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

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

Indre Mission bakker op om en 
ny grundig rapport, der ser kri-
tisk på de samfundsmæssige 
og kirkelige konsekvenser af 
loven om juridisk kønsskifte.

Intentionerne var måske gode 
nok. Man ønskede at tage hånd 
om de transseksuelle. Men da 
loven om juridisk kønsskifte 
blev vedtaget af Folketinget i 
juni 2014, havde det nogle kon-
sekvenser, som ikke var gen-
nemtænkt. 

Derfor er der brug for, at den 
nuværende regering revurderer 
loven for bedre at tage hånd om 
dem, man politisk ønsker at imø-
dekomme. Loven har nok givet fri-
hed til en meget lille gruppe, men 
påført tvang for mange andre.

Det mener Indre Missions 
formand Hans-Ole Bækgaard 
om den lov, der gør det muligt 
at skifte køn blot ved at få et nyt 

personnummer. 
Sammen med en række andre 

kirkelige organisationer og institu-
tioner står han og Indre Mission 
bag ved en ny rapport på 54 sider 
af lektor, ph.d. Carsten Elmelund 
Petersen. 

Rapporten peger bl.a. på den 

radikale ændring af en række 
fundamentale værdier omkring 
kønspolaritet og identitetsdan-
nelse, som følger af den ideolo-
giske overbevisning, der ligger 
bag loven. 

Politikernes opgave?
"Er det politikere og lovgiveres 

opgave at fremme et kønsneu-
tralt menneskesyn og reducere 
forståelsen af menneskets køn 
til et valg, der helt kan løsrives 
fra biologi og fysik?" spørges der.

Loven tager fx heller ikke 
hensyn til børns tarv og deres 
opvækst. For det er nu muligt for 
alle, der oplever, at de hører til 
det andet køn, efter et halvt års 
betænkningstid at skifte køn ved 
at få tildelt et nyt personnummer. 

Køns-forvirring
Det betyder, at transseksuelle 

eller andre, der er i tvivl om deres 

mandlige eller kvindelige køns-
identitet, kan eksperimentere 
med deres køn og skifte køn. 

Samtidig er det fortsat muligt 
for en biologisk mand, der har 
skiftet køn til kvinde, at blive far 
til et barn, der altså skal kalde sin 
"far" for "mor".

De samfundsmæssige kon-
sekvenser af loven om juridisk 
kønsskifte er store. Det gælder 
fx for offentlige institutioners 
omklædningsrum og muligheden 
for sløring af egen identitet i for-
bindelse med kriminalitet.

"Vi håber med rapporten at 
komme i dialog med politikere og 
landets biskopper om følgerne af 
den lovgivning om juridisk køns-
skifte, som blev vedtaget sidste 
år," siger Hans-Ole Bækgaard.

Lov lusket igennem?
Han stiller sig stærkt kritisk 

over for selve processen forud 

for vedtagelsen af loven og over 
for biskoppernes reaktion på den.

I forordet til rapporten står 
der: "Mens loven om registreret 
partnerskab og homoseksuelles 
rettigheder og vilkår i det danske 
samfund har været genstand for 
en omfattende politisk, folkelig og 
kirkelig debat gennem fl ere årtier 
inden vedtagelsen, blev denne 
lov om juridisk kønsskifte gen-
nemført næsten uden offentlig 
debat og folkelig bevågenhed.” 

Kritik af biskopper
”Det samme gælder de kirke-

lige konsekvenser af den nye lov, 
som blev behandlet ved biskop-
pernes møde i januar 2015."

En præst har efter gældende 
lovgivning frihed til at undlade at 
vie en fraskilt og to personer af 
samme køn, men biskopperne 
mente ikke, at præsterne skulle 
have samme lovfæstede sam-

vittighedsfrihed i forhold til par, 
hvoraf den ene eller begge har 
fået foretaget juridisk kønsskifte.

Rapporten stiller spørgsmål 
ved menneskesynet bag loven 
og de værdier, der er på spil, 
ligesom den giver et modspil til 
bispekollegiets betingelsesløse 
opbakning til den nye lov. 

Den kommer også med nogle 
indspil til, hvordan kirken kan 
møde mennesker, der har en 
problemfyldt kønsidentitet, med 
respekt og imødekommenhed.

Hent rapporten: 
Rapporten "Kærligheden glæ-

der sig ikke over uoverensstem-
melsen!" kan hentes som pdf og 
e-bog på lohse.dk. Samme sted 
ligger også en sammenfatning i 
pdf-format.

IM/Henri.

Kønsskifte-lov giver mange problemer

Hans-Ole Bækgaard

Ny kirke med plads til 1.000Ny kirke med plads til 1.000
Apostolsk Kirke i Kolding vokser, så man nu planlægger en kirke til 30-40 mio. kr. – Se side 9.Apostolsk Kirke i Kolding vokser, så man nu planlægger en kirke til 30-40 mio. kr. – Se side 9.
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Ugens profi l: Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen

Af Hanne Baltzer

Sømandsmissionen har ansat 
Anne og Allan Majholm, Aar-
hus, som nyt bestyrerpar på 
sømandshjemmet i Nuuk. 

Familien, der også tæller Viola 
på to år, rejser derop den 11. 
januar, hvor de afl øser Vera og 
Jesper Kjeldmann. For Anne og 
Allan er det et gensyn med Grøn-
land, ja faktisk er Allan født der 
og i 1981 adopteret til Danmark. 

Anne er sygeplejerske, og 
Allan er uddannet serviceøko-
nom med speciale i hotel og 
restauration. Han har desuden 
bygget kirkelige fællesskaber 
som klyngeleder og senest en 
støtteforening for hjemløse og 
udsatte i Aarhus. Dette diakonale  
DNA tager parret med nordpå. 

Drømmejobbet
For Allan er det drømmejobbet 

at drive og udvikle et rentabelt 
hotel med en CSR-profi l, der også 
bidrager socialt, økonomisk og 
kulturelt til lokalområdet samtidig 
med, at der er fokus på diakoni, 
kristendom og kulturmøde. Han 
kan lide sammensætningen af 
rentabel forretning og ædelt for-
mål. Desuden er han inspireret 
af sin praktiktid på Hilton Sheffi eld 
som Food & Bevarage Manager 
og mener, at sømandshjemmet 
er et aktiv for Grønland: 

- Vi har skabt arbejdspladser 
siden 1960’erne og er stadig et 
naturligt samlingspunkt i byen. 
Samtidig er vi en international 
arbejdsplads med unge volontører 
fra Danmark, der kommer til Nuuk 
for at arbejde, men også for at 
dele deres tro. De tror på Gud, og 
de tror på Grønland, siger Allan.

Parret har tidligere været i 
Grønland, hvor de forelskede 
sig i den storslåede natur og det 
fredelige folkefærd: 

- Vores kendskab til Grønland, 
folket og kulturen er en klar styrke, 

da det har sine særegne styrker 
og udfordringer. Vi glæder os 
til at flytte til verdens mindste 
hovedstad og glæder os særligt 
til at lære vores medarbejdere 
at kende. Sammen vil vi gøre 
sømandshjemmet i Nuuk til en op-
levelse for gæsterne, tilføjer Anne. 

Tydelig kristen profi l
Sømandshjemmets kristne 

profi l er ikke fremmed for dem. 
Den kristne tilgang har de med 
i deres egen hverdag, og de sid-
ste 10 år har de været tilknyttet 

Dansk Oase. 
- Vi ønsker, at sømandshjem-

met må være præget af en tydelig 
kristen profi l, som danner grund-
lag for den daglige drift. Vi skal 
udforske alle positive aspekter af, 
hvad et kristent hjem er, og hvad 
en virksomhed kan være. Vi tror 
på Grønland og på, at vi har fået 
noget, vi kan give videre. Nu hå-
ber vi så at ramme rigtigt i kryds-
feltet mellem vores ambitioner 
og Guds nåde, så vores arbejde 
bliver til alles bedste, slutter de.

Fandt drømmejobbet i Grønland 
Nyt ungt bestyrerpar vil gøre sømandshjemmet i Nuuk til en unik gæsteoplevelse.

Allan og Anne Majholm starter i januar som nyt bestyrerpar på sømandshjemmet i Nuuk.

Marianne og Carsten Dals-
gaard Hansen bliver det nye 
lederpar på Hellig Kors Kloster 
ved Ringkøbing Fjord. 

Marianne er læreruddannet 
og Carsten teolog, uddannet i 
Aarhus med tilknytning til Menig-
hedsfakultetet. 

I 7 år var de præstepar i Em-
drup Kirke i København. Men det 
sled på Carsten, hvis idealistiske 
personlighed ikke passede sam-
men med folkekirkens dagligdag.

– Åndeligt og menneskeligt 
blev jeg dybt frustreret. Jeg var 
anfægtet af folkekirkens ånde-
lige elendighed. Min drøm var at 
bygge menighed, men samtidig 
oplevede jeg i stigende grad, 
at nåden var blevet en offentlig 
ydelse, som jeg var tjenstligt 
forpligtet på at give, fortalte han i 
et interview i 2007.

Han ønskede en kirke-reforma-

tion og var med til at få genudgi-
vet Henry Ussings ”Menighedsliv 
og kirkeliv” og skrev også selv 
en bog med sine tanker ”Bryd 
jer nyjord”.

Han sagde sit job op for at blive 
forstander for Menighedshøjsko-
len, men den gik ned, og han 
blev senere souschef og siden 
forstander på behandlingshjem-
met i Bjæverskov i otte år. I det 
hele gav han sig selv fuldt ud. 

Marianne var samtidig leder 
indenfor genbrugsarbejdet.

Parret flyttede til Daugaard 
på Carstens hjemegn i Vejle-
området, hvor han levede af at 
være skolebus-chauffør. Samtidig 
hjalp han til som præst forskellige 
steder og holdt retræter i Agape-
regi. Det åndelige eller spirituelle 
betød stadig mere - også for hans 
egen helingsproces. Han blev 
især inspireret af Magnus Malm 
og er med i den norske Korsvejs-

bevægelse.
Derfor er det en naturlig udvik-

ling, at han og Marianne nu bliver 
kloster-bestyrere.

Tilbage til visionen
Bestyrelsen for fondet, som 

ejer klostret, nedsatte sidste 
efterår en arbejdsgruppe, som 
fik til formål at udarbejde en 
ny vision for stedet. Helligkors 
kloster råder over næsten 2000 
m2. Gruppens rapport og de ef-
terfølgende overvejelser har nu 
ført til en beslutning om, at der 
skal gøres et alvorligt forsøg på 
at realisere stifternes oprindelige 
vision om et klosterfællesskab i 
tidssvarende form. 

Og det er denne opgave, som 
Marianne og Carsten Dalsgaard 
Hansen i første omgang vil bruge 
kræfter på. 

- Vi tror, at tiden er moden til 
alternative måder at bo og leve 

på. Der er brug for, at kristne går 
foran, og på klostret kan vi få 
mulighed for at leve et fælles liv 
i bøn og arbejde, siger det nye 
lederpar. 

Planen er, at Marianne og 
Carsten selv fl ytter til klosteret 
fra sommeren 2016 og begynder 
at holde retræter og andre ar-
rangementer. Det skal også være 
muligt at bo på klostret i kortere 
eller længere tid. 

Nye boliger
Planen er, at der skal etableres 

nogle nye og moderne lavenergi-
boliger på den 14 ha store grund, 
hvor de fastboende kan bo. Hen 
ad vejen håber bestyrelsen så, at 
der kan blive økonomi og kræfter 
til en mere gennemgribende 
renovering af klosteranlægget, 
som i dag fremstår noget utids-
svarende.

Henri.

De vil skabe et 
moderne klosterliv
Marianne og Carsten Dalsgaard Hansen skal fremover 

lede Hellig Kors Kloster som fællesskab og retrætested.

Frelsens Hærs julebus til 
koncert med bl.a. Sebastian
Frelsens Hær arrangerer en julebus fra Syd-
sjælland til den store julekoncert i Falkoner 
Salen i København søndag d. 6. december 
om eftermiddagen.

Her får man lejlighed til at overvære en hyg-
gelig koncert, hvor man samtidig får mulighed 
for at støtte det store hjælpearbejde, som Frel-
sens Hær står for. 

Årets optrædende kunstnere er Sebastian, 
Bobo Moreno, Alberte Vinding og Andreas 
Fuglebæk. De optræder alle gratis sammen med Frelsens Hærs 
egne sangere og musikere.

Julestemningen plejer at komme helt i top, når bussen på hjem-
vejen kører igennem det julesmykkede København, hvor man fra 
bussen har et fi nt overblik på bl.a Tivoli. 

Det koster 300 kr. at komme med bussen, og Frelsens Hær 
tilråder hurtig tilmelding til Bendt Hansen, Dalby på tlf. 56 39 85 
07 senest d. 25. november. Der går bus fra Haslev, Rønnede, Faxe 
og Dalby. Tiderne fås ved tilmelding.

Henri.

Anette Holt Larsen taler ved 
bønne-seminar på Sjælland 
Anette Holt Larsen, Næstved, holder oplæg, når Bedehus Dan-
mark holder Bønne-seminar i ”Birkebjergkirken” i Næstved, 
lørdag d. 28. november.

Seminaret er ikke kun beregnet for Næstved, men for bønne-
krigere på hele Sjælland. Der er tale om en regional samling, 
ligesom man tidligere har holdt seminar i Odense og Århus.

Anette Holt Larsen er et kendt ansigt især i Aglow, hvor hun har 
lagt mange års forkyndertjeneste. Nu er hun leder af Next Level, en 
profetisk tjeneste, der skal udruste de kristne til at ”vandre naturligt 
i det overnaturlige”. 

Anette brænder for at se, at Guds folk i Danmark bliver et profetisk 
folk, som kan se og høre hvad der sker i Himlen, så Guds vilje sker 
på jorden, forklarer Rakel Kristiansen fra Bedehus.dk. 

Peter Tinggaard vil også dele noget om ”Guds intention med 
os” - ikke i vor egen styrke og dygtighed, men lænet op ad ham 
og afhængige af ham. Peter Tinggaard har en vision om "Faste for 
Danmark", som han for nylig fortalte om i en kronik i Udfordringen. 
- Se nærmere på www.fastefordanmark.dk.

Og endelig vil Hans Ole Kofoed, som er leder i Ringsted Frikirke, 
dele de lokale forbederes erfaringer med bøn for byen. 

Henri.

Kirke i bevægelse?
Menighedsfakultetet i Aarhus har inviteret 
tre præster til at komme med oplæg fredag 
aften den 13. november om ’Kirke i bevæ-
gelse, bevægelse i kirken.’ 

Hvor er kirken på vej hen? I hvilken retning 
ønsker vi, at den skal bevæge sig? spørger MF.

De tre er Ruben Dalsgaard, som er formand 
for Dansk Oase, Hans Ole Bækgaard, som er 
formand for Indre Mission, og Elon Jepsen, som 
er sognepræst i Harte ved Kolding. 

Herefter kan man vælge mellem tre seminarer: ”Kan vi bruge 
folkekirken til noget?” - Hvilke muligheder er der som sognepræst? 
ved Elon Jepsen. ”Vækkelse i Danmark” - Kan det ske? - Hvordan? 
ved professor Kurt E. Larsen, MF. Og ”Alpha – bring Guds ord til 
folket på en måde, som de forstår” ved stud.theol. Søren Rønn, MF.

Der er fri adgang.
Henri.

Elon Jepsen

Alberte Vinding
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Af Henri Nissen

Tove Videbæk er netop vendt 
hjem fra Kina, hvor hun var 
med til at indvie det første 
danske plejehjem i Kina. På 
lørdag fejrer det tidligere 
folketingsmedlem sin 70-års 
fødselsdag.

Det er Danske Diakonhjem, 
som har været med til at etab-
lere og skal lede plejehjemmet 
i Kina. Der er plads til 400 ældre 
kinesere. 

Udover at være i bestyrelsen 
for Danske Diakonhjem er Tove 
Videbæk bl.a. formand for Hospi-
ce Forum Danmark. Men de fl este 
læsere husker hende nok især 
for hendes dramatiske politiske 
karriere, hvor hun i en årrække 
var Kristendemokraternes mest 
markante politiker. I 2008 følte 
hun sig presset ud og gik over 
til de Konservative. Herefter kom 
hverken KD eller Videbæk igen i 
Folketinget, men Videbæk blev 
1. suppleant til  EU-parlamentet.

- Betyder 70-årsdagen noget 
mht. dit politiske engagement? 
Stiller du fortsat op til EU, folke-
tingsvalg og kommunevalg?

- Jeg blev valgt til byrådet i 
Ikast-Brande i 2009 og igen i 
2013, fortæller Tove, der også har 
siddet i regionsrådet for Region 
Midt fra 2005-2009.

- Jeg er i byrådet og medlem 
af økonomiudvalget samt sund-
heds- og omsorgsudvalget. Det er 
meget store ansvarsområder. Jeg 
har ikke besluttet, om jeg stiller 
op til kommunalvalget i 2017. Det 
samme gælder folketingsvalg.

Jeg er stadig 1. suppleant til 
Europa-Parlamentet. 

- Føler du, at du har opnået det, 
du ville politisk?

- I mit politiske arbejde har jeg 
haft et mål om at arbejde for krist-
ne værdier overalt i samfundet. 

Det er lykkedes i en del til-
fælde. Fx glædede det mig rigtig 
meget, da det lykkedes os i 1999 
at få fuld opbakning i Folketinget 
til den første aborthandlingsplan. 

Den handlede om mere oplys-
ning til unge samt information til 
uønsket gravide om, hvad abort 
er, og hvilke muligheder de har 
for hjælp m.v., hvis de vælger at 
gennemføre graviditeten. 

Det var Jann Sjursen, der som 
retsordfører var bannerfører for 
den sag, men vi var naturligvis 
alle med i kampen og glædede 
os, da det lykkedes.

Statsstøtte til hospicer
- En anden sag, som jeg kæm-

pede for i 5 år, er offentlig fi nan-
siering af hospicer. Det lykkedes, 
og d. 17. december 2004 blev 
hospicer indsat i Sundhedslo-
vens § 75 stk. 4, og der blev 
skrevet, at regionerne skal indgå 
driftsoverenskomst med det antal 
hospicepladser, som sundheds-
ministeren beslutter. 

Birthe Skårup fra DF, Ester 
Larsen fra Venstre og jeg havde 
sammen kæmpet for denne sag. 
Vi var helt euforiske, da det lykke-
des. Og efterfølgende blomstrede 
hospicerne op overalt i Danmark. 
I dag er der 19 hospicer – og hver 
af dem er en succeshistorie.

Fantastisk barndom
- Men du har jo lavet meget 

andet end politik...?
- Ja, og hvert afsnit af mit liv 

har betydet rigtig meget for mig.
Min barndom og ungdom i Ha-

derslev – med sygdom, som jeg 
blev helbredt fra – med søndags-
skole – med et dejligt hjem med 
5 søskende - med en menighed, 
som var fantastisk til at tage sig 
af at engagere børn og unge 
og åbne hjemmene for dem – 
med skolegang, som jeg virkelig 
nød – med gymnasiet – og med 
udvekslingsopholdet i USA, som 
betød rigtig meget for mig, husker 
Tove tilbage.

”Præstens kone” 
- Så var der højskole, bryllup 

og næsten 20 år, hvor jeg var 
fuldtids i menighedsarbejde som 
præstens kone. I vores godt 10 
år i Herning havde vi i ca. 5 år 
konstant et par narkomaner bo-
ende. Det var unge, som havde 

været i vores kirke og ønskede at 
komme ud af misbruget. Vi havde 
mange specielle oplevelser. Flere 
var bekymrede for os og vore 
små børn. Men vi var aldrig en 
eneste dag nervøse, for narko-
manerne elskede vore børn og 
passede rigtig godt på dem. I den 
periode var vi med til at etablere 
rehabiliteringscenteret Betesda i 
Karstoft, som for nylig har fejret 
40 års jubilæum.

Tove Videbæk har også oplevet 
svære perioder, især da hendes 
mand Mogens blev påkørt. En 
anden passager omkom, og Mo-
gens svævede længe i livsfare. 
På sygehuset troede man ikke, at 
han ville komme sig over alle sine 
kvæstelser, men Tove holdt ud i 
bøn - så selv den svære periode 
blev vendt til det gode. 

På KKR/TV
Familien flyttede senere til 

København i 1986. Tove var vikar 
på den kristne friskole Thomas-
skolen, men kom så til KKR/TV i 
12 år. I 1998 blev hun valgt ind i 
Folketinget.

- På KKR/TV kom jeg tæt 
på politikere via Birger Linds 
programmer. Og senere fi k jeg 
mine egne programmer, som jeg 
inviterede dem ind i. 

Mine tv-programmer handlede 
for det meste om kristne værdier 
og etiske problemstillinger i sam-
fundet. Jeg blev derved politisk 
engageret og klar over mediernes 
mulighed for at give seerne posi-
tiv påvirkning.

Satspulje-midlerne
- Som folketingspolitiker 1998-

2005 fandt jeg ud af, at man som 
ét lille menneske kan få ting 
igennem politisk, som kan have 
indfl ydelse på rigtig manges liv. 
Positivt eller negativt. 

Som social- og sundhedsordfø-
rer kunne jeg gennem satspulje-
midlerne støtte fl ere initiativer, 
som blev igangsat af kristne 
organisationer. Det var jeg meget 
glad for, siger Tove. 

Repræsentant i EU
Efter Folketinget var Tove re-

præsentant for EEA (European 
Evangelical Alliance) i Bruxelles 
i 2 år. Her var det mest lobbyar-
bejde for at påvirke politikerne 
i Europaparlamentet om etik, 
familie og kristne værdier. Hun 
samarbejdede med andre kristne 
organisationer, både protestanti-
ske og katolske. Bl.a. arrangerede 
hun en uges kursus for 65 unge 
universitets-studerende fra 27 
lande i Bruxelles. 

- Kurset drejede sig om, at 
man kan tjene Gud, uanset om 
man er økonom, læge, præst, 
sygeplejerske eller husmor. Som 
undervisere havde vi kristne EU-
parlamentsmedlemmer, kristne 
økonomer, jurister mfl . Det var en 
fantastisk oplevelse, husker Tove.

Kampen for de døende
Samtidig sad hun i regionsrå-

det for Midtjylland og blev i juni 
2006 landsformand for Hospice 
Forum Danmark. 

- Det har været fantastisk at 
se støtteforeningerne rundt om i 
landet lykkes med at få etableret 
lokale hospicer. Og se hvert ho-
spice få dedikerede ansatte. Og 
give rigtig mange uhelbredeligt 
syge en god livsafslutning. 

Og nu kæmper vi så for, at 
alvorligt syge børn og deres for-
ældre og søskende får de samme 
muligheder som alvorligt syge 
voksne, siger hun.

- Samtidig kæmper vi for at få 
fl ere hospicepladser. Jeg kommer 
stadig og ofte på Christiansborg 
for at snakke med politikere. 

Børnebørn og arvegods
Som 70-årig nyder Tove ikke 

mindst sine syv skønne børne-
børn. 

- Det er en fantastisk oplevelse 
hver gang – men også en stor 
opgave. Som forældre og bedste-
forældre skal vi jo give de kristne 
værdier og det kristne ”arvegods” 
videre til børn og børnebørn. 
”Guds ord, det er vort arvegods. 
Det skal vort afkoms være!”

Det er jo nok en af de vigtigste 
opgaver, vi som forældre har 
overhovedet ... 

- Har du fortrudt, at du forlod 
KD i 2008? Ville KD ikke have 
haft en bedre mulighed, hvis du 
var blevet?

- Lige siden jeg blev meldt ind 
i Kristeligt Folkeparti i begyndel-
sen af 1970’erne, har jeg været 
glad for at være en del af denne 
familie. Og jeg har aldrig haft 
planer om at forlade den. Men 
jeg fi k i juni 2008 et ultimatum 
om, at jeg skulle blive enig med 
ledelsen, og ellers skulle jeg ef-
ter 14 dage regne mig selv som 
udmeldt af partiet. Grunden var, 
at vi fi k besked af ledelsen om, 
at vi skulle neddrosle talen om 
kristne værdier og det kristne 
grundlag, som KD har. Det kunne 
jeg naturligvis ikke. 

Jeg var meget bedrøvet over 
det. Og jeg blev faktisk syg og 
havde det dårligt hele den som-
mer. Så spørgsmålet er lidt illuso-
risk, for jeg havde ingen mulighed 
for at blive, konstaterer Tove. 

- Jeg er ikke sikker på, at KD 
havde haft en bedre mulighed, 
hvis jeg var blevet, for ved valget 
i 2007 fi k KD ca. 30.000 stemmer, 
og af disse fi k vi 10.000 i Vestjyl-
land. For at komme i Folketinget 
igen, skulle vi have ca. 70.000 
stemmer.

Skuffet over EU-valg
- Valgene til EU-parlamentet 

glippede to gange for dig. Hvad 
gik der galt?

- Ved EU-parlamentsvalget i 
2009 fi k jeg godt 23.000 stem-
mer. Og ved EU-valget i 2014 fi k 
jeg godt 10.000 stemmer.  Begge 
gange blev jeg 1. suppleant til 
Europa-parlamentet. Dvs. at 
jeg fi k næstfl est stemmer efter 
Bendt Bendtsen, som var først 
på listen og har været i Europa-
parlamentet siden 2009.

Hvis Konservative havde fået 
1.000-3.000 flere stemmer i 
2009, så var jeg også blevet valgt 
– sammen med Bendt Bendtsen. 
Men det skete ikke. 

Hvis KD på landsplan – lige-
som kredsformanden i Ringkø-
bing-Skjern kredsen m.fl . – havde 
anbefalet KD’ere at stemme på 
mig, så havde vi måske fået de 
få stemmer ekstra. Og da Kon-
servative og KD sidder i samme 
gruppe (parti) i EU, så ville også 
KD være blevet styrket igennem 
det. Desværre skete det ikke. 

Og det var ærgerligt både for 
Konservative, for KD – og også 
for mig, siger Tove Videbæk.

 
Læs også:

Kristne må involvere sig 
i samfundets problemer 
        Side 4

En fi ghter
fylder 70
Tove Videbæks samfundsinteresse voksede, da 
hun og Mogens som nygifte havde omvendte 
narkomaner boende hos sig. Senere blev hun en 
af de mest markante kristne politikere.

Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
Helligåndens ledelse fremfor at efterligne verden.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme - Det er vigtigt at mennesker 
med kristne holdninger ikke 
lukker sig inde i deres menig-
hedslokale, men tager del i det 
omgivende samfund og gør 
deres indfl ydelse gældende. 

Det siger Tove Videbæk, der 
på lørdag fejrer sin 70 års fød-
selsdag. Men hun har endnu ikke 
besluttet at forlade politik, for der 
er brug for kristne, der vil gøre 
en forskel.

Hvad skal vi gøre?
- Hvad skal kristne gøre, som 

gerne vil gøre en forskel i sam-
fundet og i politik?

- Først og fremmest: Følg lidt 
med i, hvad der sker i samfundet. 

Dernæst - involver dig, når 
du ser noget, som du synes bør 
være anderledes, eller får gode 
ideer til nye initiativer og love. 

- Men alle kan jo ikke blive 
politikere...?

- Det kan man også gøre lokalt i 
bestyrelsen i børnehaven, skolen, 

idrætsklubben, seniorklubben 
eller hvor man nu befi nder sig i 
sit liv. Her kan man tage ansvar 
og gøre sin indfl ydelse gældende 
lokalt, svarer Tove Videbæk.

- Samtidig kan man give sine 
holdninger og ideer videre – en-
ten via debatindlæg i medier, og/
eller via kontakt til lokale byråds-, 
regionsråds- eller folketingspoli-
tikere. Politikerne vil gerne høre 
på mennesker fra deres lokal-
område, bl.a. fordi de jo gerne vil 
vælges igen...!

Tag ansvar for byen
Det er vigtigt, at mennesker 

med kristne holdninger ikke 
lukker sig inde i deres menig-
hedslokale, men tager del i det 
omgivende samfund og gør deres 
indfl ydelse gældende. 

Man kunne måske også i sin 
menighed samle nogle men-
nesker for at bede for sin by, de 
lokale politikere i byråd, regi-
onsråd eller i Folketinget. Det er 
vigtigt, og det er jo noget, som 

bl.a. Paulus opfordrer til. 

Mødes med politikere
Endvidere ville det være super 

godt af og til at arrangere møder 
i menighedens regi, hvor man 

inviterer en eller fl ere politikere 
til at give deres holdninger til 
forskellige emner, som man selv 
har udvalgt, foreslår Tove Vide-
bæk og fastslår, at hun ikke kun 
tænker på vælgermøder: - Men 
således, at man kan få en dialog 
med politikerne, så menigheds-
medlemmerne ved, hvad politi-
kerne står for og tænker, samt 
at politikerne bliver klar over, 
hvad lokale vælgere i hans eller 
hendes valgkreds tænker om de 
politiske emner. 

Stil op som kandidat 
Endelig kan man naturligvis 

melde sig ind i et politisk parti, 
gøre sin indfl ydelse gældende dér 
og eventuel stille sig til rådighed 
som kandidat til et kommende 
valg. Der er rigtig mange mu-
ligheder for at gøre en forskel i 
samfundet – også via politik.  

Henri.

Se også fødselsdags-
interview – side 3.

Kristne må involvere sig 
i samfundets problemer
Der er mange muligheder for at gøre en forskel, siger politikeren Tove Videbæk, som fylder 70 år.

Tove Videbæk har fortalt 
sin dramatiske livshistorie i 
bogen ”Tove Videbæk - en 
fi ghter.”

Af Lisbeth Thomsen

Foreningen for kristne land-
mænd i Sverige, ”Krisna bön-
der”, inviterer danske land-
mænd til konferencen ”Fremtid 
og Håb” den 26. - 28. november. 

Formålet med konferencen er 
at opmuntre landmænd i opga-
ven med at dyrke jorden, og det 
ansvar der følger med, samt at 
knytte bånd kristne landmænd 
imellem. 

Hjerte for landmænd
Hovedtaler på konferencen er 

Andreas Keller fra Schweiz. 
Andreas Keller har selv været 

vært for lignende konferencer i 

Schweiz, da dyrkning af landet og 
landmændene ligger ham meget 
på hjerte. Ved disse konferencer 
har man oplevet landmænd be-
rette om mirakler i arbejdet, som 
følge af bøn og Guds velsignelse 
over landbruget. Også nye kristne 
er kommet til som følge af konfe-
rencerne.

 Konferencen i Sverige holdes i 
Alunda, som ligger ca. 80 km nord 
for Stokholm. Kommer man med 
fl y er ”Kristna Bönder” behjælpe-
lig med den videre transport.

 
Yderligere information se 

www.kristnabonder.se eller kon-
takt Anders Jakobsen, Aars på 
tlf. 21471476 

Kristne landmænd inviteres til konference
”Kristna Bönder” i Sverige inviterer kolleger i Danmark til konference for landmænd. 
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Kristne svigtes af 
politi og politikere
I weekenden blev den årlige bogmesse afholdt i Bellacenteret 
i København. Her havde jeg den glæde at interviewe den tid-
ligere muslim og nu kristne præst Masssoud Foorouzandeh. 

Vores emne var to nye bøger, der omhandler kristendomsforføl-
gelser, som i særlig grad begås af radikale muslimske bevægelser 
som ISIS. Beskrivelserne af overgreb og vold  i bøgerne er horrible 
og ufattelige. Den eneste trøst er, at ISIS ikke formår at slå troen 
ihjel hos disse kristne.

En af bøgerne – med titlen Tro trodser ISIS – har som hovedan-
liggende at gøre opmærksom på, at ISIS erklærede hensigt er en 
etnisk udrensning af kristne først i deres eget område og derefter 
i hele verden. Det ser dog ikke ud til at være gået op for særligt 
mange i Vesten. Eller også er man bare ligeglad.

Det var først, da jeg sad på scenen, hvor Massoud Foorouzan-
deh fortalte, at han bor på en hemmelig adresse og har en over-
faldsalarm i lommen, at det gik op for mig, hvor uansvarligt det var, 
at vi ikke havde fået tilbudt politibeskyttelse under interviewet. Der 
var ellers politi nok i Bellacenteret den dag. Ved indgangen stod 
politivagter med våben, og senere på dagen fi k andre, der skulle 
sige noget om islam, især politikere, fuld politibeskyttelse i et sikret 
rum, hvor alle tilhørere blev sikkerhedstjekket. 

Selvom min gæst og jeg var blandt dem, der kunne have aller-
mest brug for beskyttelse, når man tager ISIS’ erklærede mål om 
at udslette alle kristne i betragtning, fi k vi det altså ikke tilbudt. Så 
meget desto værre når islamismen ifølge Ole Wæver, professor 
i International Politik ved Institut for Statskundskab, Københavns 
Universitet, har taget en ny drejning inden for de sidste par år. Fra 
at være anti-sekulær, som vi så det under Muhammedkrisen, er 
den nu blevet decideret anti-kristen.

Som vi sad der på scenen, sårbare og ubeskyttede, blev vi et 
billede på Europas ignorering af kristenforfølgelser. Ingen ser det 
som en fare, og ingen tager sig af det. En undersøgelse viser, at 
hver tredje kristen i danske asylcentre føler sig chikaneret på grund 
af sin tro. Myndighederne har endnu ikke taget skridt til en særlig 
beskyttelse af disse mennesker, der lever i frygt hver dag.

Fornylig beskrev tyske medier, hvordan kristne i tyske asylcentre 
spyttes på, skældes ud for at være vantro, bliver slået, og kristne 
kvinder voldtages. De terroriseres og trues endda med døden. For-
manden for det tyske politiforbund, Rainer Wendt udtaler til avisen 
Passauer Neue Presse: ”Især kristne bør beskyttes på hjemmene, 
for de bliver ofte massivt chikaneret”. 

Men det bliver de altså ikke. Ligesom Massoud Fouroozandeh 
og jeg selv heller ikke blev prioriteret af politiet til bogmessen til 
trods for vores sprængfarlige emne. Man fristes til at tro, at den 
politiske elite i Europa i virkeligheden sympatiserer med ISIS’ mål 
om at udslette kristne. 

Andreas Keller er hovedtaler på konferencen for landmænd. 
Han har været vært for lignende konferencer i Schweiz.
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Af Lisbeth Thomsen

I år er det 10 år siden, at Pinse-
kirken i Haderslev byttede små 
lokaler i en baggård ud med en 
tidligere trælasthandel i byens 
sydlige del. ”Multihuset” kalder 
de det.

Visionen var at blive til en synlig 
og åben kirke, der samtidig kunne 
tilbyde bydelen et ”multihus” til 
adskillige formål. 10 års-jubilæet 
blev lørdag fejret af omkring 130 
mennesker – hvilket ca. svarer til 
det antal, som i dag er tilknyttet 
kirken.

Trælasten har været igennem 
en gennemgribende forvandling 
og har i dag stor mødesal med 
caféafdeling, 340 m2 klublokaler, 
indendørs skateramper, fodbold-
bane, beachvolley, legeplads, 
shelters og bålplads. Noget bl.a. 
Sydbyens børn og teenagere ny-
der godt af, når Multihusets klub 
holder åben hver eftermiddag fra 
kl. 15 -17.30. 

Andre grupper, så som dag-
plejemødre og den lokale strik-
keklub, har også benyttet sig 
af faciliteterne i huset. Kirken 

er desuden en aktiv medspiller 
i en ekstern arbejdsgruppe for 
Sydbyen.

Kendt i byen
- Vi har oplevet, at vi er blevet 

en naturlig del af Sydbyen. De 
regner med os, de fleste ved 
hvem vi er, ikke kun som Multihu-

set, men at vi er en frikirke. Det, at 
vi har været med til at arrangere 
fx. Skt. Hans og Sydbymarked 
gør, at vi har et rigtig godt forhold 
til vores naboer. De kender os, 
fortæller Birgitte Marquardt, gift 
med kirkens præst og de sidste 
5 år med-pastor i kirken.

- Jeg ville egentlig ikke det her, 

fortæller Raymond Marquardt, 
som har været kirkens præst 
gennem de sidste 15 år. 

- Men kirken blev rådet til at 
fl ytte, da de gamle lokaler var 
så små, og til min overraskelse 
var ledergruppen med på idéen 
med det samme. Jeg ville heller 
ikke have denne bygning, men 

tre damer fra kirken var overbe-
vist om, at dette var stedet. De 
var kravlet over hegnet til den 
dengang tomme bygning og 
havde bedt for hele huset med 
håndspålæggelse. Så til sidst 
tænkte jeg, at jeg hellere måtte 
se på den. Da jeg første gang gik 
ind i bygningen, fi k jeg den der 
fornemmelse ”Ja, her kan vi bo”, 
husker Raymond, og fortsætter:

- Vi ønsker, at tærsklen skal 
være lav, at det skal være let for 
folk at komme i Multihuset. Så 
udfordringen er også, hvordan vi 
bevarer en missional kant, så vi 
er klare i evangeliet, for vi ønsker 
ikke at gå på kompromis dér, 
understreger han.

Fællesskab er kernen
Pinsekirken i Haderslev har 

eksisteret i 85 år. Præsteparret 

er enige om, at fællesskabet 
og familieånden er det centrale 
i menigheden og har været det 
fra startet af. 

- Kirken vokser, og så er det en 
opgave for os at bevare det dna 
og bringe familiefølelsen videre. 
Vi var 70 i kirken, da vi fl yttede, 
nu er vi omkring 130. Men det er 
fantastisk, når man ser, at fx de 
unge, som kommer udefra, griber 
familiefølelsen og i den grad lever 
i det, siger Birgitte.

- Nogle siger til mig, at det er 
nogle imponerende bygninger, 
men det er jo ikke det, der er 
interessant – jo, hvis det bliver 
brugt og fungerer efter hensigten, 
siger Raymond og tilføjer:

- Forestillingen om et Multihus 
er blevet til virkelighed langt hur-
tigere end forventet. Jeg havde 
troet, at vi først efter 10 år skulle 
i gang med at gøre stedet tilgæn-
geligt for bydelen, men det skete i 
omvendt rækkefølge. Og nu er vi 
sultne efter at se endnu mere ske, 
slutter et enigt og glad præstepar 
efter dagens festligheder.

Pinsekirke fejrer 10 år som ’Multihus’
Pinsekirken i Haderslev fl yttede for 10 år siden ind i den tidligere trælasthandel for at blive til et ”multihus”. Det blev fejret i weekenden.

Raymond, Birgitte Marquardt 
og menigheden fejrede i 
lørdags 85 års fødselsdag for 
Pinsekirken Haderselv og ikke 
mindst 10 års jubilæum som 
”Multihuset” i Sydbyen.

Tekst og foto:
Merete Riis Jensen

I forrige weekend valfartede 
åndeligt nysgerrige mennesker 
til Østerbrohuset i København, 
hvor årets største alternativ-
messe, Mystikkens Univers, 
fandt sted. 

I løbet af weekenden havde 
messen cirka 6.000 besøgende, 
som blandt andet kom for at prøve 
håndlæsning, få healing, få lagt 
horoskoper og høre foredrag. 

Men også Areopagos’ store 
kristne stand var meget velbesøgt 
på messen. Faktisk fi k over 500 
messegæster forbøn og/eller en 
længere samtale med en af de 
frivillige på standen. 

- Der var også fl ere af de andre 
udstillere, som var til forbøn, og 
fl ere af dem fortalte om, at tidli-
gere forbøn havde hjulpet dem i 
deres liv. De fortalte også, at de 
ofte henviste messegæster til vo-
res stand for at få forbøn, selvom 
de ikke selv har nogen relation til 
kristendom. Det er meget positivt 
og bekræftende at opleve den 
slags, fortæller Ole Skjerbæk 
Madsen, som er missionspræst 
i Areopagos og deltog på hele 
messen. 

Berntsen og foredrag
Udover forbøn og samtaler var 

der på Areopagos’ stand også 
mulighed for at få en gratis kop 

kaffe, se på bibler hos Bibelsel-
skabet, skrive en bøn og hænge 
den op på et kors, møde en 
pilgrim - og få aktiv lytning hos 
Den Lyttende Kirke. Og lørdag var 
Hans Berntsen også på besøg og 
bad for gæsterne. 

Samtidig blev der holdt fl ere 
foredrag og workshops, hvor der 
blandt andet var fuldt hus til Ole 
Skjerbæk Madsens foredrag om 
”Christfulness som motiv i Kab-
balah og tarot”. 

- Det var dejligt, at der var så 
mange med til foredraget. Ved 
tidligere messer har jeg ’bare’ 
talt om Christfulness, men denne 
gang tror jeg, at det tiltrak endnu 
fl ere mennesker, fordi titlen rela-
terede til de praksisser, der er på 

messen. Så selvom det kristne 
indhold i foredraget ikke var min-
dre, var der fl ere, der umiddelbart 
var interesserede, fordi titlen var 
en anden, vurderer Ole Skjerbæk 
Madsen. 

”Her er godt at være!”
Der var over 70 medhjælpere 

på Areopagos-standen, hvoraf 
en meget stor del var frivillige fra 
I Mesterens Lys, hvis primære 
formål netop er at bygge bro 
mellem nyåndeligheden og kri-
stendommen.

Inga Provstgaard Mogensen 
var medhjælper på standen for 
tredje år i træk. Hun fortæller, at 
hun søndag morgen havde en 
oplevelse, som for hende for-

tæller meget om, hvorfor det er 
vigtigt, at der er en kristen stand 
på messen.  

- Det var lige inden, messen 
åbnede, og vi havde lige bedt 
sammen på standen og var blevet 
indviet til dagen. Straks derefter 
kom en mand ind på vores stand 
og sagde: ’Der er en kæmpestor 
boble af varme her på standen. 
Her er rigtig godt at være!’ Han 
trak vejret dybt og sagde: ’Hvor 
er her fantastisk!’, fortæller Inga 
Provstgaard Mogensen.

- Jeg snakkede lidt med ham 
og fortalte, at vi jo er en kristen 
stand, og at vi beder om, at mes-

segæsterne må møde Guds kær-
lighed i Jesus Kristus. Han sagde, 
at han godt havde set, at vi stod 
og bad sammen, hvorefter han 
igen trak vejret dybt og sagde: 
’Her er virkelig godt at være!’ Og 
så gik han tilbage til sin egen 
stand, fortæller hun. 

  - Og det er jo netop derfor, vi 
er med på alternativmesserne. 
Mennesker skal opleve, at det 
simpelthen er noget andet, de 
får hos os, end de får på de 
andre stande. Mennesker er så 
søgende, og vi vil så gerne give 
dem Guds kærlighed. Det kan vi 
gøre på Mystikkens Univers.

500 mennesker fi k forbøn på alternativmesse
Areopagos’ kristne stand oplevede stor interesse fra åndeligt nysgerrige mennesker på årets største alternativmesse.

Ole Skjerbæk og team bad for over 500 gæster på messen.



Elizabeth Alves

UGENS PRÆDIKEN 

6 . LEDER / PRÆDIKEN Udfordringen torsdag den 12. november 2015

LEDER

Søndagens tekst: Matt. 9:18-26

Ved tro bliver en kvinde helbredt og en pige oprejst 
fra de døde

18 Mens Jesus talte, kom en af byens ledende mænd hen 
til ham, faldt på knæ foran ham og sagde: »Min datter er lige 
død. Men hvis du kommer og lægger hænderne på hende, 
vil hun blive levende igen.« 19 Jesus og disciplene rejste sig 
og gik med ham. 20 Undervejs skete det imidlertid, at der kom 
en kvinde bagfra og rørte ved kvasten på Jesu bedesjal. Hun 
havde lidt af vedvarende blødninger i 12 år, 21 og hun tænkte: 
»Hvis bare jeg får rørt ved hans sjal, bliver jeg helbredt.« 22 

Jesus vendte sig om og sagde til hende: »Vær ved godt mod, 
min ven! Din tro har reddet dig.« Fra det øjeblik var kvinden 
rask. 23 Da Jesus kom til lederens hjem og så det jamrende 
grædekor og hørte begravelsesmusikken, 24 sagde han: 
»Forsvind herfra! Pigen er ikke død. Hun sover bare.« De 
lo ad ham alle sammen. 25 Da fl okken omsider var kommet 
udenfor, gik Jesus ind og tog pigen ved hånden, og hun rejste 
sig op, som om intet var hændt. 26 Nyheden om det mirakel 
gik som en løbeild over hele egnen.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Af Frede Rasmussen

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dette er en fantastisk beretning 
om en far til et barn, der lige er 
afgået ved døden - Markus si-
ger, at faderen sagde hun lå for 
døden - og om en kvinde der i 
tolv år havde lidt af blødninger, 
men aldrig blevet rask. Med 
andre ord, to håbløse tilfælde.

Beretningen er så væsentlig, 
at både Markus og Lukas også 
har den i deres evangelier. Der 
er også mange detaljer, jeg 
ikke kan få med i denne lille 
prædiken, men lad os se på de 
væsentlige. 

Faderen kaster sig ned for 
Jesus, står der, men det var ikke 
af sorg. Grundteksten fortæller, 
at han tilbad Jesus, inden han 
kom med sit ønske. Det er et 
godt udgangspunkt, begynd 
altid dit bønneliv med at tilbede 
Jesus. 

Dernæst ser vi, at begge skik-
kelser i beretningen har stor tro 
på, at Jesus er den eneste, der 
kan hjælpe dem. Faderen siger 
til Jesus, at hans datter lige 
nu er død, ”men kom og læg 
din hånd på hende, så vil hun 
leve”. Det er en trobekendelse 
af dimensioner, ikke? 

Frelst og helbredt
Kvinden havde lige så stor 

tro, for hun sagde ved sig selv: 
”bare jeg rører ved kvasten (Lu-
kas 8:44) af hans kappe, bliver 
jeg frelst”. Det er værd at tilføje, 
at ordet frelst i Bibelen også 

betyder helbredt. Mattæus siger 
nemlig i 13:36 at alle, der rørte 
ved kvasten på hans kappe, 
blev frelst. Det var altså alle 

de syge, som kom til ham. Og 
grundteksten bruger et udtryk, 
der siger, at de blev gennem-
frelste, eller gennemhelbredte.

Forhindringer
Her er der altså to repræsen-

tanter for menneskeheden, en 
mand og en kvinde, der begge 
havde tro på, at Jesus virke-
lig kunne. De oplevede også 
begge, at der var hindringer for 
bønnesvaret. 

Faderen blev, da han endelig 
havde fået fat på Jesus og var 
på vej til den døde pige, for-
hindret af en kvinde, der også 
havde brug for Jesus, samt en 
stor skare, der alle vil se, hvad 
Jesus havde gang i. 

Kvinden blev forhindret af 
skaren omkring Jesus, hun 
havde svært ved at komme 
frem, måske kravlede hun ind 
mellem alle menneskerne, 
mens hun holdt øje med kvasten 
fra Jesu kappe. Kvasten på en 
jødes kappe repræsenterer 
Guds ord, det kan man læse i 
4. Mosebog 15:38-40.  

Tro på Ordet
Hun troede, at når hun rørte 

ved ham, der er ORDET, som 
blev kød og tog bolig iblandt os, 
så ville hun blive helbredt. Selv 
efter 12 års kamp mod sygdom 
havde hun tro til at kæmpe 
videre - hvilket vidnesbyrd for 
efterfølgende generationer! Vi 
har stadig Guds ord, der siger, 
at den, der beder, får, den, 
der søger, fi nder, og den, der 
banker på, for ham skal der 
lukkes op. 

Husk så på, at når du banker 
på en dør, er det ham indenfor, 
der bestemmer, hvornår der 
skal lukkes op. Det taler både 
om ventetid og udholdenhed. 
To dyder, der er nødvendige, når 
man er en kristen, som ønsker 
Jesus skal hjælpe i en umulig 
situation. 

Hvad svarer Jesus?
Til begge hovedpersoner si-

ger Jesus noget væsentligt. Til 
kvinden, at hendes tro (på ham) 
har frelst hende. Brevet til He-
bræerne11:6 siger, at den, der 
kommer til Gud, må tro, at han 
er til og belønner dem, der søger 
ham. Der er løn for at søge Gud, 
for Jesus siger i Mattæus 6:6, at 
når du i det skjulte beder til din 
fader, så skal han lønne dig (i 
det åbenbare)(grundteksten). 
Hun fi k hvad hun søgte, fordi 
hun troede på det.

Frygt ikke!
Til faderen, som fi k besked (i 

Markusev.) på, at pigen var død, 
så det var nyttesløst at bede 
Jesus komme, siger Jesus: 
”Frygt ikke, tro kun, så vil hun 
blive frelst (helbredt).” 

Mange mennesker frygter i 
dag alt muligt, men Jesus er 
stadig den samme i dag og 
siger stadig: ”Frygt ikke, tro kun, 
så skal du blive frelst, hjulpet, 
helbredt, sat fri.” 

Søndagens tekst er stadig 
relevant og ikke bare noget, 
der skete dengang. Bed Jesus 
om hjælp. Han både kan og vil.  

Med Jesus er 
det aldrig håbløst

Fhv. forstander i 
Pinsekirken Århus

Vi må komme til Jesus med stor tro, selvom omstændighederne 
kan se håbløse ud.

Søndagens tekst er stadig relevant og ikke bare noget, der skete dengang. 

Kæmp - og vind!
Behovet for at bede bliver stadig tydeligere, efterhånden som 
Danmark og den vestlige verden bliver afkristnet. De nedbry-
dende kræfter buldrer frem i medier, skoler, kultur og politik. 

De kristne har hverken fl ertal eller magt til at stoppe den 
udvikling i egen kraft. Der må noget mere til. 

Derfor er en ny bønne-bevægelse opstået spontant – også 
i Danmark – som et desperat råb til Gud om at gribe ind. 

Udfordringen har ofte fortalt om bønne-initiativer som 
Evangelisk Alliance, Økumenisk Bedeuge, Kvindernes In-
ternationale Bededag, Bedehus Danmark, Transformation, 
BURN, m.m. Efter fi nsk initiativ har vi også medvirket til, at 
kristne nu opretter bedegrupper i danske byer og kommuner. 

Målet er, at hele landet dækkes af forbøn.

Mange oplever et påtrængende behov for at beskytte og 
velsigne deres nærmeste, deres børn og familieliv. 

Og det kan vi...! – Men vi må vide hvordan.
Vi har behov for solid åndsfyldt undervisning, så bønnen 

ikke blot bliver en terapi, men en mærkbar kraft.
Det nytter nemlig ikke at være nok så hengiven og udhol-

dende i bønnen, hvis man ikke forstår bønnens kraft. 
”Mit folk går til grunde, på grund af mangel på kundskab,” 

profeterede Hoseas (kap. 4,6). Det passer på Danmark.
Vi må kende vores autoritet for at kunne udøve den. 
Passion uden kundskab nytter ikke. Og modsat.
Og her taler vi jo ikke om den viden, man kan studere sig 

til. Det er ikke mere teologi, vi har brug for. Det er tilegnelse. 
Det er praktik. Brug for at erfare, at det virker. 

Der bliver hældt meget vand ud af ørerne om bøn. Men vi 
skal ikke bare bede for at være pæne religiøse mennesker. 

Vi beder for at vinde kampen over det onde. 

Men hvordan skal vi bede mere effektivt...? 
Vi fandt frem til den bedste af alle bønnebøger, Becoming 

a Prayer Warrior, af Elizabeth Alves. Den anbefales af alle 
de kendte forbøns-ledere, prof. Peter Wagner, Chuck 
Pierce, Cindy Jacobs, Jane Hansen, osv.

Udfordringen har bragt fl ere afsnit som undervis-
ning, og nu udgiver vi hele bogen oversat til dansk.

Jeg er ikke i tvivl om, at den vil gøre en mærkbar 
forskel for enhver, der opdager bønnens kraft. 

A

Kæmp & Vind i BØN. 220 sider, 198 kr. Udfordringen/Hosianna.dk 

Vi har stadig Guds ord 
der siger, at den der 

beder får, den, der sø-
ger, fi nder, og den der 

banker på, for ham skal 
der lukkes op. 
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VI KENDER VEJEN

Af Krista Revsbech

For 600 år siden, i året 1415, 
blev Jan Hus brændt på bålet 
som kætter. Det skete som led 
i et stort internationalt kirke-
møde, konzilet i Konstanz 
1414-1418. 

Kirkemødet var sammenkaldt 
af kejser og pave i fællesskab, 
med det formål få rettet op på 
skævheder og rense ud i vrang-
lære i kirken... 

Baggrund og ungdomsår
Hvem var han egentlig, den-

ne Jan Hus, Martin Luthers 
forløber, om hvem de fl este ikke 
ved så meget andet, end at han 
blev brændt på bålet?

Jan Hus blev født i 1369 i 
Tjekkiet og voksede op i lands-
byen Husinec – og derfor kaldte 
man ham Hus til efternavn. Han 
kom fra fattige kår, men var 
tidligt i livet fast besluttet på at 
ville læse til præst. Det gjorde 
han ved Karlsuniversitetet i 
Prag, hvor han efter endt teolo-
gistudium i 1400 fortsatte som 
teologisk lærer.

John Wycliff
Et af de rigtig hede emner 

for teologiske diskussioner på 
den tid var nogle reformtanker, 
som var opstået i England, ved 
Universitetet i Oxford. Oxford-
professoren John Wycliff gjorde 
oprør mod tingenes tilstand i kir-
ken: Hvordan kunne en gejstlig 
leve i cølibat og samtidig have 
fem sønner? Når Kristus levede 
i fattigdom, hvorfor skulle kirken 
så svælge i rigdom? Englæn-
deren gik også imod en helt 
bogstavelig forståelse af brød 
og vins forvandling i nadveren.

Wycliffs tanker satte gang i 
et folkeoprør i England, med 
mange afhuggede hoveder til 
følge. Da oprørsvinden så også 
blæste ind over Böhmen og 
det teologiske fakultet i Prag, 
blev en del teologer naturligvis 
bange – man frygtede et både 
kirkeligt og folkeligt oprør, lige-
som det var sket i England. 

Men for Jan Hus blev Wycliff 
en helt; han syntes, kirkekritik-
ken var særdeles relevant, og 
at det meste harmonerede fi nt 
med Bibelens lære. Der dan-
nede sig snart en ivrig Wycliff-
gruppe blandt universitetets 
lærere. 

Præst ved 
Betlehemskapellet

Det allervigtigste for teologen 
Jan Hus var dog hans arbejde 
for sin menighed. I 1402 blev 

han præst ved den nybyggede 
universitetskirke, Betlehemska-
pellet i Prag. Det var ikke noget 
lille kapel, der var omkring 
3000 ståpladser. Grundstykket 
og penge til kirkebyggeriet var 
blevet skænket med den klau-
sul, at der i denne kirke skulle 
prædikes på modersmålet – og 
det var Jan Hus helt med på! 
Og kirkegængerne? De var 
vilde med det. En sædvanlig 
messe på latin forstod de jo 
ikke meget af; men at høre Jan 
Hus prædike var en forståelig 
oplevelse, og kirkegængerne 
strømmede til.

Moralprædikanten
Hvilke emner tog Jan Hus 

op på prædikestolen? Faktisk 
brugte han en del energi på 
at skælde folk ud over deres 
umoralske livsførelse. Prag var 
på den tid kendt for at have 
et frodigt forlystelsesliv, og de 
gejstlige, som havde lovet at 
leve i cølibat, holdt sig ikke 
tilbage. Jan Hus tog bladet fra 
munden og påtalte dette, og 
også byens ægtepar fi k forma-
nende ord med på vejen. 

Men Jan Hus talte også om 
Guds nåde og tilgivelse, som 
kunne tilsiges enhver, der oprig-
tigt angrede sine synder. 

På et tidspunkt blev Wycliffs 
lære, som Jan Hus gik ind for, 
offi cielt fordømt af kirken. Hus 
fortsatte dog med at prædike, 
hvad han anså for sandhed. 
Så fik Jan Hus et personligt 
prædikeforbud, men heller ikke 
dette virkede: Han prædikede 
videre, med endnu større folke-
lig opbakning. 

Afl adsbullen
De teologiske diskussioner fi k 

dog med et slag en ny drejning, 
da der kom en afl adsbulle fra 
den nye pave, Johannes d. 23. 
Ved salg af afl adsbreve skulle 
der skaffes penge til pavens 
krig mod fyrsten af Napoli. Det 
blev for groft for Jan Hus, der 
i mellemtiden var blevet uni-
versitetets rektor. I juni 1410 
annoncerede han, at han ville 
holde nogle forelæsninger imod 
afl adsbullerne. 

En videnskabelig disput blev 
arrangeret på Prags universitet. 
Men nu spillede Hus sine mod-
standere et slemt puds. Han 
erklærede, at hvis han tabte 
sagen, var han rede til at bøde 
med sit liv på bålet. Men hvis det 
viste sig, at Hus havde ret, så 
skulle alle hans 8 modstandere 
i processen på bålet! Fakultetet 

følte sig frem ved at tilbyde, at 
en enkelt satte livet på spil, men 
da Hus ikke gik med til dette, løb 
hele ideen om den videnskabe-
lige disput ud i sandet.

Hus i exil
Man kom ikke rigtig nogen 

vegne med at prøve at lukke 
munden på Jan Hus og hans 
brandfarlige kirkekritik. Så skete 
det: Det store kirkeband blev 
lyst over hele byen Prag, fordi 
byen gav husly til Jan Hus. 
Det betød, at gudstjenesterne 
ophørte tillige med dåb, nadver, 
skriftemål osv. 

Tung om hjertet måtte Jan 
Hus forlade Prag. Han drog i 
exil hos adelige venner rundt 
om i Tjekkiet, men spildte dog 
ikke tiden her; han nåede bl.a. 
at oversætte hele Bibelen til sit 
modersmål, tjekkisk. 

Kirkemødet i Konstanz
I året 1414 blev der indkaldt 

til stort internationalt kirkemøde 
i Konstanz. Kirkemødet var 
indkaldt af kejser Sigismund og 
paven i fællesskab.

”Hvilken pave?” kunne man 
med rette spørge, for der var på 
dette tidspunkt hele tre, og det 
var en af de ting, man skulle hol-
de møde om. Men det var altså 
den sidst valgte, pave Johannes 
d. 23., der indbød til kirkemødet 
sammen med kejseren. 

Jan Hus i Konstanz
Den bandlyste Jan Hus mod-

tog en indbydelse fra kejser 
Sigismund til at komme og 
forelægge sin kirkekritik på 
kirkemødet – troede han da. 
Kejseren gav ham frit lejde – så 
det skulle ikke være så farligt, 
og Jan Hus rejste i efteråret 
1414 den lange tur fra Prag til 
Konstanz. 

Efter kun 4 ugers ophold i 
Konstanz og en del prædike-
virksomhed blev Jan Hus sat 

i fængsel. Da kejseren kort tid 
efter ankom til byen, blev Hus      
ikke sat fri; der var mange po-
litiske hensyn at tage, selv for 
en kejser.

Fængsel og forhør
Den 5. juni blev Jan Hus ført 

frem til forhør. Koncilet havde 
udpeget en kreds af forhørs-
dommere, der bestod af to kar-
dinaler plus adskillige doktorer 
i teologi og kanonisk ret.

Tre gange blev der holdt 
forhør, men det lykkedes ikke 
at overbevise Jan Hus om, at 
han havde sagt eller skrevet 
noget usandt, som han kunne 
tilbagekalde. Hans ønske om 
at forelægge, forklare og for-
svare sine skrifter blev ikke 
imødekommet. Jan Hus var så 
at sige dømt på forhånd, fordi 
han støttede sig til John Wycliff, 
hvis skrifter kirken jo allerede én 
gang havde fordømt. 

Henrettelsen
Den 6. juli 1415 Jan Hus ført 

ind i den stopfyldte domkirke 
i Konstanz. Efter en prædiken 
om pligten til at udrydde kætteri 
blev anklagerne læst op. 

Jan Hus faldt på knæ og bad 
for alle sine modstandere. Han 
blev igen bedt om at angre. Det 
ville han ikke.

Biskoppen forkyndte: ”Vi 
overgiver din sjæl til Djævelen!” 
Og Jan hus svarede, trods 

alle sine taleforbud: ”Og jeg 
overgiver den til Herren Jesus 
Kristus!”

Mens bålet blev antændt, 
hørte man Jan Hus synge: Chri-
ste fi li Dei vivi, miserere mei! 
(Kristus, du den levende Guds 
Søn, forbarm dig over mig).

Arven efter Jan Hus
Asken blev kastet i Rhinen, 

for at der ikke skulle være et 
gravsted, man kunne dyrke.

Men det nyttede ikke. Det 
var som om, gnister fra bålet 
tændte fakler rundt omkring, 
fakler, der blev båret videre 
gennem de kommende århund-
reder. Og en af faklerne blev 
båret til Danmark, til byen Chri-
stiansfeld, som blev grundlagt af 
de herrnhutiske brødre i 1773. 
Brødremenigheden her regner 
Jan Hus som deres ”stamfar”, 
idet det var fordrevne husitter, 
grev Zinzendorf gav husly i 
Herrnhut.

D. 6. juli i år var det 600 år 
siden, Jan Hus blev brændt 
på bålet. Han brændte for det, 
han brændte for. Jan Hus gav 
i 1415 sit liv for troen på den 
Herre Jesus, som omkring år 33 
havde givet sit for Jan Hus – og 
os andre. 

I Betlehemskapellet i Prag 
sang menigheden Jan Hus’ tjek-
kiske salmer. Og vi kan sådan 
set godt synge med – i hvert 
fald på DDS nr. 461, som er en 
nadversalme af Jan Hus, der 
har fundet plads i Den Danske 
Salmebog:

Jesus Kristus er til stede! 
Han fra os har vendt Guds 

vrede; 
med sin pine, med sin død 
fri’r han os fra evig nød.

Jan Hus – og 
det han brændte for
For 600 år siden blev præsten Jan Hus brændt på bålet som kætter. Hvad var det, han var villig til at dø for?

Organist, cand. mag.

Jan Hus i fangetårn i Konstanz. 
Billedet er fra en nyopført kirke-
musical ”Jan Hus - og det han 
brændte for” skrevet og kompone-
ret af Krista Revsbech.
Foto: Lars Østergaard Jensen
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Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er 
velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

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

Kære Suh
Jeg skriver til dig, fordi jeg har 

nogle problemer med min sviger-
mor. Min mand og jeg har været 
gift i 15 år, og det har aldrig været 
nemt i forhold til hende, men de 
sidste par år er det blevet værre, 
synes jeg. 

Hun er dominerende og kritise-
rende både over for mig og over 
for vores børn (aldrig overfor min 
mand, han er tilsyneladende per-
fekt i hendes øjne). Dengang det 
kun var mig, hun kommenterede 
på, kunne jeg bedre lade det gå 
ind ad det ene øre og ud af det 
andet, men efter at det også er 
blevet over for mine børn, kan 
jeg efterhånden ikke holde mund 
længere. 

Jeg har snakket meget med 
min mand om, hvordan vi skal 
håndtere det, men vi står meget 
forskelligt. Min mand synes, jeg 
overreagerer, og at vi skal bære 
over med hende, fordi hun er 
gammel og er blevet alene (min 
svigerfar døde for 3 år siden). Jeg 
synes, vi er nødt til at snakke med 
hende om det, for ellers er vi jo på 
en måde med til at lade hende tro, 
at vi synes, hendes væremåde er 
OK. Eller hvad? Er det min mand 

eller mig, der har ret? 
Bør jeg virkelig bide det i mig?

Svigerdatteren

Kære Svigerdatter
Man skal opføre sig ordentligt 

og respektfuldt overfor andre, 
uanset hvilken alder man selv eller 
de andre har. 

At være gammel giver i min op-
tik altså ikke frikort til at behandle 
andre ubehøvlet eller respektløst. 
Der kan selvfølgelig i nogle tilfælde 
være tale om kognitive problemer 
som demens eller noget tilsva-
rende, men stadig bør man som 
pårørende være opmærksom på 
at sætte sine grænser – både for 
sin egen og for den andens skyld.

Jeg synes altså ikke din mand 
har ret. Jeg synes tværtimod, at 
han desværre svigter sit ansvar 
som din mand og som jeres børns 
far. Han bør ikke lade hensynet 
til sin mor stå over hensynet og 
respekten for jer. Men måske har 
din mand et svært eller lidt specielt 
forhold til sin mor, siden hun opfø-
rer sig helt anderledes overfor ham 
end overfor jer andre, og måske 
har din mand derfor en særlig blind 
vinkel i forhold til hende? 

Når du derfor snakker med din 

mand om din frustration over din 
svigermor, så prøv at lade fokus 
være på dine følelser og den 
smerte, det forvolder dig, at du 
oplever at være alene her. Det vil 
formentlig være nærliggende at 
give efter for vreden imod din svi-
germor og i stedet angribe hende, 
især, hvis din mand udviser ringe 

forståelse for din frustration, men 
dette kalder måske endnu mere på 
din mands behov for at glorifi cere 
hende eller i det mindste forsvare 
hende. 

Ved at få ham til at lytte til din 
smerte og din følelse af, at han 
ikke elsker dig, siden han ikke 
forsvarer dig, kan du måske få 

ham til at blive mere opmærksom 
på sin kærlighed til dig. Ved at 
mærke, hvor meget du lider under 
hans negligeren af dine problemer 
med hans mor, får han måske mod 
og motivation til at stå op for dig.

Jeg synes, du har ret i, at I 
ved at forholde jer passive til din 
svigermors opførsel er med til at 

bekræfte hende i, at det er OK 
at behandle jer sådan. I er ikke 
ansvarlige for, hvordan hun opfø-
rer sig – men I kan bestemt tage 
ansvar for, hvordan I forholder jer 
til det, og hvordan I sætter jeres 
grænser. 

Især er det vigtigt i forhold til 
jeres børn, at I klart lader dem 
mærke, at respekten (og sand-
heden) om dem er vigtigere end 
hensynet til din svigermor. På 
denne måde er I med til at lære 
dem, hvordan man sætter græn-
ser for andre – og at det i orden 
at gøre det. 

Men som det i øvrigt gælder 
for vores relationer til alle men-
nesker, synes jeg naturligvis du/I 
skal prøve at sætte jeres grænser 
overfor din svigermor klart, men 
venligt og respektfuldt. 

Dette bør efter min mening 
primært være din mands opgave, 
men hvis han lige skal samle sig 
lidt mod til at gå det gjort, vil jeg 
helt klart opmuntre dig til at gå i 
gang med at sætte gode grænser 
for din svigermor allerede næste 
gang, hun uberettiget kritiserer dig 
eller børnene.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har igennem den sidste tid 

været meget stresset og også væ-
ret fyldt af mange spekulationer. 
Det har forstyrret både min appetit 
og min søvn (sovet meget dårligt 
og afbrudt). 

Nu er der efterhånden ved at 
være styr på de ting, der i første 
gang udløste min stress, og jeg er 
ved at komme på højkant. Min ap-
petit er vendt tilbage, og jeg sover 
meget bedre. Til gengæld kan jeg 
nu næsten ikke sove nok – jeg er 
simpelthen så træt hele tiden. 

Mit spørgsmål er: Kan man 
ligesom have brug for at ”indhente” 
den tabte søvn? Og kan det lade 
sig gøre?                         Vh John

Kære John
Først og fremmest, hvis du ikke 

har konsulteret din læge i denne 
forbindelse, er det vigtigt, at du 
får det gjort. 

En vedvarende udmattelse eller 
træthed kan skyldes noget fysisk, 
enten en sygdom eller måske et 
underskud af vitale næringsstof-
fer? Vitaminer eller mineraler? 
Måske netop fordi du i en længere 
periode har haft problemer med 
appetitten og måske derfor spist 
for lidt eller meget ensidigt? Sørg 
for at få dette afklaret. 

Men ellers er det korrekt, at 
man kan opnå et underskud af en 
bestemt fase i søvnen, fordi den af 
forskellige grunde bliver forstyrret. 

Dette gør sig fx gældende hos 
mennesker, der sover en bevidst-
løshedsagtig søvn (som følger af 
svær alkoholmisbrug, beroligende 
medicin m.m.) og derfor har svært 
ved at opnå tilstanden REM-søvn 
(den fase, hvor vi drømmer). Man 
har observeret, at der er nogle, der 
netop efter endt misbrug forstyrres 
af utrolig mange drømme/mare-
ridt, hvilket man har tolket som et 
udtryk for, at systemet prøver at 
kompensere for den manglende 
periode med drømmesøvn. 

Omvendt er det ganske prak-
tisk, at kroppen kan fi nde ud af at 
springe drømmesøvnen over og 
gå direkte til den helt dybe søvn, 
hvis der har været underskud af 
denne, fx fordi du har sovet meget 
kort tid ad gangen. Derved har 
kroppen simpelthen ikke kunnet 
nå ned i den helt dybe søvn. 

Den dybe søvn er vigtig for at 
blive ordentlig udhvilet, og det er 
da også det, man kan opleve hos 
kvinder, der går hjemme med helt 
små børn og som følgelig bliver 
vækket mange gange om natten: 
Det er simpelthen umuligt for dem 

at få sovet ordentligt igennem, og 
deraf kan der opstå fysiske og psy-
kiske problemer. Hvis din krop er i 
gang med på denne måde at ind-
hente den tabte dybe søvn, kunne 
dette også forklare din konstante 
træthed, og netop den dybe søvn 
kan være så vanskelig at vågne 
fra, fordi man bogstaveligt talt er 

så langt væk. 
Når kroppen dog har fået dæk-

ket sit behov for den dybe søvn, 
vil du formentlig opleve, at det 
langsomt udligner sig og fi nder et 
normalt leje.

Indtil da vil jeg foreslå dig at 
være opmærksom på at få indlagt 
passende tid til at sove/hvile dig 

samt sørge for at få lidt motion og 
frisk luft hver dag, fx en gå-tur på 
15-20 minutter. Dette sidste giver 
hele dit system noget energi og 
kan også være med til at gøre 
kvaliteten af din søvn om natten 
endnu bedre.

Hilsen Suh

Problemer med svigermor

Kan jeg ”indhente” den tabte søvn?

I er ikke ansvarlige for, hvordan svigermor opfører sig – men I kan bestemt tage ansvar for, 
hvordan I forholder jer til det, og hvordan I sætter jeres grænser. 
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70 tyske præster har højlydt protesteret imod en kollega, som ikke vil bøje sig for politisk korrekthed. 

Præst forfulgt af politisk-korrekte kolleger
Pastor Olaf Latzel fra Bremen 
vil ikke anerkende, at Bibelen 
og islams Gud er den samme. 
Det har medført overraskende 
stor kritik fra andre præster. 

- Jeg prædikerer bare evange-
liet på en klar måde. Jeg mener, 
at det er min pligt at prædike på 
denne måde for vores Herre.

Latzel prædikerer budskaber, 
som måske nok er kontroversiel-
le, men som langt fra er nye: Fx at 
Gud og Allah ikke er den samme, 
og at Jesus er den eneste vej til 
evigt liv. Men på trods af dette, så 
har der været stor debat.

- Men hvis du spørger en mus-
lim: ”Har din Gud en søn”, så vil 
han sige ”nej!”. Vores Gud har en 
søn; hans navn er Jesus Kristus. 
Så det er ikke den samme Gud, 
vi har, siger han til CBN.

70 præster er imod Latzel
Selvom hans budskab ikke 

lyder så revolutionerende, så 
samledes hele 70 præster i år for 
offentligt, under et banner med 
påskriften ’forskellighed’, at tage 
afstand fra Olaf Latzels udtalelser.

Han blev derudover tiltalt af den 
offentlige myndighed for ”had-
udtalelser”, men blev dog frikendt. 
Og senere har parlamentet i Bre-
men vedtaget en resolution imod 

ham. Det er i øvrigt første gang, 
at det sker, siden 2. verdenskrig.

- Hvis du åbent taler om Bibe-
lens sandhed: at der kun er én 
vej til Himlen, og at den vej går 
gennem Jesus Kristus; at der kun 
er én Gud, nemlig Faderen, Søn-
nen og Helligånden, og at der ikke 
er nogen ud over dem, så får du 
problemer, forklarer han alvorligt.   

80% er ikke genfødt
Ligesom i Danmark, så er 

den tyske statskirke en broget 
skare, og Latzel er sikker på, at 
dette er en del af forklaringen på 
modstanden:

- Jeg vil tro, at mere end 80% 
af præsterne i statskirken ikke er 
født påny, siger han og fortsætter:

- Og det er et stort problem. På 

grund af dette, så laver de deres 
egne doktriner. Men Bibelen er 
Guds ord, den er vores lov, kapitel 
for kapitel, bog for bog, sætning 
for sætning og ord for ord, slår 
han fast.

Ikke menneskelig, 
men åndelig modstand

Men selvom den voldsomme 
modstand nok ville ryste de fl este, 
så er Latzel ikke sådan at ryste. 
Hans familie har en lang militær 
tradition bag sig, så han er ikke 
helt ukendt med modstandere. 

Men faktisk mener han, at der 
her er tale om en tydelig åndelig 
kamp. Han ser modstanden som 
beviset på det:

- Det er et tegn på, at du er 
på rette vej i din forkyndelse, når 
du løber ind i problemer. Hvis du 
prædiker Jesu Kristi evangelium, 
og alle klapper i hænderne, så 
har du et problem, siger han og 
uddyber:

- For hvis du fortæller om Bi-
belens sandhed, så vil djævelen 
komme og kæmpe imod dig på 
forskellige måder, han vil kæmpe 
imod Guds ord.

10.000 støtte-mails
 Selvom modstanden er stor, 

så har Olaf Latzel også modtaget 
stor opbakning. Han har modtaget 

over 10.000 støttende e-mails, 
men selvom Latzel er glad for 
støtten, så ønsker han ikke at 
tage æren eller fokusere på sin 
person:

- Djævelen kommer og siger til 
mig ”Ja, ja, du er rigtig god”, og 

det er jo ikke godt. Jeg er bare en 
synder. Jeg er kun et værktøj for 
Jesus Kristus. Og når Jesus kan 
bruge dette værktøj, så giver jeg 
al æren til Jesus Kristus. Jeg er 

ingenting, siger Olaf Latzel og op-
muntrer kristne over hele verden 
til at bede særligt for Tyskland, 
som han tror står foran en stor 
vækkelse. 

Henrik

Latzel er præst i den historiske Sankt Martini Kirche, som 
Joachim Neander var præst i 1680, hvor han skrev den kendte 
salme ’Lover den herre’. Neander kom også i problemer, fordi 
han frimodigt prædikede evangeliet uden omsvøb.

Af Henri Nissen

Kirke i Byen - som er Apostolsk 
Kirke i Kolding - vil opføre en 
ny kirkebygning, som samtidig 
bliver et kongrescenter med 
plads til over 1000 besøgende.

Byggeriet skyldes, at det kniber 
med plads til de henved 400 del-
tagere i gudstjenesterne. Kirken 
på Lykkegårdsvej 75 er allerede 
blevet udbygget én gang i 2002, 
og ledelsen har i fl ere år set sig 
om  efter en ny bygning. Men da 
kirkens højskole ikke har samme 
antal elever som tidligere, har 

man fået den vision at bygge 
højskolen sammen med en ny 
stor kirke. Byggeprojektet vil 
koste mellem 30-40 millioner kr. 
og strække sig over ca. 3.000 
kvadratmeter. Det endelige beløb 
vil afhænge af, hvor meget der 
bliver råd til. Før man går i gang 
for alvor med byggeriet, skal 
halvdelen af pengene enten være 
givet eller lovet. 

Den nuværende kirkebygning 
er allerede solgt til Lykkegårds-
skolen og provenuet er ca. 4. 
mio. Friskolen har også brug for 
mere plads. Andre midler kan 
komme fra salget af en grund på 

Ingridsvej, som enten overtages 
af naboerne eller udstykkes til 
byggegrunde. En kristen forret-
ningsmand har givet 2 mio. kr. Og 
kirken har allieret sig med Keld 
Kobborg fra Kobborg Consult for 
at fundraise. Men det er en stor 
mundfuld, selv for en stor og vok-
sende menighed. For at drive den 
nye kirke skal der fx gives 50.000 
kr. mere i tiende hver måned. 

Til gengæld vil det nye ”kirke- 
og kulturcenter”, som det kaldes i 
lokalplanen,  også kunne udlejes 
til ikke-kirkelige arrangementer 
og til kristne organisationers 
landsmøder, konferencer, kon-

certer og større events.
Skitseforslaget bygger forelø-

big på, at der bliver 700 pladser 
i salen og 300 på balkonen. Men 
menigheden høres jævnligt om 
særlige ønsker, som man så 
forsøger at indpasse.

I lokalplanen er der lagt op til 
1500 pladser, så projektet kan 
udvides, hvis der bliver mulighed 
for det økonomisk.

Det nye byggeri ventes færdigt 
i sommeren 2018, og indtil da 
skal kirken bruge midlertidige lo-
kaler på højskolen, i efterskolens 
kongreshal eller andre steder.

Lederrådet og ”Campusgrup-

pen” består af Lars Schmidt, 
Peter Hedelund, Rikke Bridgens, 
Michael Riis Olesen, Karsten 
Møller, Bernt Høyer, Keld Kob-
borg, Poul Jørgensen, Ingrid 
Frederiksen, Jacob Viftrup og 
Jesper Kure.

Kolding kommunes Plan- og 
Boligudvalg har i oktober god-
kendt planen. Forvaltningen er 
nu i gang med at udarbejde en 
ny lokalplan for området i Seest 
i Kolding. Planen sendes til of-
fentlig høring i januar 2016, så 
den kan ligge klar i april eller 
maj 2016. 

En del af højskolebygningen 

skal fungere sammen med kir-
kebygningen, mens Euroclass 
overvejer at købe 3. og 4. sal på 
den østlige side af højskolen med 
plads til ca. 40 elever. 

Apostolsk Kirke i Danmark og 
Apostolsk Kirkes Børne og Ung-
domsforening flyttede allerede 
1. september ind på 1. sal. Kirke 
i byen har selv kontorer på 2. sal, 
og vil også købe stueetagen, 1. 
og 2. sal i østfl øjen. I stueetagen 
skal bl.a. igen indrettes børnefa-
ciliteter, ligesom tidligere, oplyser 
Jacob Viftrup, der er præst i Kirke 
i Byen.

Apostolere 
bygger kirke 
og kulturhus
til ét tusind
En stort kirke- og kulturhus til 30-40 mio. kr. 
skal bygges sammen med Kolding Internationale 
Højskole. 

Sådan forestiller 
arkitektfi rmaet sig 

den nye store kirke-
bygning ved siden af 

højskolen.

Køb bogen
af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver 
hvordan et menneske 
kan blive sat fri fra synd 
og fri fra onde ånder.

To verdener øver deres 
indfl ydelse på os samtidig, 
hvad enten vi er klar over 
det eller ej. Vi kender alle 
til den synlige verden, men 
ved normalt ikke så meget 
om den usynlige. 
Men fordi disse to ver-
dener er så afgørende i 
vore liv, er det bydende 
nødvendigt, at vi har en 
forståelse for dem begge. 
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Af Ditte Olsen

Mange tyrkiske 
muslimer er på 
grund af IS og 
krigene i Mel-

lemøsten begyndt at stille 
spørgsmålstegn ved islam – og 
det giver de kristne i landet en 
enestående mulighed for at 
forkynde evangeliet for dem.

Det mener Wolfgang Häde, 
som er tysk teolog og tyrkisk gift. 
Han har evangeliseret blandt 
tyrkere i Tyskland siden 1993, og 
i 2001 fl yttede familien til Tyrkiet. 
For fi re år siden rykkede de til 
Kusadasi, hvor Luthersk Missi-
ons Højskole (LMH) mødte ham 
på det hotel, vi boede på under 
efterårets stortur.

Tyrkiets forfatning garanterer 
religionsfrihed, og landet har en 
lang historie med kristne min-
dretal, fx armeniere. I Tyrkiet bor 
omkring 100.000 kristne – og som 
Wolfgang Häde udtrykker det: 
”nogle af dem er også genfødt”. 
Af Tyrkiets cirka 78 mio tyrkere, 

anslår han, at der i dag er cirka 
4.500 konvertitter – for 30 år siden 
var der bare 120.

Konvertitter er 
tit udsat for chikane

Det er ikke altid let at være kon-
verteret fra islam til kristendom. 
Wolfgang Hädes svoger var en af 
de tre kristne, der blev knivstuk-
ket og dræbt af nogle muslimer i 
Malatya i Østtykiet i 2007. 

Så sent som i august 2015 fi k 
omkring 100 kirker, præster eller 
medlemmer af protestantiske 
fællesskaber rundt om i Tyrkiet 
voldsomt truende beskeder via 
SMS, sociale medier eller e-mail.

Alligevel virker Wolfgang Häde 
ikke særlig skræmt og mener 
ikke, at kristne i Tyrkiet normalt 
behøver at frygte for deres liv.

Dog anerkender han, at den 
nuværende politiske situation og 
terrorangrebet i Ankara er bekym-
rende. Angrebet fandt sted om 
lørdagen, mens LMH var i Tyrkiet.

- Hvis myndighederne ikke kan 
håndtere krisen, vil nogle lede ef-
ter syndebukke. Og så kan kristne 

nemt blive et mål, siger han.

I Vest-Tyrkiet er 
det lettere at være kristen

- Men i det vestlige Tyrkiet er 
der for tiden stor frihed for kristne. 
Her kan jeg godt sige åbent, at jeg 
arbejder i kirken, forklarer han. 

Han fortæller, at der er nogle 
hundrede udenlandske kristne, 
der hjælper i tyrkiske kirker, men 
der er stadig rigtig mange byer 
uden et kristent fællesskab.

Da Wolfgang Häde og hans 
kone fl yttede til Kusadasi, brugte 
de blandt andet de kristne højtider 
som en anledning til opmærk-
somhed.

- Der er tradition for i Tyrkiet, at 
kristne og muslimer accepterer 
hinandens helligdage. Så ved jul 
og påske ansøger vi myndighe-
derne om et offentligt sted, hvor 
vi kan stå og synge salmer. Det 
giver mange kontakter, fortæl-
ler han.

- Og min kone er rigtig god til 
at tale med folk om Jesus. Hun 
er nærmest en kvindelig Paulus, 
siger han med et smil.

Egen kirke i Kusadasi
For to år siden dannede de så 

en evangelisk, reformert kirke, og 
for nylig blev de første tre nyom-
vendte døbt i kirken.

- Det betyder meget for konver-
titter at blive døbt. For dem bliver 
det den offentlige bekendelse, 
som fortæller deres omgangs-
kreds, at de ikke bare har fået en 
ny hobby, fortæller han.

Mange tyrkiske muslimer er 
venligt indstillet over for kristne, 
så længe det handler om at forstå 
og respektere andre mennesker. 
Men hvis deres egen søn eller 
datter konverterer, reagerer især 
fædrene kraftigt. Det er nemlig en 
udbredt fordom om kristendom, at 
den medfører umoralsk levevis og 
disrespekt over for forældre.

- Så bare det at give objektiv 
information om kristendom, gør 
indtryk på de tyrkere, vi møder. 
Men også at vi tilbyder forbøn er 
meget populært, fortæller han. 

Og så er det også en fordel, 
at Hädes kirke samles i et lejet 
lokale lidt uden for Kusadasi:

- Folk kan godt lide at komme 

i kirke, uden at deres naboer ser 
dem, smiler han.

Selvom kirken vokser, 
er den stadig lille

Når Wolfgang Häde ikke funge-
rer som præst, er han engageret 
ved Martin Bucer Seminary. Her 
giver han teologisk undervisning 
til tyrkiske præster og kristne 
ledere. Det meste foregår som 
fjernstudier med enkelte samlin-
ger. Han er i den forbindelse ved 
at starte et studiecenter op i Izmir.

Wolfgang Häde håber, at tyrki-
ske kristne også vil bringe Guds 
ord videre til andre folkeslag.

- For nylig har vi sendt vores 
første to tyrkiske missionærer  
afsted med bibler til Grækenland  
– selvom det kun var for en uge, 
smiler han stolt, men tilføjer så 
alvorligt:

- Kirken i Tyrkiet er fortsat lille 
og svag, så bed gerne for os. 
Der er vel 120 protestantiske 
fællesskaber i hele Tyrkiet, og det 
største tæller 100 medlemmer. 

Tyrkiets lille og trængte kirke vokser
I Tyrkiet bliver kristne chikaneret af nogle muslimer, mens andre lytter og omvender sig. LMH har på deres tur til landet besøgt en tysk præst.

Formålet med LMH’s stortur til Tyrkiet er at gå i apostlenes fodspor. Eleverne ser dels ruinerne af 
kristendommens vugge, og dels møder de den levende kirke. Her får de bibelundervisning i Efesus.

På grund af uroen i Mellemøsten stiller fl ere tyrkere spørgsmålstegn ved islam og er dermed mere 
åbne for evangeliet. Fotos: Regin Bernstein

FAKTA:
• Martin Bucer (1491-

1551) Strasbourgs refor-
mator.

• Martin Bucer Seminary 
(MBS), bucer.org, er en 
teologisk uddannelsesinsti-
tution, grundlagt i Tyskland, 
men med afdelinger i fem an-
dre lande, deriblandt Tyrkiet. 
Deres konfession baserer de 
på tysk evangelisk alliance.

• Wolfgang Häde, f. 1958. 
Teolog (D.Th) fra Unicer-
sity of South Africa. Siden 
2007 tilknyttet MBS i Tyrkiet. 
Forfatter til bogen: ”Mein 
Schwager – ein märtyrer” 
(oversat til norsk som: Tro 
inntil døden), som fortæller 
historien om hans svoger, 
der sammen med to andre 
kristne blev dræbt i Malatya 
2007.

• På prayforturkey.com 
kan man få styr på Malatya-
historien og inspiration til at 
bede for Tyrkiets kristne.

Kusadasi er en turistby ud til Middelhavet i den sydvestlige del af Tyrkiet (lige ud for Samos). Her har 
Wolfgang Häde startet en kirke for to år siden, og for nylig er de første tre konvertitter blevet døbt.

LMH-lærer Daniel Burgdorf giver Wolfgang Häde en erkendtlighed, fordi han ville fortælle om sin 
kirkeplantning i Kusadasi. Gaven er andagtsbogen: ”Et er nødvendigt” på engelsk.
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Af journalist Svend Løbner
redigeret af Henri Nissen

- Islamisk Stat skød, dræbte 
mange og gjorde ting ved os, 
vi ikke kan fortælle!

Sådan lyder det samstemmen-
de fra børn og voksne yezidier på 
Sinjar-bjerget i Nordirak. 

Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner er netop vendt hjem 
fra bjerget, hvor 25.000 menne-
sker fra det religiøse mindretal 
har slået lejr i håb om, at kurdiske 
tropper og den internationale 
koalition kan drive Islamisk Stat 
på fl ugt fra deres landsbyer. Den 
danske hjælpeorganisation Mis-
sion Øst hjælper dem med husly 
og hygiejne lige nu.

Vidner til folkemord
Sinjar var det bjerg, 50.000 

yezidier fl ygtede hen over den 
3. august sidste år, da IS indtog 
Sinjar by og myrdede mænd, 

voldtog kvinder og bortførte piger 
som sex-slaver. Overgrebene 
fi k for alvor verdens øjne op for 
IS’ brutalitet. FN har siden kaldt 
overgrebene for ”folkemord” og 
”forbrydelser mod menneske-
heden”. 

Kim Hartzner blev mødt af gru-
somme historier fra de fordrevne:

- Vi fl ygtede op på Sinjar-bjer-
get, mens IS forfulgte os i deres 
biler og skød efter os. IS-krigerne 
sagde i højttalere, at hvis vi bare 
kom ned med hvide fl ag, ville de 
ikke gøre os noget. Men det var 
løgn, for de, der vendte tilbage til 
deres huse, blev skudt, fortæller 
drengen Abas på 12 år.

- Vi vendte tilbage til vores 
huse, da IS lovede ikke at gøre 
os noget. Men da vi kom ned, 
opdagede vi, at de var i gang 
med noget virkeligt slemt. Jeg kan 
ikke fortælle, hvad de gjorde. IS-
krigerne gik rundt og tog video af 
os. Så vi besluttede os for at fl ygte 
om natten. Vi fl ygtede i fi re dage, 

inden vi kom i sikkerhed, fortæller 
pigen Alifa på 12 år. 

Udsigt til slagmarken
Sinjar-bjerget danner en kile 

ind i det IS-kontrollerede område 
og har en udsigt, der afslører 
eventuelle angribere. Derfor 
valgte nogle yezidier at blive 
på bjerget, mens andre benyt-
tede den fl ugtkorridor, som blev 
skabt af kurdiske styrker med 
amerikansk luftstøtte. Nu bor 
der 25.000 yezidier på bjerget 
– 15.000 har boet der, siden de 
fl ygtede derop sidste år, 10.000 
er vendt tilbage fra de kurdiske 
områder. Alle har de et dybtfølt 
ønske om at vende tilbage til 
deres hjembyer, hvor de har boet 
i århundreder og opbygget deres 
helt særlige kultur.

Indtil det sker, kan de kun 
kigge ned på deres landsbyer og 
mindes deres slægtninge, mænd, 
kvinder og børn, som blev dræbt 
eller bortført af IS.

- Vi flygtede til fods, mens 
de fulgte efter i biler med tunge 
våben. Det lykkedes os at fl ygte 
et stykke op ad bjerget, men 
så kom de og skød og kastede 
granater. Vi fl ygtede videre, men 
min onkel havde ikke kræfter til 
at klatre op ad bjerget, så IS fan-
gede og dræbte ham og mange 
fl ere, fortæller Farook, der er far 
til otte børn.

Prøver at glemme
Mission Øst har hjulpet en 

tredjedel af de 25.000 yezidier 
med materialer til husly og hy-
giejne. Men vinteren nærmer 
sig, og hjælpeorganisationen vil 
hjælpe alle med presenninger, 
træ, værktøj, varmeapparater, 
brændstof, hygiejneartikler og 
solcelleskærme til strøm. 

Mission Øst driver også et kvin-
decenter i et stort telt på bjerget. 
Her kan kvinderne komme og 
lette deres hjerte og fi nde forstå-
else og beskyttelse. 

- Vi håber, at vi kan glemme 
det, der er sket for os. Men vi 
ved inderst inde, at det aldrig vil 
blive glemt. Det var simpelthen for 
grusomt, fortæller 18-årige Delo.

- Når jeg kommer til kvinde-
centret, glemmer jeg smerten 
og det hårde liv, vi lever. Og vi 
kan tale åbent om alt, fortæller 
19-årige Sare.

Granat rev armen af
Ved siden af kvindecentret er et 

stort telt opsat som børnevenligt 
område. Her kan børnene lege 
og lære at skrive og regne. Kim 
Hartzner møder drengen Ayman 
på 12 år i fuld færd med at advare 
de andre børn:

- I må ikke lege med noget, I 
ikke kender. Se, hvad der skete 
med mig. Jeg fandt noget på 
jorden, tog det op, og pludselig 
eksploderede det. Granaten rev 
min arm af og fl ænsede mine ben.

Han tager sin jakke af og viser 
den stump, som en gang var 

hans venstre arm. Han løfter op 
i bukserne og viser dybe ar efter 
granatsplinter.  

- Forstår I, hvad jeg siger? 
spørger han børnene i teltet.

- Ja, svarer en lille pige. – Vi 
må ikke samle noget op, vi ikke 
kender. 

Omkring 50 børn kommer hver 
dag i centret. Mission Øst vil op-
rette fl ere centre. For de mange 
børn på bjerget har ikke gået i 
skole, siden de måtte fl ygte for 
IS’ terror den 3. august sidste år.

Flygtningene er vendt tilbage 
til Sinjar i håb om at genindtage 
deres landsbyer kun få kilometer 
væk. 

- Nu står vinteren for døren, 
og de råber alle sammen efter 
varmeovne og brændstof. Det 
vil Mission Øst dele ud til dem 
de kommende måneder, så fa-
milierne kan overleve vinteren, 
fortæller Kim Hartzner. 

Flygtninge vender tilbage Flygtninge vender tilbage 
til Sinjar nær krigszonentil Sinjar nær krigszonen

Hundredtusinder af yezidier fl ygtede hen over Sinjar-bjerget fra Islamisk Stat for et år siden. Nu er 
tusindvis vendt tilbage til bjerget, hvor de kan se ned på IS-kontrollerede byer. Yezidierne vil hjem, 
selv om de har grusomme minder om overgreb. Dansk hjælpeorganisation hjælper dem til vinteren.

Ayman mistede sin arm, da han samlede en bombe op. Han 
viser armen til læge Kim Hartzner (th) og advarer nu andre børn 
om at samle noget op, de ikke kender.

Børnene bærer på grufulde minder om mord og overgreb. På Mission Østs børnecenter bearbej-
des traumer med leg og tegning. Her lærer de også at regne og skrive.

”Vi kan ikke glemme overgrebene - det var simpelthen for grusomt,” fortæller 18-årige Delo i denne 
fl ygtningelejr i Sinjar i Nord-Irak.

Yezidierne - et kurdisk folk
Yezidier er et kurdisk stammefolk, der især holder til i Irak. 

Der er omkring 500.000 yezidier, hvis religion består af h eden-
ske, indo-iranske, manikæiske, kristne og islamiske elementer. 

I 2014 blev en del af yezidiernes område erobret af den radi-
kale islamistiske bevægelse Islamisk Stat. Mænd blev myrdet, 
kvinder voldtaget og unge piger kidnappet som sex-slaver. 

FN kalder overgrebene for folkemord. 
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EN FRAMTID OCH ETT HOPP
Nordisk konferens i Alunda 26-28/11

Kristna bönder Sverige inbjuder kollegor från Norden till gemenskap inför Herrens  
ansikte. Att söka och dela hopp, för kallelsen att vara lantbrukare, fiskare och renskötare på 
Guds uppdrag!

Huvudtalare är Andreas Keller från Schweiz, som av Herren fått kallelsen att tala till och 
med den som har ansvar för Skapelsen. 

Konferensen sträcker sig från torsdag kväll 26 november till lördag 28 november.
Se detaljer på www.kristnabonder.se, för program. Anmälan senast 20 nov. 
Konferensen är kostnadsfri. Logi och mat debiteras.  

Vi välkomnas av Furuhöjdens församling i Alunda. Här är det inte bara högt i tak och god
mat utan nära till himlen. 

26-28/11
BOKA

www.kristnabonder.se

Välkommen
Mediapartner

Kursus var Luther lagkage

Der kæmpes om Templadsen. 
Og i Udfordringen, den 5. nov., 
kunne vi læse, at Jane Kiel har 
stået på Tempelpladsen og bedt 
jødiske bønner på hebræisk. 

Og den seance gik tilsyne-
ladende ikke så godt, for - ifl g. 
Udfordringen - blev Jane og en 
ven bedt om at forlade området, 
som Jane kalder Tempelpladsen. 
Jane og hendes ven fi k nemlig 
besked på, at kristne og jøder ikke 
må bede på området, fordi ”det er 
én stor moske”.

I artiklen i Udfordringen fremgår 
det også, at der er blevet uddelt 
”diplomer til folk, der er aktive i 
kampen om Tempelpladsen”.

Dette er meget bemærkel-
sesværdige oplysninger, for ifl g. 
Israels premierminister, Benjamin 
Natanyahu, eksisterer der nemlig 
en klar aftale mellem Jordan og 
Israel om, at det kun er muslimer, 
der må bede på Tempelbjerget. 

Ifl g. The Jerusalem Post, den 
11. sept. har Natanyahu tydelig-

gjort dette og sagt, at ”kun musli-
mer må bede på Tempelbjerget”. 
Og for at der ikke skal herske no-
gen tvivl overhovedet, så fortsatte 
Natanyahu med at sige, ”kun mus-
limer beder på Tempelbjerget. Alle 
andre besøger Tempelbjerget”. 

Fra palæstinensisk hold, er 
der imidlertid stor mistillid til de 
reelle hensigter blandt jøder og 
kristne. Og ovennævnte artikel 
i Udfordringen medvirker til, at 
palæstinenserne med rette kan 
mistænke jøder og kristne for at 
ville forandre status quo på Tem-
pelbjerget. For når virkeligheden 
ifl g. Udfordringen er den, at for 
eksempel Yehuda Glick uddeler 
diplomer til ”folk der er aktive i 
kampen om Tempelpladsen”, så 
er det vel klart for alle, at der er 
mennesker - blandt både jøder og 
kristne - som har en mere eller 
mindre ”hellig” plan, gående ud på 
at forandre de nuværende forhold 
mht. hvem og hvordan der må 
bedes på Tempelbjerget. 

Urolighederne i Israel/Palæ-
stina lige nu næres bl.a. ved, at 
det oftere og oftere - og i mange 
sammenhænge - bliver sagt, at 
der er kamp om Tempelbjerget. 
Og det siges desværre af mange 
på trods af, at Natanyahu - også 
ifl g. The Jerusalem Post - har sagt 
at, “Israel har ingen intention om 
at dele Tempelbjerget, og vi vil 
stærkt modsætte os sådanne 
tiltag”.

Men der er desværre en al-
vorlig konsekvens af kampen om 
Tempelbjerget, for Natanyahus 
udtalelser til trods, så ender det 
ulykkeligvis med, at kristne i Pa-
læstina kommer i klemme, fordi de 
- af mange muslimer - mistænkes 
for at stå i ledtog med dé kristne, 
som deltager i ”kampen om Tem-
pelbjerget”. For dybest set er det 
måske sådan, at der er planer om 
at genrejse Templet der, hvor der 
stadig er to moskeer?

LEIF MUNKSGAARD

AMAGERFÆLLEDVEJ 26, 4.TV

2300 KØBENHAVN S

Af Carsten Fonsdal Mikkelsen
Fotos: Palle Kure og CFM.

En høne, en fattig tiggerpige 
samt en oprører bevæbnet 
med en stor hammer var blandt 
ingredienserne, da op mod 50 
ledere fra kristne børne- og 
juniorklubber fra DFS, LMBU 
og ELM-kids lørdag den 31. 
oktober var på lederkursus i 
Aakirkeby.

Kursusdeltagerne befandt sig 
nemlig pludseligt som deltagere 
i et totalteater. Det var inspireret 
af, at kurset blev holdt på 498 
årsdagen for Martin Luthers op-
rør mod kirkens elite. Dengang 
holdt kirken befolkningen fast i 
angst og frygt, ligesom tilgivelse 
var noget, der kunne købes på 
markedspladsen.

I protest slog Martin Luther den 
31. oktober 1517 sine 95 teser op 
på kirkedøren i Wittenberg. 

Det blev startskuddet til den 
reformation, der væltede ind over 
Danmark 19 år senere.

Luther er stadig aktuel
Det var sognepræst Per Munch 

fra Nyker der optrådte som Lu-
ther, og han mener, at Luther har 
noget at sige til børn i 2015, som 
han havde for 500 år siden. 

- Og det er, at mennesket, in-
klusive børnene, frelses af nåde. 
Vel at mærke nåde alene, siger 
Per Munch og henviser til, at på 
Luthers tid prædikede kirken, 
at mennesker skulle præstere 
en hel del for at blive frelst. Det 
kunne være at bede fadervor på 
trappen, besøge Peterskirken 
eller købe et afl adsbrev. 

- Her var det, at Luther blev 
ved med at sige "Frygt ikke", og 
at det også var et tema, der skal 
formidles til børnene. De skal ikke 
gå og være bange. Vi skal frygte 
og elske Gud, men vi skal ikke 
være bange for ham«, slår Per 
Munch fast.

37 familieformer
I løbet af dagen kunne lederne 

vælge sig ind på mange forskel-
lige kurser. Der var mulighed for 
at lære mere om at være leder 
for socialt belastede børn, og om 
37 forskellige familieformer, som 
man møder i Danmark i dag.

I det kreative hjørne kunne 
lederne stifte bekendtskab med 
nogle nye børnesange, som blev 
præsenteret af Simon Bartholdy, 
der er nyansat børnemusikkonsu-

lent i Luthersk Mission. 
Viola Mellemstrand, fra Den 

lille Viol i Hasle, kiggede også 
forbi og fremviste en helt serie af 
forslag til små og store kreative 
projekter, som på en gang er 
umådelig fl otte, men samtidig så 
absolut indenfor hvad børn formår 
at arbejde med. Ja selv lederne 
burde kunne fi nde ud af det, som 
én konstaterede med et smil.

Tværmissionsk
Kurset var arrangeret af Dan-

marks Folkekirkelige Søndags-
skoler, Luthersk Missions Børn 
& Unge og Evangelisk Luthersk 
Missions ELM-kids. 

Et af de vigtige formål med det 
tværmissionske lederkursus er at 
give lederne mulighed for at ud-
veksle erfaringer på tværs af de 
organisatoriske skel. Derfor var 
der lagt nogle gode lange pauser 
ind i programmet, så der var tid 
til samtale. Mange valgte også at 
bruge pauserne i ressourcesalen, 
hvor lokale klubber fremviste 
nogle af de ideer, de selv har 
arbejdet med i den senere tid, 
ligesom man kunne købe bøger 
og musik. 

Lagkagen i pølseenden
I dagens anledning var der 

også kreeret en lagkage med 
Luther som tema.  Alt var således 
Luther lagkage, og det er nogle 
glade - og mætte - ledere, der 

er klar til at servere nye ideer for 
deltagerne i de mange børne- 
og juniorklubber rundt om på 
Bornholm.

Nye børnesange blev præsenteret af Simon Bartholdy.

Lagkagen med Luthers portræt...

Tværmissionsk kursus for ledere af søndagsskoler og børneklubber på Bornholm.

Kursusdeltagerne befandt sig 
pludseligt som deltagere i et 
totalteater fra Luthers tid.

Den er gal i Jerusalem

Tak for leder om ny og gammel kristendom
Som reaktion på min glæde 
over Henri Nissens leder i sid-
ste uge vil jeg kort sige:

Da jeg i 1970 mødte den ån-
delige fornyelse og blev døbt 
med Helligånden, skabte det 
afstand til den kirketradition, jeg 
er vokset op i.

Derfor måtte jeg fi nde en kirke, 
hvor det nye, jeg havde mødt, 
blev forstået. Det blev til rigtig 

mange år i denne nye kirke, men 
på samme tid indså jeg, at bred-
den i evangeliet var fordelt ud på 
mange kirkeretninger.

Derfor har jeg i dag venner i 
mange kirke-retninger.

Men der har hele tiden mang-
let noget: At komme ud med 
evangeliet! 

Det har jeg vidst hele tiden, 
men jeg har manglet redskaber 
til at praktisere det. Det fi k jeg, da 

Torben Søndergaard kom med sin 
on-line bibelskole.

Som prikken over i’et kom jeg 
i kontakt med Gadekirkenkbh.
dk, så nu er jeg på gaden hver 
uge. Hvilken velsignelse. Kan 
anbefales.

Det er lettere at handle sig til tro 
end at tro sig til handling!

Med venlig hilsen
SINE JØRGENSEN, KBH.

Synspunkt – obs! debatindlæg er ikke nødvendigvis udtryk for Udfordringens holdning.
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Anmeldt af Kristian 
Kristiansen

Lad mig sige det 
straks, og lad mig 

sige det lige ud: Dén bog er 
en gave til den kristne familie, 
og det er forståeligt, at bør-
ne- og juniorkonsulent Lise 
Daugaard i et entusiastisk 
forord giver den et kærligt og 
solidt skub med på vejen.

Det er en i alle henseen-
der sympatisk ressource- og 
praksis-håndbog, som Rachel 
Turner her har begået, og det 
er en klar styrke, at hun har en 
baggrund som både mor og 
familie- og børnekirkepræst. 

Det siges jo, at det bl.a. er af 
børn, at man skal høre sand-
heden, og sandt er det, at børn 
undertiden kan fremkomme 
med endog overordentlig ram-
mende udsagn om Gud og 
Jesus. Det er næsten blevet sin 
egen genre at indsamle den 
slags børne-citater og derpå 
udgive dem i bogform (Grethe 
Dirckinck-Holmfeld er et godt 
eksempel). 

Grib Guds stemme
I den foreliggende bog er 

det imidlertid ikke den lille bør-
nehøjdehumor, der er omdrej-
ningspunktet, men den jordiske 

moders bøn: at hendes børn må 
lære deres himmelske Faders 

vilje at kende. Hjem og kirke er 
her to meget centrale rum, hvor 
børn kan lære at ”gribe Guds 
stemme”, som det så smukt ud-
trykkes, og bl.a. ad dén vej  også 
opnå forbindelse til hans hjerte. 

”Vi ved instinktivt, at der er 
forskel på et barn, som har en 
viden om Gud, og et barn, som 
er forbundet til ham med hjerte 
og liv,” skriver forfatterinden (s. 
10). Andre veje til at opnå dette 
mål ligger i at gøre op med fejl-
agtige gudsopfattelser eller i 
at sørge for, at det ikke er den 
voksne, der kommer til at tage 
føringen, når der sammen med 
barnet søges fællesskab med 
Gud i bønnen.

Der er i det hele taget masser 
af inspiration og nyttige ind-
gangsvinkler at hente i denne 
fi ne, lille udgivelse, ligesom der 
også er grund til anerkendelse 
over det afsluttende afsnit med 
ofte stillede spørgsmål (og sva-
rene på dem!).

Bogen bør fi nde vid udbre-
delse i alle kristne hjem, men 
også i børne-kirkeligt regi, bredt 
forstået.

Rachel Turner: Tro i børnehøjde 
160 sider • 150 kr. • Prorex

Anmeldt af Kirsten Krogh

Kirkesamfundene imellem kan 
vi være uenige om forskellige 
dogmatiske emner. Vigtigere er 
det dog, hvilket bibelsyn vi har. 

Man kan således opleve større 
enhed med en fra et andet kirke-
samfund, som har det samme 
bibelsyn, end en fra ens eget 
kirkesamfund hvis bibelsyn får 
alt andet til at vakle. Vigtigst er 
det imidlertid at lytte til, hvilket 
syn Bibelen har på sig selv, for 
derunder må både vort bibelsyn 
og vore dogmatiske overvejelser 
indordne sig.

Peter Olsen har med sin bog 
”Bibelens syn på sig selv” netop 
taget dette kerneemne op og får 
dermed vort blik fl yttet fra vore 
egne meninger hen på, hvad Bi-
belen siger om sig selv. Bogen er 
kortfattet og ikke umiddelbar svær 
tilgængelig, så den burde kunne 
læses af enhver, der ønsker at 
lade sig og sit syn på Bibelen 
forme af, hvad Bibelen selv siger.

Guds uforfalskede ord
Forfatterens hovedpointe er, 

at Bibelen er Guds uforfalskede 

ord og dermed sand fra start til 
slut. Sådan så Bibelens forfattere 
og Jesus selv på det. Bibelens 
forfattere ”betragtede sig selv 
som åbenbaringsbærere” (s. 
21), og ”for Jesus og for Bibelens 
forfattere fi ndes der ingen højere 
domstol end Den hellige Skrift” 
(s. 79). Derfor ”[er] profetens ord 
Guds ord, og den, der afviser 
profeten, afviser Gud selv” (s. 23), 
og hvis ”[Bibelen] tager fejl, så gør 
Jesus også” (s.76). 

Dermed står alt ifølge Peter 
Olsen på spil, når man taler om 
bibelsyn. Dette betyder dog ikke, 
at der blot er tale om et diktat. 
Gud taler gennem hele den bi-
belske forfatters personlighed, 
hvorfor Bibelens bøger også er 
så forskellige. Men dette svæk-
ker på ingen måder Bibelens 
troværdighed.

Godkendt af 
en højere domstol

Hvis ikke Bibelen og dens syn 
på sig selv er højeste autoritet 
hos os, vil den menneskelige for-
nuft automatisk overtage denne 
plads, og det gælder ifølge Peter 
Olsen lige meget, om der af tale 
om den mest kradse bibelkritik 

eller den mindste vaklen i ”små-
ting”. Som han formulerer det: 
”Om man så kun frakender en 
lille del af Bibelen guddommelig 
oprindelse og troværdighed, har 
man ophøjet sig selv og sin fornuft 
over hele Bibelen, også de dele af 
Bibelen, som man godkender. De 
er jo indstævnet for og godkendt 
af en højere domstol” (s.79) – 
altså den menneskelige fornufts. I 

den forbindelse kommer Peter 
Olsen også ind på den aktuelle 
diskussion om Jesu legemlige 
opstandelse.

Peter Olsen er klar og præcis 
i sit sprog og sine formuleringer, 
og man må være mere end 
sædvanlig kreativ for at misforstå 
Peter Olsens ærinde, et ærinde, 
der er livsvigtigt for vor tro og vort 
forhold til Gud.

En gave til familen
Familiepræst Rachel Turner giver inspiration og gode indgangsvikler til åndelig vejledning af børn.

Hvad siger Bibelen
om Bibelen?

Peter Olsen:
Bibelens syn
på sig selv
138 sider
49,00 kr.
Udgivet af LM 
Sønderjylland-
Fyn/ Vestjylland 
og Dansk Bibel 
Institut

”Når man afskærer gudsrelationen fra den menneskelige virkelig-
hed, både i vores eget indre og i verden omkring os, og begynder 
at dyrke den i særlige miljøer på særlige tidspunkter – så er det, at 
der begynder at vokse noget frem, vi ofte kalder ”religiøsitet”. s. 70

En profetisk stemme
Magnus Malm er nok en af vor tids klareste profetiske stemmer. 

Med et åndeligt klarsyn tager han temperaturen på en kristenhed, 
som bare gerne vil anerkendes og accepteres af det omgivende 
samfund. En nordisk kirke, som oplever, at stadig fl ere vender ryg-
gen til kirke og kristendom - og som derfor, i nærmest desperation, 
forsøger at luge ud i alt det, folk kan tage anstød af, modernisere 
sprogbruget og separere de neutrale arenaer fra de åndelige. Men, 
som Malm forklarer, det er kirken, som sekulariserer ved at tage 
Gud ud af hverdagen, ude af arbejdslivet, familielivet, fritidslivet … 
ja, det virkelige liv i det hele taget. For hvis Gud ikke skal blandes 
ind i mit engagement i miljøspørgsmål, politiske beslutninger, kar-
rieremæssige valg osv., så er det nok fordi, det ikke er noget, han 
interesserer sig for, og når Gud ikke har nogen betydning i 90% af de 
handlinger, som fylder min virkelighed, hvad skal jeg så med ham?

Uddriv én ånd… og ti andre fl ytter ind 
Med Det Nye Testamentes ord, så er problemerne med den ho-

vedrengøring, som kirken har foretaget, at hjemmet har stået tomt, 
men rummeligt og indbydende tilbage. Klart til indfl ytning. Hvor vi i 
den modne og moderne kristendoms navn har ryddet ud i antikverede 
begreber som hellighed, synd, omvendelse, fortabelse og moralske 
absolutter af enhver art, er der skabt plads til individualisme, mate-
rialisme, kapitalisme, tolerance (overfor alt andet end de absolutte 
overbevisninger), og disse ismer og værdier dyrkes nu i stedet for 
den blodfattige kristendom, som alligevel ikke har noget at sige til 
virkeligheden. Men som Malm siger: ”Vi er kaldede til at følge Jesus 
på en knivsæg af frihed. Kun i skæringspunktet mellem adskillelse 
og udsendelse, mellem at være fremmed og delagtige, kan vi skimte 
Guds hellighed” (s.204). Og Guds hellighed er en beskyttende cirkel 
omkring mennesket, men uden en berøring af Guds hellighed er 
der ingen omvendelse. Og en kristendom, hvor omvendelse blot er 
et ord - så abstrakt som ”Jeg tror på en Gud”; uden livsforvandling, 
uden at livet helt konkret ændrer retning og uden at sandheden får 
taleret i mit liv - er en død eller døende kristendom. 

Der er håb
Magnus Malm er ingen dommedagsprofet. Når han revser kirken 

og de kristne, mærkes det, at han er motiveret af en længsel efter 
at se kirken generobre sin sande plads som lys og salt i verden. På 
den måde bliver det befriende budskab, at vi ikke skal halse efter 
udviklingen i konstant frustration over at være bagud. Tværtimod 
må vi søge tilbage til centrum, for paradoksalt nok så er det også 
dér, den åbner sig i periferien. ”Først når kirken forstår, at den 
ikke er til for verden, men for Gud, bliver den et tydeligt tegn for 
verden” (s. 197).

Det er i sandhed en bog, som er værd at læse.    
Anmeldt af Josua Christensen      

Magnus Malm: Som om Gud ikke fi ndes
240 sider  • 299,95 kr. • Boedal                                      

 

Da de kristne fi k 
Gud til at forsvinde
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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 

Lørdag  21. november kl. 14.00
Søndag  22. november kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Ferie

Brug for en annonce?  
Ring 73 56 15 06

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                  

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

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.
Sverige – Lina Sandell og hellige Birgitta 8.7. - 12.7.
Nordkap med Lofoten 22.7. - 4.8.
Italien – Gardasøen m. Oberammergau 7.8. - 15.8.

Uforglemmelige 
oplevelser

Forbehold for ændringer!

Følg med på vores 
hjemmeside  
www.felixrejser.dk

Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

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

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

25. november kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørgen Christesen
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 Jørgen Christensen

Jul på Virksund Jul på Virksund 

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
 Skanderborgvej 170, 8260 Viby J

Fredag d. 27. november kl. 18.30
Kjeld O. Pedersen fra Troens Ild taler og beder for 

syge. Der vil være lovsang, vidnesbyrd og 
Helligåndens fællesskab.

Arrangør: ”Jesu Venner i Aarhus”
                    Tilbage til Kilden

Søndag d. 15. november 2015 kl. 14.00 

Orla Lindskov Christensen:

Hadsund Frikirke 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 15. november 2015 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg

Orla Lindskov taler og beder for syge

Sandt Liv i Gud
Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, Vejle
Mandag d.16.november 2015 kl. 19.00 - 21.00

Kom og hør Lektor, Theol. Dr. Niels Christian Hvidt
..give et overblik over emnet kristen profeti med eksempler 
fra historien og i dag, med særlig fokus på Vassula Ryden 
og ”Sandt Liv i Gud” budskaberne.  
GRATIS ADGANG www.tlig.org  / www.slig.dk

Foredrag om adventsstjernen i Foredrag om adventsstjernen i 
’Morgenstjernen’ 12.11. kl.19’Morgenstjernen’ 12.11. kl.19

Henri Nissen fortæller om:
* om Morgenstjernen Venus, der blev 
til Christiansfelds adventsstjerne, og
* om konjunktionen af Venus, Jupiter og 
Regulus, der blev til ’Betlehemsstjernen’ 

Gratis adgang. Kaffe og kage kan købes.
Jernbanegade 1, Christiansfeld.
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Giv et gaveabonnement til en god ven!
Hvis du allerede holder Udfordringen, kan du give et gaveabonnement til en god ven. 

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

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i uge 45:
Jonna Nielsen
Grankærvej 1
6933 Kibæk 

Kodeord: Verdensborger

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 
17. 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. 

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. 
Red. forbeholder sig ret til at forkorte 
og udelade indlæg. 

Diverse

Stillinger

Debat

Vi søger en kundecenterchef til Krifa Fyn
I Krifa har vi en mission om at give God Arbejdslyst til med- 
arbejdere, kunder og samfund. Som kundecenterchef på Fyn 
får du ansvaret for at sikre, at medarbejderne har God Arbejds-
lyst, så det også gennemsyrer mødet med kunder og potentielle 
kunder på Fyn. 

Du får det overordnede ansvar for, at vi i kundecenteret møder 
kundernes behov og leverer en høj service – uanset om kunden 
kommer for at møde a-kassen, fagforeningen eller blot søger 
inspiration til sit arbejdsliv.

Læs mere på krifa.dk/job

Er du vores nye
Kundecenterchef?

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Markusskolen i Esbjerg søger en pædagog og en 
pædagogmedhjælper pr. 1. februar 2016 
 
Se yderligere oplysninger på www.markusskolen.dk 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  
skoleleder Henning Høgild på tlf. 75 15 44 00. 

”Jeg mødte Jesus i en katolsk 
kirke i Sydspanien, og nu lyser jeg, 
og der kommer elektriske stråler ud 
af mine fi ngerspidser”.

Disse ord af journalist Charlotte 
Rørth er blevet til bestselleren ”Jeg 
mødte Jesus”, netop trykt i 6. oplag. 
Før ”mødet” var forfatteren total 
kirkefremmed, og derfor søgte hun 
forklaring i kirken, da hun kom hjem. 
Men hvad siger en præst lige i den 
situation? - Den skeptiske journalist 
fi k fortalt om både ortodoks bøn, 
aura og buddhisme. 

Michael Lerche Nygaard, præst i 
Kristkirken, Kolding, har læst bogen 
og advarer mod den i denne avis. 
Udfordringens læsere har også de-
batteret den skarpt, så spørgsmålet 
er: Skal kirken afvise en bogsucces, 
der udtrykker den halve befolknings 
new age-religiøsitet, men også 
kunne være den vækkelse, kristne 
så ofte beder om?

Min holdning er, at kirken tager 
udfordringen, fordi vi lever i en slags 
Ny Pinse med mange undere, og 
at Charlotte Rørths erfaring er et 
under til Danmark. At hun føres til 
det nyreligiøse vækstcenter i Nr. 
Snede skyldes kirkens usikkerhed, 
men det er betryggende, at Rørth 
oplever ”dundrende hovedpine” ved 
fremmede meditationsteknikker, 
og ro ved at bede: - Herre Jesus 
Kristus, forbarm dig over mig. Fjer-
nes virvaret af nyreligiøsitet, står 
nogle gode tegn tilbage, nemlig 
kærligheden til Jesus, den lysende 
aura, som malere altid har sat over 
en helgens hoved, og mysteriet 
med kraften i fi ngrene.

Til Charlotte Rørth siger Jesus: 
- Jeg stoler på dig. En sætning, 

Lerche Nygaard fi nder mærkelig 
og mener, burde have lydt: - Du 
skal stole på Mig. Men det er kun 
sandt, hvis synet var privat. Er synet 
offentligt, er ordene rammende, 
nemlig missionsbefalingen: - Gå 
ud i alverden … Jeg stoler på dig!

Og synet ER offentligt, fordi det 
fysisk kunne ses på Charlottes 
person. Men hvad er så budskabet?

Jeg tror, det fortæller om Jesu 
genkomst. Personligt tror jeg ikke, 
Jesus kommer og bosætter sig i 
en 5-værelses penthouse lejlighed 
med vaskemaskine og tørretumbler 
på toppen af tempelbjerget i Jeru-
salem. Det håber jeg ikke, for Jesu 
bolig er i vore hjerter. Dér kender vi 
ham intimt i tro. I Åbenbaringsbogen 
er Jesus et forfærdeligt blændende 
syn, og sådan ønsker vi ham ikke 
i det daglige. Men i bogen ”Jeg 
mødte Jesus” vises han som både 
himmelsk og jordisk, og som skaber 
af en kærlighed, som kun Højsan-
gen i Bibelen kan beskrive. Vi vil 
gløde af kærlighed som Sulamit, 
der altid har sin elskedes selskab.

Det kunne ligne Guds lavprak-
tiske tilbøjelighed at vælge en 
journalist fra Rold til at fortælle 
om genkomsten og udgive det på 
landets mest kirkefremmede forlag: 
Informations. Så læs hellere bogen, 
eller gør det én gang til. Måske vi 
alle oplever, hvad Charlotte Rørth 
har oplevet!

(Forkortet, red.)
ERNST JESSEN 
TORVEGADE 19
6800 VARDE

I fl ere år har der kirkeligt været 
stor babelsk forvirring og kaos. 
Nogle vil sikkert kalde det ”øde-
læggelsens vederstyggelighed”, 
Matt. 24:15, Dan, 9:17. Underligt, 
når der dog gennem 1900-tallet 
har været fl ere vækkelser. Én af 
disse i første halvdel af 1900-tal-
let kvaltes delvist af en lokal strid, 
som trods advarslen i 1. Kor. 6:1-8 
resulterede i en retsag, der fort-
satte helt til højesteret.

Vækkelse er jo urotid, hvor man 
ikke kan få lov at sove i fred, Matt. 
25:5-6, og derfor ikke altid populær. 
Det kan give en masse bøvl for en 
biskop, hvis en sognepræst ikke 
kan holde vækkelsen inde i sit eget 
sogn. I 1980’erne lykkedes det for 
en biskop, der hadede vækkelse, 
at få en troende præst dømt og 
afskediget som vranglærer ved at 
lyve og hykle i retten.

I en anden by voksede en me-
nighed, så dagligstuemøder ikke 
længere kunne rumme forsamlin-
gen. Så lejede man sig ind i spiritist-
salen, hvor huslejen nok har været 
lav. - Også i den menighed fi k især 

Vækkelse på afveje Da Rørth mødte Jesus
én af de unge ofte en ekstrem lang 
tungetale med én af de andre unge 
til at tolke, 1. Kor. 12:10 B. Mens 
en anden ung med ægte, bibelsk 
tungetale sjældent blev tolket.

Der var to problemer i den 
skønne vækkelse: a. Når tungeta-
len havde en stor plads, burde der 
have været mere undervisning. 
Men mange troede - trods Pauli 
nådegaveundervisning - at tun-
getale bare er et ”englesprog”, 1. 
Kor. 13:1, som Satan ikke forstår. 
b. Nådegaven til at bedømme 
ånder, 1. Kor. 12:10, manglede 
også. (Den samme livsfarlige 
mangel var der senere alt for 
længe i Livets Ord-vækkelsen). 
Denne uvidenhed og naivitet 
udnyttede Satan og dæmonerne 
til at undergrave og splitte den 
skønne vækkelse.

Mange venter stadig på en ny 
vækkelse. Andre har opgivet at 
vente. Men i Lukas 12:49 har vi 
et herligt løfte om en ny vækkelse. 
Hvor skal den begynde? Hvis 
Gud mangler ”pyromaner”, Matt. 
9:37-38, hvem vil så være hans 
medarbejdere, Esajas 6:8? - Væk-
kelsen i Indonesien, der begyndte 
i 1961, har Satans brandvæsen 
ikke kunnet slukke.

(Forkortet, red.)
JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG



Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Lørdag 14/11
08:30 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kirke, 
10 km nordvest for Roskilde. No-
vember måneds gudstjenester er 
alle optaget i Gershøj kirke med
klima som det overordnede tema. 
Genudsendelse.

19:45 Før Søndagen.
24. søndag efter trinitatis - fra Sct. 
Nicolai Kirke i Kolding. Dagens 
tekst handler om, at Jesus gør 
død og sygdom til liv og helbred. 
Dagens salmer er ”Vor Herre, til 
dig må jeg ty” og ”Nu har du taget 
fra os”. Kammerkoret Sine Nomine 
synger sammen med folk fra byen 
under ledelse af Søren Andresen.

Søndag 15/11
14:00 Gudstjeneste i DR Kirken
TV-gudstjeneste fra Gershøj kirke, 
10 km nordvest for Roskilde. 
Denne 24. søndag efter trinitatis er 
prædikanten biskop Peter Fischer-
Møller, Roskilde Stift. I gudstjene-
sten, der har ILD som tema,
medvirker også lokale kor og 
menigheder. 

Mandag 16/11
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

(46/2015)

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 12/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 13/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 14/11
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 15/11
07.33 Religionsrapport (P1) 
08.03 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. Genudsen-
delse fra onsdag.
09:54 Gudstjeneste (P1)fra Frel-
sens Hærs Templet på Frederiks-
berg. Mødeleder er Major Jens 
Nielsen, og det er Major John Wahl, 
der taler.

19.30 Mennesker og Tro. 
Genudsendelse.

Mandag 16/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 17/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Religionsrapport (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03

Onsdag 18/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Kulturredaktør: Niels Jørgen Vase.
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Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen, Bent Claudi Mortensen 
Abonnement@udfordrinegn.dk 
Christina Niemann, Daniel Giversen.
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Tryk: Trykcentralen, Vojens
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Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post Pedersen, 
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Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
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Henri Nissen

Krista Revsbech N.J.R. Vase

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Christina NiemannHenrik Engedal Hanne Byg

Bent Claudi Dan. Giversen Henr. Pallesen

Søndag på P1 transmitteres der gudstjeneste fra Frelsens Hær på Frederiksberg. Frelsens 
Hær blev grundlagt i London af vækkelsesprædikant William Booth i 1865, og i Danmark er der 
ca.1200 medlemmer. Frelsens Hær er især kendt for sit store sociale arbejde med væresteder 
og indsamlinger til fattige. Major John Wahl taler (foto indsat).



18 .  Udfordringen torsdag den 12. november 2015

K
unstner: M

etanoia  -  Titel: For A
ll E

ternity  -   G
enre:  M

elodic m
etalcore -  Forhandler: itunes.dk - P

ris: 69,00 kr.  

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Lyt til nummeret ”Stitched the same” 
ved at scanne QR koden til venstre

- Prøv lige at se alle de her søde katte, som jeg har 
med. Hvordan kan du ikke lukke mig ind...?!

Kvindelig wrestler 
forstod pludselig Jesus
Den tidligere wrestlingstjerne, Taryn Terrell, har nu vendt sig bort fra det, som hun selv kalder 
’et liv i synd’. Hun forstod, at troen på Gud og Himlen ikke var nok, hvis hun ville være kristen. 

Taryn Terrell forstod ikke forskellen på at tro på Gud og tro på, hvad Jesus gjorde. Fotos: Wikipedia.

Taryn Terrell, som i wrestling-
kredse er bedre kendt under 
navnet ’Tiffany’, havde altid set 
sig selv som kristen. Før hun i 
2010 fi k sin debut i WWE, kom 
hun i en kirke i Florida. Men 
forholdet til Gud ændrede sig 
drastisk, da hun blev wrestler:

- Jeg levede i synd. Jeg var ikke 
et godt menneske. Jeg skammer 
mig over, hvem jeg var og de 
beslutninger, jeg tog, på mange 
måder. Og det skyldtes, at jeg 
ikke var kristen, siger Terrell.

Hun forklarer, at hun altid 
svarede, at hun var kristen, når 
folk spurgte hende, men faktisk 
forstod hun ikke de mest basale 
ting i kristendommen:

- Det, jeg ikke forstod ved 
frelsen, var, at jeg virkelig kunne 
blive tilgivet for alle de forkerte 
ting, jeg havde gjort, forklarer hun 
til Christian Post. 

Er du frelst?
Det var først, da hun fik en 

kristen rådgiver, som spurgte, 
om hun var frelst, at hun blev klar 
over, at det ikke var nok at tro på 
Gud og Himlen.

- Jeg svarede ham bare, at ”ja 
ja, jeg tror på Gud og Himlen”. 
Men så sagde han til mig, at for 
at være kristen så skal man tro på 
Jesus. Man skal tro, at han døde 
på korset, at han døde for vores 
synder, at han opstod igen, og 
at han vil komme tilbage. ”Dét er 
din adgang til Himlen. Det er din 

adgang til Guds Rige” sagde han.
Pludselig forstod 29-årige Ter-

rell evangeliet. Det blev levende 
for hende:

- Jeg ved ikke, om jeg havde 
hørt det sådan før, men hvis jeg 
havde hørt det før, så havde jeg 
ikke forstået det. 

Det er kun begyndelsen
På vejen hjem i bilen fi k Taryn 

Terrell en stærk og overvældende 
følelse af, at Jesus var død for 
hendes synder:

- Gud sendte Jesus for at dø for 
vores synder. Det er ikke én, som 
siger ”Okay, så er du tilgivet.” Det 
er én, som virkelig led og  døde, 
så vi kan blive tilgivet. 

Terrell ønsker at dele sit vid-
nesbyrd, fordi hun endnu kun er 
i begyndelsen af sit nye forhold til 
Gud. Terrell mener, at mange vid-
nesbyrd ofte er med folk, som er 
meget længere i deres vandring 
med Gud. Hun kalder sig selv for 
”et spædbarn i troen”:

- Jeg vil gerne fortælle min 

historie til dig, fordi jeg selv for 
nylig var én, som tænkte: ”Hvad 
betyder det hele? Kommer jeg 
egentlig i Himlen? Skal jeg have 
et personligt forhold til Gud? 
Er det ikke nok at være et godt 
menneske?” Men det er det ikke. 
Ønsker du ikke at vide, hvad der 
virkelig vil få dig i Himlen, ind i 
Guds Rige og ind i hans herlig-
hed? spørger Terrell.

Henrik

Sammen i kampen
Når det kommer til Metal Core-genren, åbner vi døren op 
til fans, der som regel ikke går på kompromis med lyd, 
tekster, og at det er ‘metal’ nok. 

Der er tale om et brutalt album med vokal Michael Buckley, 
som er i godt samspil mellem det melodiøse og det voldsomme 
growl - Shane Caroll - netop det, der kendetegner genren...
også det, der så smukt understøtter tro og tvivl på denne plade. 

Dette album byder op til en god gang headbanging. Men 
også eftertænksomhed. “Overrun by grace. Further from hate” 
synger/brøler de på track 3. Skal det ikke også brøles? Selve 
genren kommer til sin ret her, og det gør historien også om 
mennesker, der lever deres liv på jorden og har brug for nåde 
og kærlighed, men også for at få lov til at stille spørgsmål. 

Der er trøst at hente  i sangen “Divide”: ”Reinforced by my 
own self-destruction. Pick yourself up off the fl oor.” Det er 
trøst, men også en opfordring… en: ‘kom nu….der er mere 
end selvskade og smerte….

Tracket “Mountainside” er smukt og viser en anden side 
af Metanoias evner - demonstrerer, hvordan de kan mixe 
genrer sammen. Det er ikke et revolutionerende album, men 
det er solidt. Metalcore er ikke unormalt i disse tider - der skal 
meget til, at man skiller sig ud. Men er man til Norma Jean, 
Underoath og de andre, bliver man ikke skuffet - det er bare 
ikke samme niveau.

Nummeret “Stitched the same” viser, at dette album handler 
om, at vi alle har problemer, og at det ikke adskiller os - vi 
er alle mennesker, “Cos we’re all woven together & tonight 
we’re stitched the same.” Selvom vi alle kæmper og har fejl, 
er vi sammen om det. 

Marianne Glitfeldt ”Rigtig god stemning og et fan-
tastisk fællesskab på Rosborg 
Gymnasium”. Det er konklu-
sionen hos arrangørerne efter 
IMUs stævne Event, som fandt 
sted i Vejle i weekenden.

Nu er det jo ikke første gang, 
at IMU holder ungdomsstævne. 
Faktisk er det 35. gang, og i år 
havde et rekordstort antal små-
gruppeledere, nemlig 81, meldt 
sig på banen - klar til at dele liv 
og tro med ca. 700 unge.

Der manglede heller ikke prak-
tiske hænder. 100 frivillige tog 
hånd om alt fra madlavning til 
toiletrengøring. Blandt de frivillige 
var også en del forældre, som 
på denne måde støttede op om 
deres unge - og som bonus fi k 
mulighed for at opleve den gode 
stemning.

Nu ønsker IMU’s ledere at vide-
reføre fællesskabet og stemingen 
til de lokale foreninger. Til dette 

700 unge delte liv og tro
IMUs ’Event’ er veloverstået med et rekordstort antal smågruppeledere, som ville dele liv og tro. 

arbejde blev der under Event 
samlet ikke mindre end 20.000 

kr. ind, som nu kan bruges til 
aktiviteter, teenklubber og øvrige 

IMU-arrangementer.
Lisbeth

Under weekendens Event var der tid til at dele tro og liv i små grupper.
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Af Simon Klit
Studerende

Klummen
Ung Udfordringt

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 ...

Forleden snakkede jeg med en ven om det 
stigende antal muslimer i Danmark. “Det er 
sket før”, blev der hævdet, “og dengang 
blev det kun heldigt stoppet, da de nåede 
Spanien og lande deromkring. Hvem ved, 
hvad der vil ske denne gang? De er jo 
allerede godt igang, kan vi se”. (Hvorvidt 
disse påstande er historisk korrekte ved 
jeg ikke.)

Det er et skræmmende scenarie, er det ikke? 
Et scenarie, som jeg tror de fl este danske kristne 
har overvejet op til fl ere gange. Hvad hvis mus-
limerne virkelig fi k den øvre hånd i vort land? 
Hvad hvis religionsfriheden blev frataget os, og 
vi i stedet blev pålagt Muhammed og Allah? Jo, 
det er da et skræmmende scenarie.

Og hvordan skal vi agere over for denne 
potentielle fremtid? Hvor skal vi stå i forhold til 
det stigende antal asylsøgere med muslimske 
rødder? Skal vi nægte vores næste adgang 
og mulighed for en bedre tilværelse, fordi vi er 
bange for, at deres religion vil få overtaget? Eller 
skal vi med åbne arme tage imod dem, blinde 
over for den reelle fare ved deres religion? Det 
er et svært spørgsmål at svare konkret på, men, 
kære venner, når alt kommer til alt, så må vi hvile 
i visheden om, at vor Gud er større.

Hvad foretog Jesu tidlige efterfølgere sig i 
livsfarlige situationer? Hvad foretager det utal af 

kristne rundt omkring i verden sig, som risikerer 
deres liv for, at evangeliet må nå ud? Og hvad 
foretager vi os, i vort evigt komfortable paradis 
af et land?

Sandheden er, at vi vesterlændinge er blevet 
for komfortable i vor fredelige og uproblematiske 
tilværelse. Hvis vi ryster og bævrer ved tanken 
om, hvad løgnens fader kan gøre, så mangler vi 
i sandhed tro på vor Herres storhed. Så mangler 
vi tro på ham, som vandt den evige sejr på den 
tredje dag, ham som skabte himmel og jord, 
ham som skal kaste djævelen i ildsøen, og ham 
som er vort eneste håb, vor barmhjertige frelser.

Husk på hvad Gud helt tilbage i Anden Mo-
sebog har lovet os: “Herren vil føre krig for jer, 
og I kan tie stille!”. Kampen er ikke imellem os 
og muslimerne, kampen er imellem Gud den 
Almægtige, og luftens riges hersker. 

Lad os hvile i dette løfte, bede om styrke og 
mod og gå ud med vished om, at 
alt samvirker til gode for den, 
som tror.

Hvad skal vi gøre 
med alle muslimerne?
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Skriv en Bagsmæk og få et gavekort på 500 kr. til 
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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.

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

Prøv at forestille dig, at det ikke betyder noget, hvordan du 
lever dit liv, i forhold til, om du får det evige liv. Jeg siger ikke, 
at det er sådan, men prøv et kort øjeblik, at forestille dig, at 
det er sådan.

Mit spørgsmål er: Ville du leve på en anden måde, hvis dine 
handlinger ikke havde konsekvenser for, hvor du tilbragte evig-
heden?

Jeg sad og snakkede med en ven om det en dag. Desværre 
er der mange af os kristne, som ville svare ”ja” til det spørgsmål. 
”Hvis evigheden er sikret, hvorfor så anstrenge sig? Hvorfor donere 
penge til velgørenhed? Hvorfor ikke gå i seng med fl ere partnere? 
Hvorfor leve efter en moral?” Kort sagt: Vi ville synde mere. 

Og de åndelige discipliner som tilgivelse, faste, ydmyghed, tål-
modighed, bøn osv. ville vi nok heller ikke gøre mere...for hvorfor? 

Men her er problemet. For hvis du tænker sådan, så betyder 
det, at du først og fremmest ser Guds bud og vejledninger 
som begrænsninger, eller måske endda straffe, frem for vel-
signelser. Og du glemmer, at Gud også ønsker dig det bedst 
mulige liv før evigheden! Hvis du virkelig tror på, at Gud er 
god, så burde truslen om Helvede /evigheden ikke få dig til 
at forandre den måde, du lever på...eller? 

Det handler om tillid. Har du virkelig tillid til, at Gud har den 
bedste ”brugsansvisning” til livet før døden? Mon ikke Jesu bud  
faktisk er til for at velsigne dig?

Du er frelst af nåde, så dine gode gerninger gør alligevel ikke 
nogen forskel i forhold til evigheden. Det gør din tro på Jesus. 
Så når Jesus og de første disciple i Bibelen, 
formaner dig til at leve et helligt liv, så er 
det simpelthen fordi, det er det bedste for 
dig. Det er ikke for at begrænse dig. Det er 
livskvalitet! Spørgsmålet er bare, om du 
tør stole på det?

Det gode liv
uden evigheden?

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

Kristen julesang vandt DR’s konkurrence
Svend E. Petersen og Peter S. Andersens julesang om barnet i krybben fi k fl est stemmer.
Mandag aften offentliggjorde 
Aftenshowet vinderen af P2’s 
konkurrence om at skrive en 
ny julesang. Vindersangen blev 
Svend E. Petersen og Peter S. 
Andersens julesang, som Ud-
fordringen fortalte om i uge 44.

Vindersangen ”Hvad er det, der 
gør jul til noget særligt” handler 
om barnet i krybben, for komponi-
sten og tekstforfatteren var enige 
om, at julesangen skulle handle 
om den kristne jul.

- Det er jo ikke fordi vi ikke vil 
have alt det med hygge, ande-
steg, gaver og fest, men det er 
Jesus i krybben, vi egentlig fejrer, 

så det var, hvad sangen skulle 
handle om. Teksten skal få os til 
at tænke over, hvad julen egentlig 
handler om, sagde tekstforfatter 
Svend E. Petersen til DR, da han 
sammen med komponisten Peter 
S. Andersen blev glædeligt over-
rasket over at have vundet.

Valgt blandt 516 sange
DR’s jury havde udvalgt 10 

sange blandt de 516 indsendte, 
og så var det efterfølgende op 
til lytterne at fi nde en vinder via 
afstemning på nettet. 5800 afgav 
deres stemme, og Danmark har 
således fået en ny julesang. 

Lisbeth 

Svend E. Petersen og Peter S. Andersen var mandag gæster i 
Aftenshowet, hvor DR’s børnekor sang den nye julesang. Foto: 
DR-presse
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