog. 

Glick uddelte diplomer til folk, 
der er aktive i kampen om Tem-
pelpladsen. Under denne tak-
kefest var det, at Jane Kiel fi k 
udmærkelsen ’Caller of Zion’.

Det er en ære at kende Yehuda 
Glick, som arbejder for at sprede 
budskabet om situationen på 
Tempelbjerget, forklarer Jane 
Kiel.

Muslimsk råd bortviser 
kristne på Tempelpladsen
Danske Jane Kiel fi lmede diskriminering af kristne. Videoen blev vist på israelsk tv-side. 

Danske Jane Kiel var æresgæst, da den jødiske tempelaktivist 
Yehuda Glick holdt takkefest for at have overlevet et attentat. 
Foto: Sara Rivai

Billy Graham advarer USAs kirker: 
’Forbered jer på forfølgelse’
Den gamle evangelist Billy Graham har skrevet til USAs kirker 
for at forberede dem på, at de fredelige tider snart er forbi. Bre-
vet er trykt på Grahams hjemmeside og i Decision magazine.

Den amerikanske kirke har stort set været ukendt med forføl-
gelser de sidste to-tre årtier. Men det er usædvanligt, og forføl-
gelsen kommer igen, skriver Graham. Han nævner, at kristne kan 
foreberede sig til at stå fast ved at forkusere på forholdet til Gud, 
bibellæsning, bøn og kristen meditation.

 Som eksempler på, at holdningen vender, nævner Billy Graham 
modstanden mod fx julekrybber og De ti Bud i det offentlige rum.

Bodil
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Af Bodil Lanting

Guatemala har valgt den 46-åri-
ge tidligere komiker Jimmy 
Morales som præsident. Han 
har talt åbent om bl.a. sin mod-
stand mod abort og homo-æg-
teskaber under valgkampen.

Da TV-komikeren fra det mel-
lemamerikanske land meddelte, 
at han stillede op som præsident-
kandidat, troede mange, at det 
var hans spøg. Jimmy Morales 
har nemlig ingen politisk erfaring, 
og kun 0,5 procent af vælgerne 
støttede ham i april. 

Jimmy Morales var ikke den 
typiske kandidat til præsidentpo-
sten. Ud over at være komiker har 
han læst teologi. Han står også 
for meget konservative kristne 
værdier, som han ikke har lagt 
skjul på under valgkampen.

Breaking Christian News skri-
ver, at Morales i begyndelsen blev 
opfattet som en outsider. Senere 
blev han ledende kandidat - og 
endte altså med at vinde valget 
med 67 procent af stemmerne.

Bibelsk valgslogan
Jimmy Morales har gennem 

valgkampen gjort sig til talsmand 
for konservative kristne stand-
punkter. Det gælder modstand 

mod fri abort, homofi le ægteska-
ber og legalisering af marihuana.

- Ifølge min tro og min ideologi 
må jeg nedlægge veto mod den 

slags love, sagde den nyvalgte 
præsident til CBN News. - Jeg tror 
ikke, vi får det i Guatemala, fordi 
folk tænker konservativt. Men hvis 

kongressen skulle gå ind for den 
slags love, vil jeg være imod dem.

Jimmy Morales har også haft 
et bibelsk inspireret slogan under 

valgkampen: ’Hverken korrupt 
eller en tyv’. 

Inspirationen kommer fra Mat-
tæus-evangeliet 6:19, hvor Jesus 
advarer mod at samle sig skatte 
på jorden, hvor møl og rust fortæ-
rer, og tyve bryder ind og stjæler.

Modstanden mod korruption 
menes at have gjort stort indtryk i 
det Guatemala, som er hårdt ramt 
af  politiske skandaler. 

Den tidligere præsident Otto 
Perez Molina måtte gå af på 
grund af bedrageri og korruption. 
Han blev fængslet i september på 
grund af den såkaldte La Linea 
skandale. Denne skandale førte 
også til, at vicepræsident Roxana 
Baldettis måtte trække sig fra sin 
post tidligere på året.

Svar på bøn
Mange kristne i Guatemala ser 

valget af Morales som svar på 
bøn. I kirkerne har der da også 
været stor fokus på valget med 
faste og bedemøder, somme tider 
natten igennem. 

- Gud har lagt sin hånd på 
Guatemala. Det er et mirakel, der 
er sket, siger en af forbederne, 
Marco Antonio Ruiz. - Vi kom 
sammen i kirken og vi bad enigt. 
En retfærdigs bøn kan udrette 
meget. Og Gud har bønhørt alle 
dem, der var med os i bøn.

Morales var også i fokus, da 
Guatemalas ledende evangeliske 
organisation sendte en debat kort 
før valget. Den blev udsendt både 
på det nationale tv og via den 
kristne kanal Enlace.

Evangelisk kristen
Jimmy Morales, der er gift og 

far til fi re, er evangelisk kristen. 
Han har en uddannelse i Busi-
ness Administration og teologi fra 
det nationale universitetet.

Jimmy Morales blev kendt som 
TV-komiker i serien Moralejas 
(Moral) sammen med broderen 
Sammy.

Kristen TV-komiker bliver 
ny præsident i Guatemala 
Det var ikke en joke, da Jimmy Morales oplyste, at han stillede op til præsidentvalget. Under valgkampen talte han også åbent om sin tro.

Den nye præsident er imod abort, homoægteskaber og fri marihuana. På valgplakaten ses Jimmy 
Morales og hans bibelsk inspirerede  slogan: ’Hverken korrupt eller en tyv’.

Fakta om Guatemala
Næsten 90 procent af den 

15,5 millioner store befolkning 
i Guatemala betegnes kristne. 
Flertallet er katolikker, mens 
knap 40 % er protestanter.

51 procent af befolkningen 
lever under fattigdomsgræn-
sen (2 dollars om dagen).

Landets offi cielle sprog er 
spansk. Desuden er der 22 
forskellige lokalsprog.

Befolkningen består af 
næsten 60% mestizo/ladino  
(blandet race) og 40 procent 
mayafolk.

Kilde: Læseraketten

Friskole-Norge håber på mere 
ligebehandling med den offent-
lige skole, skriver KPK.

Repræsentanter for Stortingets 
kirke-, uddannelses- og forsk-
ningskomite hørte om friskolernes 
situation, da de besøgte Kristne 
Friskolers Forbunds årlige skole-
lederkonference på Gardermoen 
sidste tirsdag. 

Kun højrepartier deltog
Alle partier var inviteret til 

konferencen, men kun partierne 
Høyre (H), Fremskridtspartiet 
(Frp) og Kristelig Folkeparti (KrF) 
mødte op. Konferencen samler 
hvert år skoleledere ved kristne 
friskoler fra hele Norge.

Stortinget vedtog en ny fri-
skolelov i foråret. Nu beder fri-
skolerne bl.a. om, at deres hus-
lejeomkostninger medregnes i 
tilskudsgrundlaget overfor staten.  

Under mødet udtrykte KrFs 
Anders Tyvand sig sådan, at 
det gav håb om, at hans parti vil 
foreslå fl ere midler til friskolerne i 
et alternativt budgetforslag. 

KrF indgik i sin tid et bredt forlig 
med de daværende rød-grønne 
regeringspartier om friskolerne. 
Partiet har nu indgået et nyt 
forlig med de nuværende rege-
ringspartier. 

Bente Thorsen (Frp) var tilfreds 
med, at den nye lov gør det lettere 
at starte nye friskoler. 

Hun mener, at sund konkur-
rence mellem offentlige og pri-
vate skoler vil komme eleverne 
til gode.

Godtgørelse for integration
Friskolenes gav udtryk for, 

at de er parate til at gøre deres 
for at intregrere fl ygtninge. Men 
fl ere skoleledere pegede på, at 
de midler, kommunerne får fra 
staten til dette formål, ikke kom-
mer friskolernes indsats til gode.

Ligebehandling
Et mangeårigt ankepunkt fra 

friskolerne gælder den såkaldte 
20-dages-regel. Den betyder, 
at skolerne mister tilskuddet til 

eleven, dersom han eller hun har 
fravær på mere end 20 dage, som 
ikke skyldes fx kronisk sygdom. 
Friskolerne klager over, at denne 
regel håndhæves strengere over-
for friskolerne end overfor de 
offentlige skoler.

Henrik Asheim (H) sagde, at 
en samlet komite i Stortinget nu 
vil ændre 20-dages-reglen. 

SV ønsker forbud
mod religiøse friskoler

Stortingspolitikerne bemær-
kede, at friskolerne synes, det 
tager for lang tid at få omsat løfter 
i praksis. 

Henrik Asheim mindede derfor 
om, at partiet Sosialistisk Venstre 
på landsmødet for få år siden 
vedtog at arbejde for et forbud 
mod religiøse friskoler.

- Jeg kan mærke, at I er utål-
modige. Men der er alligevel sket 
et taktskifte efter regerinsskiftet i 
2013. Og alternativet havde været 
meget værre, mente han.

Bodil

Norske friskoler efterlyser ligebehandling

Politikerne Bente Thorsen (Frp), Anders Tyvand (KrF) og Henrik 
Asheim (H) var langt på vej enige om friskolepolitikken. 
Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Inspirationsdag om Syrien
Åbne Døre holder inspirationsdag, ’Forfuldt 2015’, i Nørre-
landskirken, Holstebro, den 7. november. Hovedtaler er pastor 
Edward og hustruen Rana fra Damaskus.

Som følge af borgerkrigen er tusindvis af syriske kristne fl ygtet 
ud af landet, heriblandt ca. 60 % af medlemmerne i pastor Edwards 
kirke. Flygtninge strømmer til Damaskus fra andre dele af landet, 
og pastor Edward og hans team tilbyder nødhjælp til dem, i sam-
arbejde med Åbne Døre. 

Rana og pastor Edward har gennem andres forbøn fundet modet 
til at blive i Syrien og fortsætte Guds arbejde der.

På inspirationsdagen vil Edward og Rana fortælle den barske 
beretning om en forfærdelig krig og et folk, der lider under den. Men 
det er også et stærkt vidnesbyrd om, at Gud griber ind, mange kom-
mer til tro, og kirken står sammen i bøn for deres land midt i krisen.

Der vil være et særskilt børneprogram under inspirationsdagen.
Bodil

I Åbne Døres seneste blad fi ndes programmet for 
inspirationsdagen den 7. november.



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
11. - 13. marts 2016

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

Autoriseret 
Psykolog og Diakon

Individuel terapi
  Parterapi

mobil 42 42 15 38

v/cand.psych.aut. 
Jack Brandholt

www.Risskov-Psykolog-Praksis.dk

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre
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45 års bryllupsdagen nærmer 
sig, og den skal fejres en lør-
dag. Men mandagen før får 
manden et brev, hvori det op-
lyses, at en kvinde, der engang 
var hans kæreste, er fundet 
død i en gletsjer i Alperne. Den 
rystende oplysning bringer 
i ugens løb Kates og Geoffs 
ægteskab ud i en dyb krise.

For det viser sig som dagene 
går, at den gamle kæreste spøger 
i deres barnløse ægteskab - og 
at det netop skyldes, at det er 
barnløst, For Geoff holder på en 
hemmelighed, som Kate på egen 
hånd fi nder frem om torsdagen 
- en afsløring der for alvor giver 
næring til hendes jalousi på en 
død kvinde og hendes egen ”util-
strækkelighedsfølelse”.

Kate viser til at begynde med 
en betænkeligt forsigtig interesse 
for denne kæreste, som Geoff 
omtaler som ”min Katya”, og for 
hvem han var ”nærmeste familie”.

Tirsdag aften mindes de den-
gang, de mødtes første gang - det 
var efter Katyas død - og det 
letter for et øjeblik stemningen 
mellem dem. De danser, og Geoff 
inviterer Kate med ovenpå. Jeg 
når lige at glæde mig over, at 
soveværelsesdøren for en gangs 
skyld bliver lukket for ”næsen” af 
kameraet. Men ak, der er også 
et kamera ved siden af sengen, 

og vi slipper ikke for at se dem ”i 
aktion”. Det er dog så som så med 
aktionen, og det bliver bestemt 
ingen succesoplevelse for dem. 
Så mon ikke scenen er taget 
med for at vise, at også den mest 
intime del af det ægteskabelige 
samliv kan være et problem, 
måske især for manden (Geoff). 
Og lægge op til spørgsmålet om, 
hvad kvinden (Kate) kan føle, når 
det mislykkes?

Forholdet mellem dem når et 
foreløbigt lavpunkt, da Kate ons-
dag aften spørger Geoff, om han 
ville have giftet sig med sin gamle 
kæreste, hvis hun ikke var død, og 
han da svarer ja. For så er Kate 
måske bare en erstatning for den, 

Matt Damon spiller ”Marsmanden” Mark Watney i ”The Mar-
tian” (still fra fi lmen: © 2015 Twentieth Century Fox).

han elskede - og dermed ikke 
den udvalgte, ”den eneste ene”? 
Mistroen spreder sig som en gift 
og forpester forholdet mellem 
dem. Men fredag aften - dagen før 
den store dag - siger hun til ham, 
at hun tror, at han synes, at hun 
ikke har været god nok for ham - 
men at de i morgen vil forsøge  at 
begynde forfra ...

45 år er et psykologisk kærlig-
hedsdrama, et højspændt indre 
drama, som især afl æses i Kates 
øjne og mimik. Men det er nok så 
meget en fi lm om tillid som om 
kærlighed - om at tro på den an-
dens ord og gentagne forsikringer 
om, at hun (eller han) er elsket, 
værdsat og udvalgt på trods - og 

ikke kun på grund - af alt. Det er  
en fi lm om den store betydning af 
at være ærlig og intet fortie - og 
om at acceptere sig selv som 
den, man er.

Begge de to altdominerende 
hovedrolleindehavere viser blæn-
dende skuespil: Tom Courtenay 
som den lidt affældige Geoff og 
Charlotte Rampling som Kate, 
der udkæmper en voldsom indre 
kamp med sig selv og sit identi-
tetskompleks.

45 år er en meget seværdig fi lm 
- især for ægtepar, der er kommet 
forbi sølvbrylluppet.

Niels Jørgen Vase
45 år • 95 min.
Premiere: 8. oktober

Et ægteskab i dyb krise

Tom Courtenay (Geoff) og Charlotte Rampling (Kate) i den prisbelønnede, langsomt fortalte en-
gelske fi lm ”45 år” (still fra fi lmen: UIP).

Me and Earl and the Dying 
Girl er en skæv, morsom og 
eftertænksom teenagefi lm om 
at se døden i øjnene og om at 
lære at leve. 

Me and Earl and the Dying Girl 
foregår i nutidens Pittsburg i USA; 
en by med ganske almindelige 
teenagere, der lever ganske al-
mindelige liv. Greg Gaines er en 
akavet, fi lm-besat teenager, der 
helst undgår meningsfyldt kontakt 
med sine klassekammerater, og 
som kanaliserer al sin energi ind 
i at skabe parodier på klassiske 
fi lm sammen med sin bedste ven 
Earl. Men da hans klassekamme-
rat Rachel får konstateret kræft, 
insisterer hans mor dog på, at han 
tilbringer tid sammen med hende. 
Den første tids kejtethed udvikler 
sig til et forfriskende intenst plato-
nisk venskab, og da den pige, han 
er forelsket i, udfordrer ham til at 
lave en fi lm til Rachel, kaster Greg 
sig ud i opgaven. Hans venskab 
med Earl bringer dog sine egne 
komplikationer, og Greg, Earl og 
Rachel må lære at navigere livet, 
døden og alt det imellem.

Efter En fl ænge i himlens over-
raskende succes, var det kun et 
spørgsmål om tid, før endnu en 
historie om en dreng og pige 
med kræft dukkede op i biografen. 
Men i modsætning til En fl ænge 
i himlen, der spillede på hele 
følelsesregisteret i forsøget på at 

få tårerne til at trille, er Me and 
Earl and the Dying Girls skæve, 
morsomme fortælling ikke forank-
ret i sentimentalitet. Me and Earl 
and the Dying Girl - baseret på 
Jesse Andrews roman af samme 
navn - er i stedet en historie om 
en drengs og piges venskab, der 
rækker ud over traditionelle teen-
agefi lms Hollywood-dynamikker 
og fanger noget ægte. 

På trods af titlen modstår 
fi lmen den lette vej til sødladen 
sentimentalitet, afviser de nemme 
fl oskler og de forventede klichéer, 

og tilføjer dybde og tekstur til en 
ellers ukompliceret fortælling. 
Filmen gør sig fortjent til de tårer, 
der presser sig på, ikke ved et 
strategisk sammenskruet sound-
track og klichéfyldte kærligheds-
erklæringer, men fordi alle aktører 
i fi lmen er nemme at identifi cere 
sig med. Greg Gaines og hans 
bedste ven Earl er ikke spillet af 
Hollywood-typer, og manuskriptet 
lader disse to teenagere opføre 
sig, som rigtige teenagere gør. 

”Jeg har ingen idé om, hvordan 
jeg skal fortælle denne historie,” 

bekender Greg i starten af fi lmen. 
Heldigvis for os ved instruktør 
Alfonso Gomez-Rejon præcis, 
hvordan historien skal udfolde 
sig, og resultatet er en fi lm, der 
rører dybt, men på en måde, 
der føles fuldstændig fortjent på 
grund af historien og dens karak-
terer, snarere end som et produkt 
af en sukker-belagt manipulation.

Anne-Katrine Buch

Me and Earl and the Dying Girl
105 min. 
Premiere: 8. oktober

Også en enkelt 
”Marsmands” 
liv er uendeligt 
værdifuldt
Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Fantastisk scenografi  og fremragende skuespil 
underbygger en historie om ukuelig optimisme 
i The Martian; en fortælling om et enkelt menne-
skes vilje til at overleve, trods alle odds. 

Et team af astronauter, herunder Mark Watney (Matt Damon), 
indsamler jordbundsprøver på overfl aden af Mars, da en enorm, 
dødbringende storm fanger dem. Watney forsvinder under evaku-
eringen, og de andre astronauter begynder den lange rejse tilbage 
til jorden. Men da stormen aftager, vågner Watney op på den røde 
planet. Watney er ikke kun alene; han har ingen mulighed for at 
forlade Mars, og al kontakt til jorden er afbrudt.  Den mad, han har 
tilbage, rækker til mindre end et år, og hans rumstation er under 
konstant trussel fra de voldsomme storme, der ryster Mars. Alligevel 
beslutter Watney sig for ikke at give op. Og da hans kolleger på 
rumskibet fi nder ud af, at han stadig er i live, bliver det et kapløb 
mod manglende ressourcer, for er der nok brændstof på rumskibet 
til at klare turen til Mars og hjem igen?

Instruktør Ridley Scott, der i sin forgående fi lm Exodus: Gods 
and Kings forsøgte at tage sig af historien om Moses, men i stedet 
skabte et uhelligt rod af en historie, vender tilbage til rummet, 
hvor fl ere af hans succeshistorier også har fundet sted. Men i 
modsætning til hans rumfi lm Prometheus, der forsøgte at fortælle 
en skabelsesberetning uden Gud, eller sidste års store rum-fi lm, 
Christopher Nolans Interstellar, der var en metafysisk meditation 
over kærlighedens væsen, er det ikke de Store Spørgsmål, der 
driver The Martian. Det, der adskiller The Martian fra andre rumfi lm, 
er det faktum, at fi lmen aldrig letter i en fantasifuld luftballon. Det 
virker besynderligt at sige, at en fi lm, hvor hovedparten af handlin-
gen foregår på Mars, er jordbunden, men ikke desto mindre er det 
den bedste måde at beskrive fi lmen på. Filmen er fast forankret i 
rigtig videnskab - forfatteren Andrew Weirs far var fysiker - og rig-
tige mennesker; her er ingen superhelteklicheer at fi nde. I stedet 
handler fi lmen om det mod og den viljestyrke, selv almindelige 
mennesker kan lægge for dagen. I en verden, hvor blockbusterfi lm 
alle synes at være regeret af dystopier og konspirationsteorier, løber 
der igennem The Martian en rød tråd af optimisme: Der spildes 
ikke tid på at fundere over, hvorvidt menneskeheden er værd at 
redde, for fi lmens fundament er, at vi alle har værdi; at et enkelt 
menneskeliv er uendeligt værdifuldt. Og det er ikke en dårlig tanke 
at bygge en historie på.

The Martian • 141 min. 
Premiere: 8. oktober

Om at lære at leve
- trods livstruende sygdom: det handler teenagefi lmen ”Me and Earl and the Dying Girl” om.

Rachel (Olivia Cooke), Greg (Thomas Mann) og Earl (RJ Cyler) - de tre titelfi gurer i ”Me and Earl 
and the Dying Girl” (still fra fi lmen: Angel Films).
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Møder & Arrangementer

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

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

Forbøn & Kunst

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

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

Kommende møder: 
5.11. 19.30 Ørslev Kloster - Ørum Kirkefællesskab: Mama Heidi.
26.11. 19.00 Svendborg Pinsekirke: Overnaturlig helbredelse - hvordan?
5.12. 10.00 Aglow i Vejle Kirkehuset, Vor Frelsers kirke, Strandgade 2 a 
8.1. +12.3 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaften i Søstrehuset, Nr.gade 14.
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Mama Heidi - Afrikas Moder Teresa.
15.3. 10-12.00 Noahs Ark i Skt Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
Første mandag hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark, Christiansfeld
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.

Ferie

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:

11. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Tim Philips, USA

18. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Michael Tangstad
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

Michael Tangstad

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

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 13www.bogsvend.dk

Kristne brugte bøger sælges

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

Hurghada – bibel- og badeferie 3.3. - 10.3.
Israel – påskerejse 20.3. - 28.3.
Israel – landbrugstur 12.4. - 19.4.
Holland – klassisk og nyt 27.4. - 2.5.
Tyskland – bil og bøffer 6.5. - 8.5.
Tyskland – Rügen 19.6. - 23.6.
Færøerne – Nordatlantens grønne øer 25.6. - 2.7.
Frankrig – Nordmandiet 9.7. - 17.7.

Uforglemmelige 
oplevelser

Forbehold for ændringer!

Kontakt os på 7592 2022 
eller fxr@felixrejser.dk

Katalog udkommer 
til januar

Full Gospel Business Men’s Fellowship Interna  onal
STORKØBENHAVNS AFD.

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K ! 
LØRDAG D. 14. NOV. 2015 - Kl. 14.00 

Valby Kulturhus, selskabslokale (elevator)  
  Valgårdsvej 4, 5. sal (Ved To  egårds Plads)
      Tæt på Valby Sta  on  og fl ere buslinier

    
OLE SKJERBÆK MADSEN  

Mangeårig karisma  sk sognepræst ved Bethlehemskirken.
Missionspræst i Areopagos siden år 2000. Grundlægger af 

”I Mesterens Lys” og idémand bag ”Chris  ulness”.
Ole Skjerbæk er en dynamisk og levende kommunikator for 

åndeligt søgende mennesker  l Jesus Kristus i bl.a. 
Helsemesser. Han virker med Guds gaver  l nyt liv, 

genopre  else og helbredelse af mennesker
inden og uden for kirken i nyreligiøse, alterna  ve miljøer.

Oplev Ole Skjerbæk virke med Guds Ord, personlige
oplevelser og Guds gaver ! 

F R I   E N T R É
 Sang og musik ved MAX BÜSMAN

    Rig anledning  l personlig forbøn ved Ole Skjerbæk
   Kaff e og sodavand kan købes! 

  Ønskes yderligere info: 6071 5474

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

Meget sang 
og musik

Tææt påp  Valby Sta  onon ogog flere busl
Tag venner og bekendte med

    
OLE SKJERBÆK MADSEN

g g

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.

Bolig

Kristen medicinstuderende søger logi i Aarhus
Kristen, mandlig medicinstuderende på 20 år søger værelse 
eller mindre lejlighed i Aarhus fra primo/medio januar 2016. 
Jeg er rolig, renlig og larmer ikke. Hjælper gerne med praktiske 
opgaver. Kontaktes på tlf: 50586314.
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

Vær med til at gøre avisen kendt! Brug kuponen på side 17 eller ring på tlf. 74 56 22 02. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 44:
Esther Wilby
Bjæverskovhusene 7
4632 Bjæverskov

Kodeord: Kartoffelmel

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

Stillinger

”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 

Blå Kors Danmark søger pr. 1. januar 2016 en kom-
munikationsmedarbejder (souschef) til vores kommuni-
kationsafdeling. Afdelingen varetager en bred vifte af 
opgaver for at udbrede kendskabet til udsattes vilkår og 
Blå Kors’ arbejde for mennesker, der er kommet i nød 
på grund af egne eller andres rusmiddelproblemer. 
Tjenestestedet vil være i Silkeborg i forbindelse med 
landskontoret for Blå Kors. 
Ansøgningsfristen er 16. november 2015. 

Læs mere om stillingen, Blå Kors´ arbejde, vore forventnin-

ger til dig og hvordan du søger på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

blaakors.dk

Souschef 
til kommunikationsafdelingen

ELMEBO
Et rigtigt hjem!

Vi søger en pædagog/hjemmevejleder på fuld 
tid til at indgå i vores tværfaglige team af 
dygtige medarbejdere til hverdag og fest – og 
på ture.

Du har en kristen livsholdning og 
deler vort menneskesyn: Alle mennesker er 
værdifulde. Du har flair for pædagogik. Du 
har sikkert en pædagogisk uddannelse, men 
brænder efter at udvikle dig 
sammen med dygtige kolleger.
Er du vores nye kollega? 

Ansøgningsfristen er 22. november med 
ansættelsessamtaler ugen efter.
Ansættelse pr. 1. januar 2016 eller efter aftale.
Kontakt Jette og Preben Nielsen på mobil 
20 21 18 60 eller jp@elmebo.dk.

Læs opslaget og mere om Elmebo på www.
elmebo.dk.

Elmebo er 
et kristent 

bofællesskab, 
et hjem for 
10 voksne 

med nedsat 
funktionsevne.

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4A, 4293 Dianalund

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler? - Se mere på hosianna.dk 

Louis Jensen
Breve til Jonathan
- en dialog om Gud

kr. 198,00
kr. 198,00

Hans P. Pedersen
Brevene fra Patmos
Om 7 breve fra år 95 e.kr.

kr. 249,95
kr. 249,95

kr. 299,95
kr. 299,95

Frede Møller Pedersen
Brev fra Gud
Prædikener til 1. tekstrække 

kr. 98,00
kr. 98,00

Leif Rasmussen
Brev til menigheden i DK
Et profetisk budskab   

kr. 199,00
kr. 199,00

Karen Kingsbury
Broen - Roman om kærlighed 
og en ny chance i livet 

J. Gunnar Olson
Business uden grænser
Søg Guds rige først ...

kr. 149,00
kr. 149,00

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

Debat

Rørt og vildledt
Jeg vil gerne advare imod 

at bruge en bestemt bog som 
opbyggelig læsning. Det dre-
jer sig Charlotte Rørths ”Jeg 
mødte Jesus – Bekendelser 
fra en modvilligt troende”, som 
anvendes i bl.a. bibelkredssam-
menhæng. Bogen har vakt stor 
opsigt efter positiv medieom-
tale. Den skildrer dels, hvordan 
Charlotte Rørth som almindelig 
sekulariseret dansker overra-
skes af at se Jesus lyslevende 
for sig i en spansk kirke; dels 
hvordan hun fortolker sine syner 
efterfølgende.

Jeg tvivler ikke på Charlotte Rørths ærlighed. Hun ønsker helt 
sikkert ikke at føre nogen bag lyset. Og hvorfor skulle hun ikke se 
Jesus i et syn? Det gør jo mange i disse år. 

Mærkeligt er det, at Jesus i synet siger: ”Jeg stoler på dig” og 
ikke noget om, at forfatteren skal stole på ham. Men hvem ved, 
hvad Gud har i ærmet? Mere foruroligende er det, at synet af Jesus 
tilsyneladende ikke fører til fokus på, hvad han vil, eller hvad han 
har gjort. Og rent ud alarmerende er vildledningen fra nyreligiøse 
terapeuter og bibelkritiske teologer, da forfatteren søger en forkla-
ring på sin oplevelse. 

Størstedelen af bogen består af det virvar af forklaringer, hun 
får, og som hun af gode grunde ikke ved, hvad hun skal stille op 
med. På den måde bliver Charlotte først rørt og siden vildledt: Man 
fortæller hende, at hun har oplevet hinduernes kundalinirejsning 
gennem rygraden. At synet af Jesus beviser hendes ganske særlige 
personlige evner. At oplevelsen bekræfter, at opstandelsen skal 
forstås rent åndeligt. At hun så Jesus, fordi hun opholdt sig på i et 
særlig religiøst sted, ladet med forskellige religioner osv. 

Der er også sundere forklaringer i mængden, men samlet set 
ligger bogen langt fra den sunde lære. I øvrigt tages oplevelserne 
fl ere gange til indtægt for, at optagethed af læren er en misforstå-
else. Hvad Jesus mener, spiller ikke rigtig nogen rolle.

Fordi bogen er et sammensurium af kristendom og rigtig meget 
andet, vil jeg advare imod at bruge den som opbyggelig litteratur. 
Jeg mener ikke, at det er ansvarligt at henvise søgende mennesker 
eller nye kristne til den. De mange ikke-kristne forklaringer vildleder 
og vil nemt give mennesker appetit på at lære mere af hinduismen, 
bibelkritikken eller et berømt nyreligiøst center, som får fl ot omtale. 
Så selv om bogen måske tager udgangspunkt i et ægte møde 
med Jesus, risikerer man ved læsningen at blive ført bort fra ham.

MICHAEL LERCHE NYGAARD

SOGNEPRÆST, KRISTKIRKENS SOGN I KOLDING

Er du lystfi sker ?
”Nej, jeg er menneskefi sker.” Sådan begyndte vores samtale.
Det var en aften, jeg var ude at fl ytte priser for et benzinselskab, 

jeg arbejdede for. Da kom der en bil kørende bagfra, ind på min 
arbejdsplads. Han så mit skilt med fi sken og korset på min bil, og 
derfor spurgte han, om jeg var lystfi sker.

Meget forundret spurgte han: ”Hvad er en menneskefi sker?”
Jeg fortalte ham, at Jesus var fi skeren, og vi er hans medhjælpere 

her på jorden, at vi alle har brug for at blive venner med Jesus.
Vi talte i ca 30 minutter, hvorefter han kørte. 
Alle ved vi godt, hvem Jesus er, men ikke, hvad vi skal bruge 

ham til.
Hvad fortæller du mennesker, du møder på din vej?
Skal vi sætte fi sken bag på bilen? - det er en god reklameplads.
Tør vi bruge tid og plads på at fortælle om Jesus?
Eller synes vi altid, det er lidt pinligt?
Eller burde det gøres på en anden måde?
KARL MADSEN

TRIGEVEJ 9 
8382 HINNERUP

Michael Lerche Nygaard

Sømandsmissionær 
til Øst for Storebælt

Sømandsmissionær søges til fuldtidsstilling i Øst-
danmark.  
Stillingen er primært rettet mod havnene i Øst-
Danmark men indebærer også landsdækkende 
sømandsmission med missionsskibet Bethel. 
Du er udadvendt og socialt anlagt. Du brænder for 
at snakke om tro og liv med andre. Du ser dig selv 
som pionér, er struktureret, selvstændig og  
velkendt med det bibelske budskab. Taler jævnt 
flydende engelsk. 
Se uddybning på www.somandsmissionen.dk  
eller kontakt generalsekretær Nicolaj Wibe, på tlf. 
33932543/23699664.  
Send ansøgning til nw@somandsmissionen.dk   
                                         Senest den 1. december 2015 
 

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



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 7/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
Fra Gershøj kirke i Lejre kommune.
Gudstjenesten har temaet luft. Det 
er sognepræst Mette Griffenfeldt 
Merrald, Kirke Hyllinge og Lyndby 
sogne, der bl.a. får temaet til at 
dreje sig om det at trække vejret. 
Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
23. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om at give Gud og 
statsministeren hver sit. Dagens 
salmer er ”Kærlighed til fædrelan-
det” og ”Du fylder mig med glæde”.
Kammerkoret ”Sine nomine” syn-
ger sammen med folk fra byen 
under ledelse af Søren Andresen.

Søndag 8/11
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
Denne søndag handler guds-
tjenesten om jord og den magt 
menneskene er blevet betroet over 
netop Guds skaberværk. Helene 
W. Rasmussen, der er sognepræst 
i Gershøj og Sæby sogne udfolder 
dette tema i sin gudstjeneste. 

Mandag 9/11
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

(45/2015)

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 5/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 6/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 7/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 8/11
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 Mennesker og tro (P1). 
Gæsten i skurvognen er menig-
hedsrådsformanden i Holstebro 
valgmenighed Karen Bjerre Mad-
sen. Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1) fra Han-
nerup Kirke 23. søndag efter trini-
tatis. Prædikant:  Karina Steinecke 
Dahlmann.
19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 9/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 10/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 11/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
Jesus og de nysgerrige danskere.
Forfatter Charlotte Rørth besøger 
skurvognen for at fortælle om 
religiøs oplevelse og erfaringer fra
foredrags-Danmark.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
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Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
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Abonnement@udfordrinegn.dk 
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Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
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”Jeppesens Bibelskole” hed-
der et nyt program på Ra-
dio24syv. Her vil værterne 
Michael Jeppesen og Rasmus 
Uglit henover de kommende 
år læse Bibelen igennem fra 
ende til anden.

- Mens alt efterhånden handler 
om Koranen, forekommer det 
helt oplagt at stille skarpt på den 
bog, som ligger til grund for vores 
samfund, nemlig Bibelen, siger 
programchef Mads Brügger. 

De to værter vil tale åbent og 
frit om versene, og, hedder det i 
pressemeddelelsen, har hverken 
en ”religiøs eller teologisk” bag-
grund. Samtidig understreges 
det, at programmet ikke er en 
kritik af Bibelen eller kristendom-
men, men at man forbeholder sig 
retten til at forholde sig kritisk til 
de begivenheder og udsagn der 
er i den. 

Programmet bliver det første af 

sin slags i Danmark, hvor Bibelen 
tages op til debat af mennesker 
som ikke har teologisk eller 
personlig erfaring med Bibelen. 

Jeppesens Bibelskole kan 

høres alle ugens hverdage i 
programmet ”Efter 8” på FM, og 
som podcast.

Lisbeth

Radio 24syv vil læse Bibelen

De to værter på Radio24syv Michael Jeppesen og Rasmus 
Uglit, vil læse Bibelen igennem fra ende til anden.
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Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Undskyld, jeg er ny her, og alle skyerne ser ens ud - skal 
jeg til højre ved cumulus-skyen der, eller er det ved 
den cirrussky derovre?

Roskilde Kommune er også 
med, når værestedet Be Free 
for udsatte unge bliver indviet 
på Musicon den 7. november.

Værestedet, som er en del 
af det kristne Teen Challenge-
arbejde, er for Roskilde Kommu-
nes udsatte unge i alderen15-25. 

- I efteråret 2014 skrev Be Free 
kontrakt med Musicon om at leje 
vores eget stykke jord til at opstille 
en pavillon, hvor vi bliver en del 
af et nyt ungeområde, der er ved 
at blive etableret omkring den nu-
værende skaterhal på Musicon, 
fortæller daglig leder af Be Free, 
Dina Lindgreen. 

Anbefalet af kommunen
- Sidst på året fi k vi forhånds-

godkendt en bevilling fra Quo 
Vadis fonden på 100.000 kr. til 
indkøb af en pavillon, hvis vi fi k 
en anbefaling fra Socialudvalget 
i Roskilde kommune.

Dette gjorde vi i starten af 
2015, og vi har nu fået købt og 
transporteret pavillonen til Mu-
sicon, forklarer Dina Lindgreen. 

Pavillon til chill out
Pavillonen består af 3 rum: I 

det ene rum, værestedet, kan de 
unge komme og hænge ud og få 
en snak. Det er også her, man vil 
holde workshops. 

Det andet rum vil være en 
butik, med en lille cafe og ud-
salgsvarer i streetwear. 

Det sidste rum er et ”chill out 
room”, som er de unges rum, hvor 
de mere bare kan være sig selv, 
høre musik mm.

Målet for butikken er både at 
skabe kontakt med de unge, men 
også at tilbyde billigere varer til 
unge med en lille økonomi. 

Evt. overskud ved salg vil gå til 
aktiviteter, workshops og events 
for de unge.

Be Free’s workshops
På indvielsesdagen kan man 

få en forsmag på nogle af de ak-
tiviteter, der kommer til at foregå 

i Be Frees workshops. 
Ægteparret Mikkel Kaastrup, 

Mathew, professionel skuespiller 
og Rebekka Kaastrup Mathew, 
der er professionel sanger, skal 
fra januar til april lave et teaterpro-
jekt i samarbejde med Be Free. 

Der vil være åbent i workshop-
pen to gange hver uge. Her kan 
man fx lære:

Breakdance
Skrive musik/rap-tekster

Lave skitser/graffi ti 
Selvforsvar
Teater
Tryllekunster

Alle medarbejderne og kunst-
nerne er kristne, oplyser Dina 
Lindgreen.

Man kan se åbningstider på: 
www.facebook.com/befree-ros-
kilde

Bodil

Det kristne ’Be Free - værestedet med streetart og performance’ 
åbner på Musicon i Roskilde den 7. november. Det bliver en fest 
med forsmag på nogle af de spændende aktiviteter.

Kristent værested med 
streetart åbner i Roskilde
Ungdomsarbejdet Teen Challenge indvier ’Be Free’ på Musicon i Roskilde.

• Besøg af Bent Jørgensen 
fra social- og beskæftigel-
sesudvalget

• Forsmag på teaterprojekt 
med professionel skue-
spiller Mikkel Kasstrup-
Mathew og professionel 
sanger Rebekka K. Ma-
thew

• Introduktion til workshop 
i breakdance og selvfor-
svar

• Tricks ved tryllekunstne-
ren Steve fra England

• Derudover kan man be-
søge værestedet med: 
chill out room, lille butik 
med udsalgsvarer i stre-
etwear, samt workshop/
caférum.

• Alle workshops og aktivi-
teter er gratis.

Det sker ved indvielsen 
den 7. november:

Jeg må tilstå, at jeg kom på prøve med denne anmeldelse.
Ikke fordi jeg manglede ord til at beskrive musikstilen, 
dens opbygning og karakter i lydbillede, men mest af alt 
fordi mine ører desværre bare ikke er gearet til denne 
musikgenre!

Men jeg skulle blive overrasket over at fi nde albummets 
kreative niveau i forhold til dets opbygning i form af instru-
menterne – som i sandhed ER handmade. 

De 4 gutter fra Idaho, der står bag The Ongoing Concept, 
har med deres 2. pladeudspil haft kreativiteten helt i top og 
ikke kun skabt lydbillede på deres seneste indspilning helt fra 
bunden. Instrumenterne er blevet til ud fra et fældet fyrretræ, 
som danner rammen for lydmuren af den mere rockede karak-
ter. Med effekter fra træets sidste overlevende stund i Idahos 
muld giver drengene pladen en originalitet og udefi nérbarhed, 
som synes at være en sjælden æstetik i musikken i dag.

Handmade er i sandhed et album, der bunder i eksperi-
menter, på alle niveauer, og genren på dette album er også 
et af dem.

Fra den mere jazzede upbeat sang ”Amends” - der alligevel 
får en soul-mama som mig til at rocke med, føres vi over til en 
undertone af funk på nummeret ”Feel.” Med en god portion 
blanding af klassisk rock, jazzede og funky undertoner top-
pet med bended rock twang, som deres signatur – skaber 
drengene en mere moderne punk-genre på pladen end deres 
hidtil mere klassiske rock-udtryk.

Men som med alt andet følger der både ups and downs, 
når man tager chancer, og en down for denne chancefyldte 
plade er, er at den er for forudsigelig! Kun historien bag til-
blivelsen af pladens instrumenter og dens lydeffekter gjorde 
det interessant at lytte numrene igennem og søge at fi nde 
sammenhængen mellem moderne punk, naturens råhed og 
genrens univers. 

Men er du til punk-rock, skrål og skrig, så er The Ongoing 
Concepts nyeste skud på (eller skulle jeg skrive fra) stammen 
Handmade en sikker vinder. 

Nadia Nouamani

’Naturlig’ punk-rock 
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

Jeg sad med en ven til min første klassiske 
orgelkoncert i Jesuskirken i Valby. Kirken 
er bygget af Carlsbergs brygger og grund-
lægger Carl Jacobsen. 

Det er et mesterværk. En utrolig fl ot kirke 
med så mange smukke detaljer. Måske den 
fl otteste kirke, jeg har set i Danmark. Men 
noget nagede mig…

Da jeg sad og kiggede mig rundt, fi k jeg 
pludselig den triste tanke, som jeg har fået 
fl ere gange på det sidste: Mange af os kristne 
er fulde af iver, fokus og gå på mod – lige indtil 
vi bliver gift eller får det arbejde, som giver os 
økonomisk tryghed. Så ”falder vi til ro”, som 
man siger. Nu kan vi endelig slappe af. 

Men det er ofte faktisk ikke det, der sker. Der 
sker ofte det, at vi, åndeligt forstået, langsomt 
er ved at klæde os selv af. Det sker, hvis vi 
vælger at bygge på det forkerte fundament. 
Måske prioriterer du ikke længere Gud som 
den første i dit liv? Måske siger du, at du er 
rig, har alt og ikke trænger til noget. Men du 
er faktisk næsten nøgen. Har du lagt mærke til 
det? Er du også røget i Satans ældste fælde: 
Det behagelige og passive liv?

Da jeg sad i denne smukke kirke bygget 

til Guds ære, så blev jeg mindet om, at byg-
ningen ikke har noget at gøre med min egen 
åndelige tilstand. Ligesom min rigdom, familie 
eller status omkring mig heller ikke siger noget 
om min åndelige tilstand. 

Gud advarede os: ”Du siger, at du er rig, 
har alt og ikke trænger til noget. Men du er 
ikke klar over, at du er ynkværdig, fattig, blind 
og nøgen. Derfor råder jeg dig til at købe det 
ædle guld hos mig, for så bliver du rig. Køb den 
hvide klædning hos mig, så du ikke skal gå 
nøgen og skamfuld omkring. Køb også salve 
til dine øjne, så du kan få øjnene op for sand-
heden.” (Åb. 3,17 – læs gerne det hele selv)

Har du mistet fokus? Betyder behagelighed 
mere for dig end Jesus’ missionsbefaling og 
Helligåndens vejledning? Hvem er vigtigst?

Du har jo 
ikke noget tøj på...

Julenummer af den fælles kristne ugeavis  
Udfordringen 

Maleri: Marianne Mortensen. www.GalleriSela.dk 
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Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? - Sådan kan du være med:
• Bestil fx 10 stk til familie og venner 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele ud i din gade eller by.
• Gå sammen en gruppe eller menighed om at dække en bydel - og følg op. 

På bagsiden bliver der et felt, hvor I evt. kan sætte et stempel eller skrive et navn.
• Hvis du ikke selv kan gå ud, så betal for aviser til andre, som gerne vil gå. 
• En ekstra avis koster 5 kr. Men bestiller du mindst 100 ekspl. får du dem til kun 3 kr. stk.!
• Uanset hvor mange kilo du bestiller, betaler du kun 29 kr. i porto!
• Gaver til ”Aktion Juleavis” kan indsættes på: 7040 0001 830 446 - eller med skattefradrag: 

Giv via Missionsfondens konto nr. 9570 0006 139450 Skriv projekt ’5127 Udfordringen’.
• Bestil juleaviser på abonnement@udfordringen.dk eller ring på 7456 2202.

Bestil ekstra juleaviser 
og del dem ud i din by!
I år skal endnu fl ere 
danskere mindes om 
julens egentlige indhold. 

Derfor fremstiller 
Udfordringen en speciel 
juleavis, som udkommer 
allerede den 3. december 
- så der er ekstra tid til at 
dele den ud. 

Den er redigeret, så den 
egner sig til at give til 
almindelige danskere. 

KLAR TIL JUL?
Ellers kan du hurtigt blive det på www.gospelfamily.dk

ET BARN ER FØDT 75,- kr.
GospelRoots og gæstesolister

Laura Kjærgaard, Julie Lindell, Rune Herholdt m.fl.

”Et superalbum for hele familien, meget fængende,
let fordøjeligt og vel nok årets julealbum.”

Domino

STJERNEN OVER BETLEHEM 100,- kr.
GospelTeens og GospelRoots.

De Vise Mænd fra Østerlands fantastiske rejse,
fortalt med gospelmusik.

”Jeg tror ikke, man kan få en bedre børne/teenage jule cd!”
Linda Andrews

JULEKONCERTER I 2015
22. november, 14.00 - Øster Lindet Kirke

7. december, 19.00 - Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
8. december, 19.00 - Felsted Kirke

13. december, 15.00 og 19.00 - Sønderjyllandshallen
www.aabenraabilletten.dk

6. marts, 15.00 - release koncert for påske-cd’en
OPSTANDEN, Sønderjyllandshallen

www.gospelfamily.dk

Gæstesolister: L
aura Kjærgaard

. Julie Lindell .

Rune Herholdt
. Claes Wegener

. Andreas Hejsle
t

Stig Rasmussen
. Fortæller: Nis B

ank-Mikkelsen

www.etbarnerfod
t.dk . www.prore

x.dk . www.gospelroots
.dk .

præsenterer ...



UGE 45 •  TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015

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

BAGSMÆKKEN

FIND OS PÅ FACEBOOK

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 fl este lotte-
rier, 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 lod-
trækningen, 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.

Den Morten, som vi fejrer Mor-
tensaften, var en spændende 
karismatisk kristen. 

Den hellige Martin var født i 
316 og var søn af en romersk 
offi cer. Som kun 15-årig blev han 
soldat i den galliske garde under 
Konstantin II, søn af den første 
kristne kejser. 

Som 18-årig blev Martin døbt 
og forlod hæren, for bl.a. at blive 
missionær i Illyrien (i Kroatien), 
og levede derefter en tid som 
eremit (en åndelig eneboer). 

I 361 grundlagde Martin sit 
første kloster i Liège i Frankrig og 

missionerede også ved Donau-
fl oden.

Martin, der også kaldes ”Gal-
liens apostel”, blev udnævnt til 
biskop i Tours og døde i november 
397 på en missionsrejse. 

I 659 blev han ophøjet til hel-
gen, i øvrigt som den første, der 
ikke samtidigt var martyr.  

Der fi ndes fl ere historier om 
Sankt Martin. Bl.a. at han en-
gang var i stand til at stoppe en 
tagbrand i et hus, så fl ammerne 
blev båret væk af vinden. Han 
kurerede også en spedalsk - gen-
nem et kys, og han opvakte fl ere 
fra de døde.

Martin mødte engang en tigger 
foran byen Amiens porte. Med sit 
sværd kløvede Martin sin kappe 
og delte den med den forarmede 
mand. Om natten fi k han et syn, 
hvor Jesus viste sig iført den 
halve kappe. 

Mest kendt er dog historien 
om, hvordan den ydmyge Martin 
gemte sig i en gåsesti for ikke at 
blive valgt til biskop. Men gæs-
sene afslørede ham. Som hævn 
spiser vi derfor gås Mortensaften, 
som holdes den 10.11. - aftenen 
før Martins helgendag d. 11.11.

Henri.

Hvem var Morten fra Mortensaften?

Martin kløver sin kappe i to 
og giver den ene halvdel 
til en tigger uden for Amien.

Programmet for Udfordringens 
næste læserrejse ligger nu 
endelig klar fra Felix Rejser.
Det kan hentes på hjemme-
siden Udfordringen.dk - men 
rejsen skal bestilles gennem 
Felix Rejser. Prisen er 15.975 
kr. pr. person. (Enkeltvær. 
+3.975,-).

Nogle gange fascineres jeg af, hvor hurtige folk er til at reagere 
på opslag i de sociale medier. 

Hvis et ukendt menneske skriver sit synspunkt om fx fl ygtninge, 
homoseksuelles vielser eller andre varme emner, varer det kun få 
minutter, inden dette menneske både er rost til skyerne og dømt til 
døden, og fl ere hundrede mennesker deler lynhurtigt budskabet. 

Det tager kun et par sekunder, så er læserne klar til handling og 
til offentligt at bekende deres eget synspunkt, hvor ingen overvejer 
konsekvenserne for mennesket bag opslaget.

Nogle gange fascineres jeg af, hvor langsomme folk er til at 
handle. Samvittigheden råber et kald i øret, om at bede for den 
syge dame i køen foran dig, at købe et måltid til den hjemløse 
uden for NETTO, at lave lasagne til enken i nabohuset, at bringe 
et muligt visdomsord videre til præsten under gudstjenesten og så 
videre... Vi overvejer alle tænkelige konsekvenser, vi vurderer, om 
kaldet nu også ER af åndelig karakter, eller blot en fi ks ide i vores 
fantasi. Langt de fl este gange lader vi tvivlen råde os til passivitet, 
mens vi i vores hjerter beder indtrængende bønner om, at Gud må 
kalde os til at følge hans vilje.

Jeg læste noget i Højsangen kap. 5 for nylig. Det vil ikke ud af 
mit hoved igen og vækker mange tanker.

Brudgommen kommer til sin brud, hendes hjerte hopper af 
glæde (5,2). Han banker på og prøver at komme ind, men hun sy-
nes, det er lidt ubelejligt. Tøjet er taget af, og tæerne er vasket (5,3).

Brudgommen går igen, og for sent går det op for bruden, hvad 
hun har gjort. Hun leder, råber og kalder, men fi nder ikke brud-
gommen igen (5,6)...

Tænk, hvis vi kunne få villighedens sko på fødderne, ikke kun til 
brug på tastaturet, men i hele vores måde at være menneske på.

Gad vide, hvilke gaver brudgommen står med bag den luk-
kede dør?

Gad vide, hvem der længes mest efter 
nærvær. Bruden eller brudgommen?

Hurtig handling?

Af Vibeke Binderup
   Skolelærer og forfatter
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