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Gi’ Udfordringen 
gratis til en ven 
i 2 måneder!

Se bagsiden.

      
       29. januar klokken 19.00. Vi ses!

Bliv student på
KG

Kom til informationsaften og hør mere   
om studieliv, kollegieliv og livet med

Jesus på Det Kristne Gymnasium. 

Vasevej 28, 6950 Ringkøbing

Annelise 
- mor og
missionær 
Annelise Madsen har fyldt 
sine 80 år med mission. 
Læs side 3.

Den selvejende institution Ka-
millianerGaardens Hospice har 
midlerne til at fi nansiere et nyt 
hospicebyggeri i Nørresundby. 
Men en deponeringsregel har 
forhindret regionens godken-
delse. Derfor måtte hospice-
bestyrelsen torsdag opsøge 
Social- og Indenrigsudvalget 
for at bede om dispensation.

KamillianerGaardens Hospice 
har fået godkendt tre nye hospi-
cepladser af Region Nordjylland 
og ville derfor bygge nye og mere 

tidssvarende lokaler. 
Man havde allerede solgt de 

nuværende bygninger, købt grund 
til opførelse af et nyt hospice og 
skaffet pengene til nybyggeriet.

Men en bureaukratisk regel 
kræver, at Region Nordjylland 
deponerer 60 millioner til staten, 
fordi regionen allerede har udfyldt 
den tilladte anlægsramme. Og de 
penge kan regionen ikke afse.  

Søgte dispensation
Formand for KamillianerGaar-

dens Hospice Mogens Nørgård, 

forretningsudvalgsmedlem Asta 
Skaksen og hospicechef Anette 
Agerbæk mødtes med Folketin-
gets Social- og Indenrigsudvalg 
den 21. januar. De forklarede  
sagen for udvalget, som nu sen-
der en indstilling til den ansvarlige 
minister, Karen Ellemann (V), 
for at bede om dispensation fra 
deponeringsreglen.

- Flere i udvalget gik aktivt ind i 
sagen, fortæller Mogens Nørgård. 
Han har også kontaktet mini-
steren og foreslået et personligt 
møde om sagen.

Alternativet ikke attraktivt
Alternativet til nybyggeri er at 

man som midlertidig løsning om-
bygger det gamle hospice. Men 
det betyder, at man må neddrosle 
driften i en periode og sende 
medarbejdere på tvungen ferie, 
mens man indretter værelser med 
en kedelig udsigt til ambulancer 
og rustvogne. 

- Vi er selvejende, men vi må 
ikke agere sådan, fordi vi som ho-
spice er bundet op på regionens 
økonomi. Men ombygning frem for 
nybyggeri er at investere 7,5 mio. 

i den forkerte retning, konkluderer 
Mogens Nørgård.

Tove Videbæk, der er lands-
formand for Hospice Forum 
Danmark, oplyser, at Region 
Midtjylland fik dispensation i 
forbindelse med byggeriet af 
Gudenå Hospice i Brædstrup 
sidste år. Og naturligvis skal to 
regioner behandles ens, fastslår 
Tove Videbæk.

KamillianerGaardens Hospice 
venter svar fra ministeren i løbet 
af de næste fi re uger.

Svend Løbner/Bodil

Nyt hospice truet af bureaukratisk regel

Landsformand for Hospice Fo-
rum Danmark, Tove Videbæk.

En ”deponeringsregel” med krav om 60 millioner kroner til staten har hindret Region Nordjylland i at godkende et nyt hospicebyggeri.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Bemærk! I 2016 udkommer avisen om søndagen.

Brugernavn: udf-net          Kodeord januar: storm 

Ugens profi l: Kirsten og Helge Pahus

Foredrag i Thisted Pinsekirke: 
’Hjælp! Jeg har en diagnose!
Prædikant Jørn Hyldgaard holder foredrag 
i ”50 plus/minus” i Thisted Pinsekirke på 
Tilstedvej 20 den 28. januar. 

Jørn har rejst rundt som taler og foredrags-
holder, både i Danmark og i 45 andre lande. 
Han har set mange blive helbredt for både 
sindslidelser og fysisk sygdom ved bøn. Jørn 
har en stærk profetisk gave, som har opmuntret 
og vejledt mange mennesker.

Hans budskab er enkelt og præget af humor 
og livsglæde, selv om han på egen krop har 
mærket både sygdom og modgang. 

I 2004 blev Jørn ramt af en psykisk lidelse, 
som gjorde, at han i 6 lange år var fyldt af 
mørke, opgivelse og lidelse. I 2010 oplevede han bedring ved hjælp 
af psykiatrisk behandling, medicin og - som han selv udtrykker det 
- ved Guds hjælp, da troen føltes mindst.

September 2010 startede han igen med at rejse rundt i landet 
som taler og foredragsholder. Nu med udgangspunkt i Åbenkirke 
i Herning. Humoren er der stadig, sammen med den dybde og 
ærlighed, der kommer af at have oplevet livets skyggeside.

Allan Høyers biografi  ”Hudløs” fortæller om Jørn Hyldgaards liv. 
Bogen kan købes efter foredraget i Pinsekirken. Alle er velkomne, 
og foredraget er gratis, oplyser Jette Munk Madsen, som har det 
overordnede ansvar for arrangementet.

Bodil

Per Hyldgaard er hovedtaler på 
en vinter-oase i Odder.

Hvert år holdes der en Oase-
weekend på Rudehøj Efterskole. 

Næste gang er fredag d. 12. - 
søndag d. 14. februar 2016.

Deltagerne kan bo på efter-
skolen, mens de er med til de 
forskellige møder og seminarer.

I år er Per Hyldgaard hovedta-
ler lørdag aften. Hans emne er: 
Ræk håbet videre til verden.

Per Hyldgaard bruges som 

taler på store evangelisations-
kampagner verden over, ar-
rangeret af Gospel Outreach i 
samarbejde med lokale kirker. 

Han har netop været i Benin 
i Afrika, og i begyndelsen af 
februar er han på Cuba, før han 
kommer til Rudehøj. 

Bagefter rejser han til kampag-
ner i Argentina, Mexico, Benin, 
Burma, Tjekkiet, Peru, Elfenbens-
kysten, Ethiopien, Togo og Papua 
Ny Guinea. 

Udover Hyldgaard kommer den 

norske prædikant Kurt Hjemdal 
og hans hustru Reidun og taler 
om at ”række håbet videre” til 
de syge, dem, der har fået livet 
ødelagt, de fortabte og ægte-
skaberne.

Ved seminarerne medvirker 
også: Kaj Moslev: Håb for mis-
sionen, Irene og Niels Peder 
Nielsen: Håb for den 3. alder, og 
Helene og Mogens Svendsen: 
Håb om lægedom for de sårede. 

Henri. Verdensevangelisten Per 
Hyldgaard taler i Odder.

Hyldgaard taler på Vinter-Oase

Mission Afrikas mangeårige 
missionærer i Nigeria og Ca-
meroun, Ingelise og Regin Ben-
ner, vender hjem til Danmark 
efter 24½ år i tjenesten.

Ingelise og Regin Benner har 
netop sagt farvel til kollegaer og 
venner på Theological College of 
Northern Nigeria (TCNN) for at 
bosætte sig i Danmark efter godt 
24 år på missionsmarken. 

Tid til opbrud
Ingelise og Regin Benner skri-

ver selv i et brev til alle bedekred-
sene, at de var meget trætte un-
der deres orlov i Danmark sidste 
sommer. Selv om de fi k slappet af 
og samlet kræfter, måtte de indse, 
at kræfterne ikke slog til til endnu 
to år på TCNN.

Tiden i Nigeria før parrets 
sidste orlov var præget af både 
bombetrusler og frygt for ebola. 
Alligevel rejste de ud igen, men 

måtte så erkende, at deres tid i 
Nigeria var slut.

Ingelise og Regin fortæller 
også, at de snakkede meget 

sammen og bad meget, før de 
erkendte, at de måtte stoppe i 
Nigeria.

Herefter blev det til en sidste 
tur til Nigeria for at sige farvel 
og pakke. 

Klar til opgaver i Danmark
”Midt i vanskelighederne med 

at sige op og med at tænke på 
at slutte et samarbejde, der be-
gyndte den 1.august 1991, så 
har vi en velsignet fred. Vi føler, 
vi er i Guds hånd. Vi føler, Gud 
har ledt os til denne beslutning. 
Vi tror, Gud også har en opgave 
til os i Danmark,” skriver missio-
nærparret.

Ingelise og Regin Benner bo-
sætter sig i Viborg fra 1. februar.

Bodil

Missionærpar vender hjem efter 24½ år

Ingelise og Regin Benner er stoppet som missionærer i Nigeria 
og bosætter sig nu i Viborg.

Ny formand for Danmission IKON
Børne- og ungdomspræst i Brorsons 
Kirke på Nørrebro og tidligere udsendt 
for Danmission, Nicolaj Hørlyck, er ny 
formand for Danmission IKON.

Danmission IKON arbejder med mis-
sionsdialog. Nicolaj Hørlyck, der tidligere 
har været udsendt til Indien for Danmis-
sion, har stor erfaring med arbejdet med 
religionsdialog og trosmøder. I Indien 
levede og arbejdede han tæt sammen 
med indiske kristne, hinduer og muslimer 
samt med åndeligt søgende med vestlig 
baggrund. 

Nicolaj Hørlyck har siddet med i IKON’s 
styregruppe siden 2014.

I sit daglige virke som præst på Nørrebro har han en tæt dialog 
med muslimer og moskeer i området. Samtidig oplyser han, at han 
er ”meget inspireret af yoga og meditation og oplever, at det fortsat 
er en vigtig del af manges liv - også inden for kirken.” 

Den nye formand afl øser Louise Buch Viftrup på posten.
Nicolaj Hørlyck er født i 1975 og har tidligere arbejdet for FDF, 

Kirketjenesten/Økumenisk Ungdom, KFUM og KFUK i Danmark 
og Danmission.

Bodil

Bogen ”Hudløs” 
fortæller Jørn 
Hyldgaards 
historie.

Nicolaj Hørlyck, 
Brorsons Kirke. 
Foto: Asbjørn 
Lauerberg.

Kirsten Inge og Helge Pahus, 
Margrethe Allé 22, Karlslunde, 
kan fredag 29. januar fejre 
guldbryllup. 

Guldbrudeparret var i 36 år, 
fra 1971 til 2007, præstepar ved 
Karlslunde Strandkirke, hvor 
Helge Pahus var kendt som en 
utraditionel og energisk præst.

Han blev godt bakket op både 
i kirken og på hjemmefronten af 
Kirsten Pahus, der i mange år 
lagde sin lægegerning til side for 
at støtte Helges arbejde og få 
parrets fi re børn godt på vej.

Kirsten Pahus, der fyldte 80 år 
8. januar, voksede op i Nr. Jern-
løse ved Holbæk, hvor hendes far 
var landsbypræst. 

Helge Pahus, der er 72 år, var 
også præstebarn, men fra Søn-
derjylland. Hans far var præst i Nr. 
Løgum ved Løgumkloster.

Parret mødte hinanden i studie-
tiden i København og blev viet af 
Kirstens far i Nr. Jernløse Kirke 
29. januar 1966.

Guldbrudeparret bor fortsat 
ved Karlslunde Strand og er ak-
tive og værdsatte i deres ”gamle” 
menighed i Strandkirken. 

Menigheden i Karlslunde var i 
mange år en mønstermenighed 
for den åndelige fornyelse inden-
for Folkekirken - det, der blev til 
Dansk Oase.

Pahus-parret holder af at rejse, 
gerne under primitive former, 
og har inden for det seneste år 
været på togt med bus og tog i 
Grækenland og Irland. De fire 
voksne børn, svigerbørn og i alt 
11 børnebørn skal også passes.

Helge Pahus har selv fortalt om 
”Mit liv og kirken” i en selvbiografi , 
der udkom i 2013 på Forlaget 
Scandinavia.

Her nævner han nøglevær-
dierne i kirken, som var (og er) 
trofasthed over for det kristne 
budskab, Helligåndens dimen-
sion, omsorg, fællesskab, hvor 
alle er medarbejdere, personlig 
overgivelse, gudstjenesten og 
søndagen som kirkens nøgle-

punkt, bøn, tilbedelse, lovsang 
og slutter med en fri, kærlig og 
glad atmosfære.

Sidste år var Helge Pahus 
ude for et alvorligt slagtilfælde 
og indlagt i længere tid. Men han 
har nu genvundet 90 pct. af sin 
tidligere førlighed og styrke. Og 

han taler og skriver igen.
Der er ikke morgensang på 

dagen. I stedet er alle velkomne 
til guldbryllupsreception i Karls-
lunde Strandkirke om eftermidda-
gen, fredag 29. januar kl. 15-17.

Henri.

Kirsten og Helge Pahus – her fotograferet på Akropolis i sommer 
– fejrer guldbryllup fredag 29. januar.

Pahus fejrer 
guldbryllup ved 
Karlslunde Strand

Bombetrusler, terror og ebola gjorde livet i Nigeria vanskeligt for trofast missionærpar.

Lørdag d. 3. oktober 2015 blev Rebecca Nordahl Larsen, 
datter af Vibeke og Flemming Nordahl Larsen, Hvidovre, viet 
til Mathias Hansted Andersen, søn af Lene-Marie og Steffen 
Andersen, Nexø. Vielsen fandt sted i Nexø kirke.
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Af Svend Løbner-Madsen

Da Inge Marie og Hans Hansen 
ventede deres femte barn, kom 
det en smule ubelejligt. 

Familien var fattig og fi k kun 
enderne til at mødes, fordi de 
begge sled i det som medhjæl-
pere i landbruget ved den lille 
landsby Brændstrup i Sønderjyl-
land. 

Da den lille 2-værelsers lejlig-
hed genlød af barnegråd fra de-
res nyfødte lille pige, Anne-Lise, 
betød det kun én ting: endnu en 
mund at mætte. 

”Hvordan skal vi dog klare 
det?” sukkede Inge Marie, som 
håndmalkede 18 køer på en gård 
kl. 4.00 hver morgen. 

”Vi må overgive hende til 
Jesus”, sagde Hans, som havde 
en stærk tro på Guds løfter i 
Bibelen.

Anne-Lise vidste intet om alt 
dette, da hun som 13-årig læste 
i den bibel, hun havde fået af 
den lokale søndagsskolelærer i 
Middelfart, hvor familien senere 
boede i mange år. Hun bad om 
et ord, der passede specielt til 
hende. Hun plukkede et såkaldt 
”mannakorn” fra en skål, og fi k et 
bibelvers i Apostlenes Gerninger 
26, 16-18 om apostlen Paulus’ 
kaldelse: ”Rejs dig op! Jeg vil 
udfri dig fra dit eget folk og fra 
hedningerne. Til dem udsender 
jeg dig!”

”Hvad kan det dog betyde?” 
tænkte Anne-Lise og tog et man-
nakorn til, denne gang fra Esajas 
42, 5-7, som bl.a. siger: ”Jeg, 
Herren, har kaldet dig i retfærd og 
griber dig fast om hånd; jeg vogter 
dig, og jeg gør dig til folkepagt, til 
hedningelys!”

Bibelen kalder
Anne-Lise kunne mærke en 

klump i halsen. Var det Gud, der 
kaldte hende? Skulle hun gå til 
”hedningerne” med evangeliet?

Hun dristede sig til at tage 
endnu et mannakorn fra skålen. 
Denne gang fi k hun et ord fra 
Apostlenes Gerninger 28, 28: 
”Denne Guds frelse er blevet 
sendt til hedningerne; de skal 
også høre om den!”. Og nu brast 
hun i gråd og skyndte sig ind til 
sin far. Da hun fortalte om sin 

oplevelse, begyndte han også 
at græde – det gjorde han el-
lers aldrig – og han fortalte om 
dengang, han og Anne-Lises 
mor, Inge Marie, havde overgivet 
hende til Jesus ved fødslen. 

På fredag den 29. januar er det 
80 år siden. Og i dag har Anne-
Lise Løbner-Madsen sammen 
med sin mand Peter virket som 
missionær i over 50 år – både 
bosiddende i Tanzania, Kenya og 
Israel og på rejsefod til Uganda, 
Malawi, Nepal og Grønland. Alt 
sammen for at starte og støtte 
kirker, børnehjem, hospitaler, 
bibelskoler og trykning af bibler.

Lettet - og bekymret
Da Anne-Lise i sommeren 

1963 lænede sig ud af togvinduet 
på Københavns Hovedbanegård 
for sammen med Peter og parrets 
to små drenge at vinke farvel til 
familie, venner og menighed, var 
hendes hjerte skiftevis lettet af 
glæde og tynget af bekymring. 

Lettet over, at alt havde lagt sig 
så fi nt til rette med at komme af 
sted for at hjælpe de unge dan-
ske missionærer Ulla og Alfred 
Jensen i Itigi i Tanzania. Hun var 
lidt tynget af uvisheden og de 
mange farer, der sikkert ville lure 
derude i Afrika. Og folk havde da 
også advaret hende mod at tage 
børn med ud på så farlige eventyr. 

Den første periode i Tanzania 
bød da også på alle tænkelige 
farer og strabadser. Børnene blev 
ofte syge , Torben fi k tuberkulose, 
Svend fik hjernemalaria, men 
begge blev også guddommeligt 
helbredte. 

Byggede kirker på klods
Økonomien var elendig, og i 

et halvt år ”glemte” menigheden 
i Danmark at sende penge til de 
unge missionærer. 

Men de arbejdede alligevel. 
Anne-Lise drev en lille klinik, 
holdt sykurser for kvinderne og 
lærte evangelisterne at spille 
guitar, mens Peter prædikede 
og byggede skoler og kirker i de 
omliggende landsbyer – alt sam-
men for lånte penge. De kunne 
altid låne penge af indiske Manji 
Danji, og når de bestilte kirke-
bænke og andre trævarer hos 
sikhen Kapur Singh, fi k de ofte 
dobbelt så meget leveret, som 
de betalte for. 

Efter 4 år på denne måde, lys-
nede det dog med økonomien, så 
de kunne betale gælden tilbage til 
de hjælpsomme indere, og fl ere 
danske kristne venner støttede 
trofast arbejdet  i årene fremover. 

I løbet af 12 år havde de sam-
men med andre missionærer fra 
Danmark bygget mange kirker, 
klinik, skoler og bibelskoler i et 
område på størrelse med Jylland, 
sendt over hundrede indfødte 
evangelister ud, og antallet af 
kristne voksede fra nogle få hun-

drede, til der nu er mange tusinde 
i området. 

Gud på førstepladsen 
Midt i det voksende arbejde 

følte Anne-Lise sig som en blæk-
sprutte, der skulle holde en 
masse bolde i luften og samtidig 
være en altid oplagt hustru og 
mor. I mellemtiden havde hun 
også født en lille lyshåret pige, 
der vakte jubel i hele landsbyen.

Anne-Lise bøjede knæ ved 
sengen og spurgte Gud, hvordan 
hun dog skulle få det til at hænge 
sammen at være både hustru, 
mor og missionær. Hun fi k med 
det samme en prioriteringsliste 
i sine tanker fra Gud: Først Gud, 
så din mand, så dine børn, og 
derefter vil alt gå af sig selv.

Og sådan blev det. Anne-Lise 
stod op klokken fem hver morgen 
for at bede og læse og har siden 
sørget for at stå ved sin mands 
side i tykt og tyndt. Og når bør-
nene var hjemme fra kostskole, 
slap hun alt, hvad hun var i gang 
med, for at dyrke kvalitetstid sam-
men med dem. 

Baglandet er 
også missionærer

Hun havde en ubændig trang 
til at skrive – det havde hun haft 
lige siden hun gik i skole – og nu 
væltede idéerne frem. Anne-Lise 
har gennem årene sendt utallige 
breve til venner og givere, som 

har været forbedere og støttet 
missionsarbejdet med små og 
store beløb. 

- Det er vigtigt, at givere får 
rapporter om, hvad deres penge 
er gået til, fortæller hun. Det er jo 
ikke kun os, der er missionærer; 
vi arbejder sammen i missionen, 
fastslår hun og er derfor hurtig til 
at give Gud og de mange trofaste 
givere æren for, at det senest er 
lykkedes at bygge to store kirke-
centre og en bibelskole i Malawi, 
at udgive en stor studiebibel med 
90.000 krydshenvisninger på he-
braisk, og at alle nye immigranter 
til Israel nu kan få en gratis bibel 
på deres eget sprog. 

Følger blot sit kald
Anne-Lise Løbner-Madsen er 

måske mest kendt for de 27 bø-
ger, som hun og Peter har skrevet 
– fl ere af dem med inspiration fra 
Peters prædikener. 

Det er bøger om missionærens 
mange spændende oplevelser, 
undervisning om bøn og mission, 
og bøger af mere profetisk tilsnit, 
hvor Bibelens billedsprog tolkes 
ind i vores nutid og fremtid. 

I fl ere bøger opmuntrer Anne-
Lise kvinder til at prædike og 
undervise. I det ellers patriarkal-
ske Afrika var det aldrig noget 
problem, at hun prædikede og 
underviste sammen med sin 
mand Peter. 

Selv Pinsekirkernes store bi-

belskole i Kigoma inviterede hen-
de til at undervise hundredvis af 
kommende præster. Men da hun 
kom tilbage til Danmark, blev hun 
til tider mødt af skepsis: ”Hvordan 
tør du prædike og undervise? Har 
du ikke læst, hvad Paulus skriver 
om, at kvinder skal tie…?” 

Men efter megen bøn til Gud 
blev hun enig med sig selv om, 
at det var vigtigt at adlyde det 
kald, hun havde oplevet som 
barn. Hendes forældre havde jo 
overgivet hende til Jesus, som 
havde kaldet hende til at forkynde 
for hedninger.

- Jeg havde jo også lært fra 
Bibelen, at vi hver især skal bruge 
de talenter, vi har fået af Gud. Det 
er ham, vi skal stå til regnskab for 
– ikke mennesker, fortæller hun.

I dag kan hun se tilbage på et 
rigt liv – med tusindvis af kristne 
i Afrika, Asien og Mellemøsten 
og tusindvis af læsere af hendes 
bøger herhjemme. Men mest af 
alt glæder hun sig over at kunne 
prioritere Gud, mand og børn. 

- Det bedste, jeg kan tænke 
tilbage på, er at vi trækker på 
samme hammel som familie. Det 
betyder mest. 

For hvad hjælper det at vinde 
hele verden, hvis min familie går 
fortabt? slutter hun.  

Se liste over Anne-Lise og Pe-
ter Løbner-Madsens missions-
aktiviteter - side 21.

Anne-Lise Madsen
- kvinde, hustru 
mor og missionær
Hvad sker der, når man overgiver sit barn til Jesus? 
Anne-Lise Løbner-Madsens liv er et godt eksempel. 
På fredag fylder hun 80 – og kan se tilbage på over 50 år som missionær, 
hvor hun skulle holde sammen på familie og utallige projekter.

Anne-Lise Løbner-Madsen serverer the og boller for medarbejderne i Sanjaranda.

Anne-Lise Løbner-Madsen med Peter og parrets to drenge, 
Torben og Svend, kort før afrejse til Tanzania i 1963. 

- Jeg havde jo også 
lært fra Bibelen, at vi 
hver især skal bruge 

de talenter, vi har fået 
af Gud. Det er ham, 

vi skal stå til regnskab 
for – ikke mennesker.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Domsognet og Gl. Haderslev 
Sogn holdt diakoni-dag efter 
gudstjenesten sidste søndag. 
Emnet var ”Flygtninge i Hader-
slev Kommune”.

- Tusind, tusind tak for al jeres 
hjælp. Danskerne er venlige folk. 
Tak fordi I smiler og hilser, sagde  
to syriske fl ygtninge efter froko-
sten i Gl. Haderslev Sognehus.

Nabil Alkhatib og Fylek Alk-
hatib fortalte om deres fl ugt fra 
borgerkrigen på imponerende 
godt dansk. De to er nu i gang 
med deres integrationsforløb 
efter fl ere års rejse gennem bl.a. 
Rusland, Tyrkiet og Italien. 

Integration - hvordan?
Herefter fi k et panel på fi re or-

det for at fortælle om fl ygtninges 
integration. Det var et medlem 
af byrådet, lederen af Haderslev 
Sprogcenter, formanden for er-
hvervsrådet og stiftets biskop.

Integrationen kan sagtens 
foregå i samarbejde med er-
hvervslivet. For Danmark har brug 
for arbejdskraft. Og selvfølgelig 
skal det foregå på overenskomst-
mæssige vilkår, fastslog Dan 
Stjernegaard fra erhvervsrådet.

På Haderslev Sprogcenter har 
man ud over det obligatoriske 
tredelte forløb tilbud til elever med 
behov for at lære helt basale ting 
om det danske samfund. Men der 

Visionsplanen ”Kofoeds Skole 
i fremtiden” får 30 mio. kr. i 
støtte af Realdania.

Kofoeds Skole, som hjælper 
arbejdsledige og socialt udsatte, 
vil i de kommende år udvikle sig 
til en storby-landsby på Amager. 
Den skal kendetegnes ved social 
og miljømæssig bæredygtighed 
og få det nye og det gamle Ama-
ger til at mødes. 

Realdanias støtte skal gå til 
nyindretning af de eksisterende 
bygninger samt etablering af so-
cialøkonomiske butikker i skolens 
kantzone. 

Kontakt med lokalområdet
Skolens elever, medarbejdere, 

naboer og samarbejdspartnere 
har bidraget med idéer og ønsker 
til skolens udvikling. 

- Omdrejningspunktet i vi-
sionen er et ønske om mere 
åbenhed og kontakt mellem 
Kofoeds Skole og lokalområdet. 
Om få år vil skolen befi nde sig i 
skellet mellem de nye byggerier 
ved Amager Strand og det ældre 
Holmbladsgadekvarter. 

Ved at udvikle skolens arealer 
til en storby-landsby med boliger 
og butikker skaber vi et sted, hvor 

det gamle Amager kan mødes 
med det nye. Der vil forsat været 
et behov for steder til socialt 
udsatte, siger Kofoeds Skoles 
forstander, Robert Olsen. 

For Realdania handler det om 
at rykke Kofoeds Skoles elever 
tættere på fællesskabet gennem 
nye arbejdspladser og naturlige 
møder med omverdenen, siger 

Gustav Z. Brade, projektleder i 
Realdania.

Også Københavns Socialfor-
valtning ser et stort potentiale i 
det nye projekt. Visionsplanen 
”Kofoeds Skole i Fremtiden” pas-
ser ind i Københavns ambition 
om at sikre social balance og 
et mangfoldigt udbud af boliger 
og tilbud til københavnere med 

sociale problemer, siger Social-
borgmester Jesper Christensen, 
Københavns Kommune.

Kofoed Skoles grundlag er 
folkeligt og kristent, og arbejdet 
præges af respekten for den 
enkelte. Sidste år modtog skolen 
støtte fra folkekirkens indsamlin-
ger i fastetiden. 

Bodil

Realdania støtter Kofoeds 
Skole med 30 millioner 
Kofoeds Skole vil udvikle en storby-landsby ved Amager Strand.

Kofoed Skoles visionsplan går bl.a. ud på at skabe en storby-landsby ved Amager Strand.

Brug for hjælp til integration 

Tema: Ready to fight!ema: Ready toooooo fight!

Vinterlejr
19-21 februar

www.vinterlejr.com

Teater på Stubbekøbing Efterskole 
I uge 4 arbejder eleverne på Stubbekøbing Efterskole med projekt 
’Teateruge’ og opfører ”Robin Hood” d. 29. januar og 1. februar.

Eleverne er involveret i alle aspekter af teaterproduktionen. Skuespil, 
lys og lyd, sceneteknik, rekvisitter og kostume, PR og forældrecafé. 
Stykket bliver opført på forlæg af Dansk Teaterforlags udgave - et 
eventyr-spil af Anne Brodin.

Fredag formiddag er der generalprøve med publikum, lokale bør-
nehaver og indskolingselever, og kl. 16:30 forestilling for forældre og 
andre pårørende til eleverne. Mandag aften er der offentlig forestilling 
for bl.a. borgere fra Stubbekøbing by og venner af efterskolen.

Stubbekøbing Efterskole er en lille efterskole med 60 pladser. Skolen 
har elever fra 8. årgang og opefter. I praksis er eleverne ofte på skolen 
i fl ere år, og det er ikke usædvanligt med både 11. og 12. årgang grun-
det sen udvikling. Målgruppen er elever med særlige behov, generelle 
indlæringsvanskeligheder eller sent udviklede. Efterskolen er en kristen 
skole med baggrund i Luthersk Missionsforening, LM.

Bodil

er brug for fl ere lærere, fastslog 
sprogskoleleder René Jakobsen.

Kirker i fl ygtningearbejdet
I Haderslev driver Fælleskirke-

ligt Integrations Netværk to caféer 
for de mange nye fl ygtninge. Her 
er der kaffe og kage, tilbud om 
håndarbejde, samtaler, banko og 
leg med børnene.

Der er brug for fl ere frivillige 
både tirsdag eftermiddag og aften 
på Caféen på Modtagecenteret 
(tidl. Haderslev Sygehus) og ons-
dag eftermiddag i Café Undervejs 
i Multihuset (Frikirken) i samar-
bejde med Luthersk Mission. 

I Gl. Haderslev Kirke er der 
også hver måned en ”Middag 
på tværs”, hvor gamle og nye 
danskere mødes til spisning og 
hygge. 

Bodil

Else Wiwe fra Fælleskirkeligt 
Integrations Netværk er bl.a. 
aktiv i Café Undervejs.

I 2014 brugte en mand og en kvinde alteret i Ubby Kirke som 
underlag, da de dyrkede sex i kirken. Efterfølgende spredte de 
aske inde i kirken og lagde et brev med en satanistisk hilsen 
til sognepræst Kim Gilling Hansen.

Parret nåede at dyrke sex i fem forskellige kirker på Sjælland, 
hvor de udover at have samleje på døbefont, alter og prædikestol 
også begik yderligere satanistisk hærværk, før de fi k en dom på 
40 dages betinget fængsel. 

Præst Kim Gilling Hansen har efterfølgende følt en ubehag ved 
at stå ved alteret og var lettet over, at parret fi k en straf.  Den følelse 
er han mere eller mindre ene om.

Andre præster viste sig nemlig at have en anden og noget 
mere alternativ opfattelse af, hvad der er tilladt i et kirkerum. Af 
sagsakterne fremgår det, at parret havde ringet rundt til fi re for-
skellige præster, som havde fortalt dem, at der intet forkert var i at 
dyrke sex i en kirke, for som en af præsterne udtrykte det “er der 
kærlighed i Guds hus”.

Indenfor de senere år har fl ere danske kirker oplevet en stigning 
af hærværk af satanistisk karakter. Præster og politi reagerer ofte 
med blot at kalde det for drengestreger og nedtone det sataniske 
aspekt og dermed også det åndelige angreb mod kirken. Et dybt 
sekulariseret samfund kan slet ikke forholde sig til eller forstå, at 
ondskab kan være af åndelig karakter. Alt sættes ind i en social 
psykologisk kontekst.

Men denne sag viser netop, at parret systematisk havde planlagt 
deres angreb på kirken, og udstillede endda præsternes totale 
mangel på viden om den åndelige verdens beskaffenhed ved at 
ringe rundt og spørge, om det var i orden at dyrke sex i kirken. De 
vidste nøjagtigt, at de begik alvorlig helligbrøde, og de ville have 
præster til at bekræfte dem i det. 

Det foruroligende er, at satanister tydeligvis har mere begreb 
om Guds hellighed end danske præster. De tager faktisk Guds 
virkelighed mere alvorligt. Mens fl ere præster giver grønt lys for sex 
på alteret, ved satanister helt nøjagtigt, at det er en dyb krænkelse 
af Gud. Det er derfor, de gør det, mens kirken åbenbart passivt ser 
på – eller ligefrem bifalder det.

Satanister tager 
Gud mere alvorligt 
end præster

ANNONCE:
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Blændværk på Efterskolen Kildevæld
Efterskolen Kildevæld inviterer til sin årlige musicalforestil-
ling fra 27.-29. januar. Årets musical har titlen ”Blændværk”.

Det meste af januar er skolen omdannet til en stor teaterarbejds-
plads, hvor der øves skuespil, indøves musik og laves kulisser, før 
det hele kulminerer i en levende og farvestrålende teateroplevelse. 
Forestillingen byder på en kollage af skuespil, dans, sang og musik, 
bundet sammen af lyd og lys. 

Musicalen er skabt af skolens medarbejdere og elever.
”Blændværk” er en eventyrlig fortælling om prinsessen Cornelia 

og tjeneren Svend, som rejser ud i verden for at redde deres hjem-
land fra den trolddom, de voksne er under indfl ydelse af. 

Vil det lykkes de to børn at bryde fortryllelsen, som holder kon-
geriget i et jerngreb?

Musicalforestillingen spilles den 27. januar kl. 19.30, torsdag 
den 28. januar kl. 10.00 og kl. 19.30, samt fredag den 29. januar 
kl. 10.00. Der er gratis entre til alle forestillingerne.

Kildevæld Efterskole er en kristen skole, der henvender sig til 
elever, som har deres primære interesse inden for sport og musik.

Bodil

Brug for frivillige til kirkedage
I år foregår Danske Kirkers Råds kirkedage i København i Kristi 
Himmelfartsferien. Flere arrangementer foregår ude i byen, og 
der er brug for mange frivillige medarbejdere.

Som noget helt nyt afvikles ”Himmelske dage” ude i byens miljø, i 
kirker, lokaler i og omkring centrum, på Frue Plads ved Domkirken, 
Gammeltorv, Nytorv, Regnbuepladsen og Rådhuspladsen. Det 
bliver en festival, som kommer til at foregå både inde i kirkerne og 
ude på torve og pladser i telte og på scener.

Der bliver brug for rigtig mange frivillige hænder til en lang række 
opgaver – samt for frivillige, der melder sig som værter for privat 
indkvartering af festivalgæster fra andre dele af landet.

Spørgsmål vedrørende frivillig-opgaverne kan rettes til frivil-
ligkoordinator Christian Frovin Lorentzen på mail: christian@
himmelskedage.dk

Bodil

Efterskolen Kildevæld inviterer til musicalen ”Blændværk” i 
Kongreshallen i Kolding.

Kom og syng med! siger Stella 
Skov Meldgaard, der er ansat af 
Internationalt Kristent Center. 

Stella S. Meldgaard indbyder 
alle interesserede til at være med 
i Allerød International Gospel-
choir, som skal starte i Allerød 
Menighedshus på Aggebovej 5, 
den 28. januar.

Frirum omkring musik
Sammen med frivillige fra Alle-

rød indbyder Stella til et musikalsk 
samvær på tværs af kulturer. 

Allerød International Gospel-
choir ønsker at forene sangglade 
danskere med asylansøgere fra 
Center Sandholm og Sjælsmark.  

Gospelkoret er en ny IKC-akti-
vitet, der sætter fokus på et fest-
ligt og berigende samvær mellem 

mennesker fra forskellige kulturer. 
Her er musik og sang et universelt 
instrument og et nyttigt værktøj til 
internationalt fællesskab. 

- Målet med gospelkoret er at 
skabe et frirum for fl ygtninge og 
asylansøgere i et trygt fællesskab 
med os i musik og sang, fortæl-
ler Stella.   

- Hvis man har lyst til at deltage 
eller være frivillig engageret i ar-

Gospelkor for asylsøgere i Allerød
Internationalt Kristent Center inviterer fl ygtninge og asylsøgere med i et nyt gospelkor.

- Flygtninge og asylsøgere kan sammen med ”gamle” danskere fi nde frirum og et trygt fællesskab 
i gospelkoret, siger Stella Skov Meldgaard (billedet til højre). Fotos: Arne Puggaard.

Stadig fl ere be’r for Danmark
Kristne i mange byer er begyndt at tage ansvar og bede for deres kommuner og for landet. 

Claus Aagaard fra Græsted Frimenighed og Watchmen for the Nations fortalte bl.a. om et stort 
kloster udenfor München med 100 værelser, som fremover skal bruges til et retræte- og bedested 
under navnet ”Father’s House for all Nations”. En syrisk ven af Claus bød på det tidligere dominika-
nerkloster. Det samme gjorde 24 velgørende organisationer. Nonnerne bad i 3 måneder for at fi nde 
den rette køber og endte med at sælge til den kristne syrer, selv om hans bud ikke var det højeste, 
og selv om han ikke var katolik. Udover den syriske familie og ægteparret Aagaard er en familie fra 
Sydafrika med i ledergruppen, som skal føre stedet videre i kristen ånd.

bejdet, er man meget velkommen 
til at møde op i Menighedshuset 
eller kontakte mig for fl ere infor-
mationer. 

Det er gratis at deltage, og der 
stilles ingen musikalske krav til 
optagelse i koret, slutter Stella.

Stine Kofoed Møller fra Ring-
sted fortalte om, hvordan hun 
sammen med andre er begyndt 
at bede for byen og kommunen 
hver torsdag.

Det har bl.a. ført til kontakt til 
borgmesteren om hvilke proble-
mer, der var brug for at bede for. 
Han nævnte bl.a. de små byer i 
kommunen, som bliver forladt og 
mister deres butikker og skoler 
osv. Så nu beder de kristne bl.a. 
for småbyerne og for Guds velsig-
nelse over Ringsted. Og de har 
set tegn på, at det nytter noget. 

Det fortalte Stine Kofoed Møller 
på Bedehus Danmarks årlige be-
deuge på Kolding Internationale 
Højskole, hvor ca. 80 deltagere 
var med. I ugens løb har de hørt 
foredrag af bl.a. Jofrid og Peter 
Tinggaard, Susanne Krogh, Hans 
Henrik Lund, Lars Bo Olesen, 
Christina Leinum, Erik Hvid Lar-
sen og den omvendte muslim 
Harun Ibrahim.

Fra Esbjerg fortalte Bent Lå-
dahl Madsen om, hvilken betyd-
ning det har haft for ham at være 
med til en samling med den fi nske 
forbønsleder Päivi Heikkila. 

Han oplevede et kald til at tage 
sig af mennesker, der har lidt 
under den moralske nedtur, der 
fulgte efter ungdomsoprøret, som 
han selv var med i.

Kirsten Rønberg, som er med 
i bestyrelsen for Aglow i Køben-
havn, fortalte om en gruppe, som 
går på bønnevandring i Køben-
havn. Ofte mødes de på kerneste-
der i byen som fx Christiansborg, 
Amalienborg eller TV-byen. 

De beder for alle i høje stil-
linger, for regering, folketing, 
kultur og underholdning, politi, 
retssystem, forsvar, erhverv, øko-
nomi, udenrigspolitik, medier, 
familier og kongehus. De beder 
for aktuelle emner som fl ygtnin-
gesituationen. De bad også for 

udenrigsministeren, da der var 
krise på grund af islamisk terror i 
Paris. Da gik de virkelig i åndelig 
krig, som Kirsten udtrykte det.

Gruppen er i 2016 gået i gang 
med at kortlægge byens åndelige 
fortid og de ugerninger, der her 
er foregået, for at der kan rådes 

bod og bedes om tilgivelse.
Det gælder bl.a. magtsyge, 

grådighed, bedrageri i forret-
ningslivet, vold og sexindustrien.

Selv om emnerne var alvor-
lige, var seminarerne præget af 
lovsang, humor og optimisme.

Henri.
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Dagens tekst: Matt. kap. 25:14-30

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Ledende præst,
Citykirken Aarhus

Se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Kæmp & Vind i BØN!
Af Elizabeth Alves
Bøn er mere end poetiske ord. Bøn 
kan forandre dit eget liv, familiens 
og samfundets. Kom med i kampen 
og oplev, hvordan din bøn bliver 
meningsfuld og virkningsfuld, når du 
kommer i direkte kontakt med Gud.
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Mobilisering af 
Forbøns-Danmark
I den forløbne uge har Bedehus.dk holdt en uges seminar for 
ca. 80 kristne, som er engageret i forbøn. Emnet har været: 
Hvordan mobiliserer vi forbøns-Danmark?

Der er nemlig mange fl ere end de 80, der beder specielt 
for Danmark. Faktisk tror jeg, at de fl este af Udfordringens 
abonnenter jævnligt beder for vores (s)yndige land. Kan man  
næsten lade være, når man læser om situationen?

Men uanset, om det endnu kun er få, der vil kæmpe i bøn 
for vores land, så véd vi, at det har en virkning. 

Der fortælles om Elias, at han var et menneske ligesom vi 
andre. Men da han bad til Gud om, at det ikke måtte regne, 
så regnede det ikke i 3½ år over Israel. Og da han igen bad, 
styrtede regnen ned. Så stor er bønnens magt.

(Læs selv 1. Kongebog kap. 18.)
Men det er ikke altid populært at holde fast ved troen på Gud 

i et gudsfjendtligt samfund, hvor man er i mindretal. 

”Fat blot mod som Daniel, om vi end er få,” lyder en 
søndagsskolesang. Daniel var bortført til Babylon og havde 
fået en høj position ved hoffet. Men han og hans venner løb 
ind i samvittigheds-kvaler, da alle skulle tilbede kongen som 
en gud. Det kunne de ikke. Så blev Daniel smidt i løvekulen.

Men Daniel holdt fast i sin tro på Gud, selv om det så håbløst 
ud. Og Gud bevarede ham, og ophøjede ham endnu mere.

(Læs selv Daniels bog kap. 6.)

I det moderne samfund føler vi kristne ofte et ateistisk pres. 
Nogle går på kompromis og tilpasser deres tro og holdninger 
- men så mister de ofte, hvad de havde.

Vi skal i stedet vælge at holde fast i troen og styrke de 
slappe knæ og rette de bøjede nakker. For vi tror på en Gud, 
som er langt større end en hvilken som helst verdslig magt. 
Og inden længe kommer Jesus jo igen og dømmer verden. 
Selv om det ikke skulle ske i vores livstid, så vil vi alle efter 
døden opleve, at vores udødelige sjæl skal stå til regnskab 
overfor Gud. Vores personlighed, vores sjæl, lever nemlig 
videre, selv om vores krop bryder sammen. Det bevidner 
mange nærdødsoplevelser. (Se evt. bogen: Der er mere mel-
lem himmel og jord af Rolf Slot Henriksen.) 

Til den tid betyder det meget lidt, om man her i livet var 
populær i de toneangivende kredse, for ”hvad gavner det et 
menneske, om han vinder hele verden, hvis han må bøde 
med sin sjæl”.

Men selv om Himlen er sikret, så ønsker vi naturligvis ikke, 
at vores samfund her og nu bare går til grunde. Tværtimod. 
Til det sidste må vi arbejde for ”byens bedste” - ligesom de 
bortførte jøder i Babylon fi k besked fra profeten Jeremias på 
at komme igang med at gøre gavn i deres ugudelige samfund.  
Og op gennem historien er mange sociale forbedringer netop 
udsprunget af kristne vækkelsesmiljøer.

Men i Danmark ligger der ligesom en slør over danskernes 
øjne, så de ikke kan se sandheden. Fordomme og åndelig 
forførelse forhindrer os mennesker i at se Guds storhed.

Derfor skal vi have skabt den ændring i den åndelige verden, 
som baner vej for en positiv ændring i det synlige. Og det kan 
vi gøre gennem bøn. Og du kan være med.

Bed derfor om, at sløret bliver fjernet. At 
løgnene bliver afsløret. Og at ingen tankebyg-
ninger længere kan forhindre kundskaben om 
Gud i at trænge igennem og forny nationen.

Bliver du også nogle gange 
træt af at opdage, at det, du lige 
har gjort, gjorde du kun for at 
gøre andre tilfredse, eller fordi 
du bekymrede dig om, hvad de 
andre tænkte om dig? Enten 
var det frygten for, at andre 
kunne være utilfredse med din 
præstation, eller dit behov for 
at blive anerkendt af andre, der 
var drivkraften. 

Det er en meget frustrerende 
følelse at opdage, at man vil 
gøre andre tilfredse uden at 

have sit eget hjerte med. Hvis 
vi ønsker at blive fri fra andre 
menneskers meninger, så spil-
ler Jesus en afgørende rolle i 
den proces. 

 
I lignelsen om de betroede 

talenter taler Jesus om Guds 
rige. Her fortæller Han os, hvor-
dan Han ser dig, og hvilken rolle 
du spiller. 

 
Jesus ser dig som en af 

sine ”mest betroede medar-
bejdere” (Vers 14) 

Du er ikke kommet ind i Guds 
rige bare for at løse en opgave. 
Jesus er interesseret i dig som 
person og elsker dig som du 
er. Han har skabt dig, og din 
personlighed er et udtryk for 
hans kreativitet. Det betyder, 
at dine interesser, din passion 
og dine drømme ikke bare skal 
lægges på hylden, eller at du 
skal ”udslettes” for at stå til rå-
dighed for Gud. Jesus har betalt 
en høj pris for netop dig – han 
gav sit eget liv for dig. Du er ikke 
en marionette. Jesus ser dig 
som en betroet medarbejder, 
som han stoler på. Jo bedre 
du lærer Jesus at kende, jo 
mere bliver du også fri af, hvad 
andre mennesker tænker om 
dig. Hvad han mener om dig, vil 
betyde mere for dig end andre 
menneskers mening om dig. (1. 
Joh. 5:44).

Jesus betror dig en del af 
sin formue

Jesus viser dig stor personlig 
tillid, idet han betror dig en del 
af sin formue. Han har givet dig 
gaver og talenter, uden at han 
kan være 100 % sikker på, at 
du forvalter dem godt! Det er 
en stor tillidserklæring fra hans 
side, at han giver os ansvaret 
for vores eget liv. 

Hvad vi gør med hans formue 
og hans gaver, ligger i vores 
hænder. Den ene medarbejder 
i lignelsen graver det hele ned, 
spilder sådan set sit kostbare 
liv og giver endda sin herre 
skylden for, at han ikke ”brugte” 
sine gaver, som han egentlig 
skulle. Det er trist, men en mu-
lighed, som er til stede for os 
alle sammen.   

Om at bruge det, man har fået betroet
14»Lad mig fortælle endnu en historie om Guds rige,« 

fortsatte Jesus. »Der var en mand, som skulle ud på en lang 
rejse. Forinden kaldte han tre af sine mest betroede arbejdere 
til sig og betroede dem sin formue, som de skulle få til at 
vokse, mens han var borte. 15En fi k fem sække med sølv, en 
anden fi k to og en tredje fi k én sæk, alt efter den enkeltes 
evner. Derpå tog han af sted på sin rejse.

16Den mand, der havde fået de fem sække penge, begyndte 
straks at købe og sælge, og han tjente fem sække mere. 17På 
samme måde tjente manden med de to sække to mere. 18Men 
ham, der havde fået én sæk penge, gik ud og gravede et hul 
i jorden og gemte sin herres penge der.

19Lang tid efter kom de tre mænds herre tilbage fra rejsen, 
og han kaldte dem sammen, for at de kunne afl ægge regn-
skab for deres forvaltning af de penge, de havde fået betroet. 
20Først trådte den mand frem, som havde fået de fem sække. 
Han kom med i alt ti sække og sagde: ‘Du betroede mig fem 
sække penge. Jeg har tjent fem til.’ 21‘Godt!’ sagde hans herre. 
‘Du er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet 
den smule, du fi k. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, 
og du får lov at glæde dig sammen med mig.’

22Derefter trådte den mand frem, der havde fået de to 
sække, for at afl ægge regnskab: ‘Du betroede mig to sække 
penge. Jeg har tjent to til.’ 23‘Godt!’ sagde hans herre. ‘Du 
er en god og pålidelig arbejder. Du har trofast forvaltet den 
smule, du fi k. Derfor vil jeg nu give dig et større ansvar, og 
du får lov at glæde dig sammen med mig.’

24Til sidst trådte den mand frem, som havde fået én sæk: 
‘Herre,’ begyndte han. ‘Jeg kender dig som en hård mand. 
Jeg ved, at du høster, hvor du ikke har sået, og du indkas-
serer udbyttet fra andres arbejde. 25Jeg var bange for dig, 
så jeg gravede pengene ned i jorden. Værsgo! Her har du 
dine penge!’

26Herren blev vred. ‘Du er en dårlig og doven arbejder!’ 
sagde han. ‘Når du nu vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har 
sået, og indkasserer udbyttet fra andres arbejde, 27hvorfor 
satte du så ikke mine penge i banken? Så havde jeg i det 
mindste fået renter af dem!’

28Henvendt til sine øvrige arbejdere sagde han: ‘Tag pen-
gene fra ham og giv dem til ham, der har ti sække penge. 
29For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, 
og de vil have overfl od. Men de, der ikke gør brug af det, 
de har fået betroet, vil miste, hvad de fi k. 30Og kast så den 
uduelige arbejder ud i det yderste mørke, hvor der er gråd 
og stor fortvivlelse.

Jesus forventer, at du får 
formuen til at vokse

Jesus har ingen ”investe-
ringsplan”, som du bare skal 
følge. Det eneste, herren siger 
til medarbejderne i lignelsen, er, 
at ”de skulle få hans formue til 
at vokse, mens han var borte” 
(vers 14). Dvs. ingen specifi kke 
anvisninger om hvad, hvordan, 
hvor, hvornår og hvorfor du skal 
investere de gaver, du har fået. 
Sikke en stor frihed til at leve 
livet med de gaver, du har fået! 
Tag nogle chancer i bevidsthed 
om, at du ikke tjener dig selv, 
men JESUS.

Ryst alle de mærkelige og 
religiøse forventninger af, som 
andre kristne har til dig. Mange 
kristne - og endda kirker - har 
deres helt egen agenda og 
mening om, hvordan og hvor 
du skal bruge dine gaver for at 
være god nok, hvordan man be-
der rigtigt, hvordan man holder 
gudstjeneste rigtigt, hvordan 
man bruger sin økonomi rigtigt, 
hvordan man synger rigtig lov-
sang, osv. Listen over forvent-
ninger og hvordan det ene eller 
andet skal gøres, er lang. Hvad 
mener JESUS egentlig om det?  

JESUS har placeret dig i 
denne verden

Det er din opgave at bringe 
”himmelske værdier” og Guds 
riges ressourcer ind i hverda-
gen: hans visdom, hans kraft 
og kærlighed, hans ydmyghed 
og tjenersind.

Denne verden har brug for 
mennesker - som dig - der 
kender og tjener JESUS med de 
gaver, de har fået, hver eneste 
dag. (Kol. 3:23-24)

Er du også træt af at gøre 
andre mennesker tilfredse? 

Der er ingen specifi kke anvisninger om hvad, hvordan, hvor, 
hvornår og hvorfor du skal investere de gaver, du har fået. Sikke 
en stor frihed til at leve livet med de gaver, du har fået.
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SÅDAN LEDTE GUD MIG...

Guds ledelse
- i hverdagen

Af Hans Kristian Neerskov

Den kendte “bibelsmugler” og 
grundlægger af Dansk Europa-
mission, Hans Kristian Neer-
skov, fortæller i dette lille hæfte 
om situationer i sit liv, 
hvor han følte 
Guds ledelse.
Obs! Hæftet er kun 
på 20 sider.

Jeg tror, at det er rigtigt at 
hjælpe mennesker, der står 
ved vores dør og beder om 
hjælp. Men denne artikel 
handler ikke om den enkelte 
muslim. 

Den handler om den strategi, 
der ligger bag fl ygtningekrisen, 
hvor muslimer bliver misbrugt af 
muslimske ledere, islamister og 
imamer til at islamisere Europa.  
Den enkelte fl ygtning bliver gjort 
til en brik i Global Jihad. 

I fl ygtningedebatten har der 
været sammenligninger mellem 
vor tids fl ygtninge og jødernes 
fl ugt fra nazisternes folkemord 
under 2. verdenskrig. Men en 
sådan sammenligning er helt 
absurd og vildledende. 

De velintegrerede
Jøderne i Danmark er lands-

mænd, de er velintegrerede, de 
har aldrig søgt at påtvinge de-
res værtsnation jødiske værdier. 

De er nu - og var også den-
gang - stærke fortalere for 
demokrati og har altid bidraget 
til den økonomiske og kultu-
relle berigelse af det danske 
samfund. 

Det samme kunne siges 
om de kinesere, thailændere, 
vietnamesere, hollændere og 
mange andre folkegrupper, der 
er kommet til Danmark. Vi mær-
ker ikke, at de bor midt iblandt 
os, de er hurtigt blevet integre-
rede i det danske samfund.   

Anderledes med 
muslimerne

Dette står i en bedrøvelig 
skarp kontrast til den muslimske 
indvandring, hvor både første, 
anden og tredje generations 
indvandrere ikke er blevet in-
tegreret. 

Selvom muslimerne statistisk 
kun er en lille del af den danske 
befolkning, optager disse gene-
rationer af indvandrere over en 
tredjedel af de danske fængsler. 
50-65% er arbejdsløse og lever 
af offentlig forsørgelse. 

Pressen skriver dagligt om 
problemer, der relaterer til 
muslimske indvandrere. De 
insisterer på særrettigheder, 
halalkød, ingen svinekød, spe-
cielt indrettede svømmehaller 
og andre mærkesager. Mange 
af disse unge og ældre er fyldt 
med had til danske værdier, til 
jøderne, til Israel og til USA. 

Kriminalitet, bandekrige, ma-
fi a-metoder, beskyttelsespen-
ge, voldtægter. Sex-chikanerier 

som i tyske og svenske byer. Al 
denne kriminalitet følger - be-
vidst eller ubevist - med som en 
del af islamiseringen af Europa. 

Et Herrefolk
Imamer arbejder ihærdigt 

på at indføre antidemokratiske 
holdninger. Man ønsker at 
begrænse ytringsfriheden, at 
indføre censur imod kritik af is-
lam og Muhammed, for at skjule 
sandheden. (Det er desværre 
lykkedes alt for godt.) 

Der oprettes parallelle sam-
fund i danske byer. Der er 
foreninger og grupper, der 
kæmper for indførelse af sten-
alderloven Sharia. En barbarisk 
umenneskelig lov, der vil gøre 
muslimerne til Herrefolk. Hvor 
man kan hugge hænder af folk, 
der har stjålet, og stene kvinder, 
der bliver grebet i utroskab eller 
er blevet voldtaget. 

Mange storbyer i Europa har 
”No Go”- områder, hvor islam 
hersker. Det er forbudte områ-
der for det lokale politi. Man vil 
ikke integreres, tværtimod, man 
ønsker at indføre muslimske 
traditioner og betragter sin egen 
religion som højerestående. Alt 
dette er en bevidst strategi for 
at islamisere Vesten.  

En bevidst strategi
Der burde ikke være et ene-

ste ansvarligt tænkende men-
neske i kongeriget Danmark, 
der kan se bort fra disse bedrø-
velige kendsgerninger. 

For islamisterne er det en 
hellig pligt ikke at være un-
derlagt andre autoriteter end 
muslimske. Derfor er det isla-
misternes strategi at indtage og 
dominere ikke-muslimske lande 
og autoriteter. Dette sker over 
alt på kloden i dag i land efter 
land. Det er sket i hele islams 
historie igennem 1400 år, siden 
Muhammed immigrerede til 
Medina fra Mekka. 

Kriminalitet, bandekrige, ma-
fi a metoder, beskyttelsespenge, 
voldtægter. Sex-chikanerier 
som i tyske og svenske byer. 

Al denne kriminalitet frem-
elskes sandsynligvis i opdra-
gelsen af 1.-2.-3. generations 
indvandrere, hvor hadet til de 
vestlige værdier er stærkt i 
nogle familier.

 Voldtægt var almindeligt for 
de islamske hære, godkendt af 
Muhammed, som en  ”guddom-
melig strategi” for at islamisere 
ny lande, hvor de børn, der blev 
resultatet af voldtægterne, blev 
opdraget til gode muslimer.  IS 

sælger kristne kvinder som 
slaver for kr. 250,- ifl g Kristeligt 
Dagblad. Læs bogen: ”Muham-
meds piger” af Lars Hedegaard.

Radikalisering
Det er så meget mere be-

drøveligt, da mange af os sik-
kert kender nogle søde og 
rare muslimer, som vi slet ikke 
kunne forestille os vil gøre no-
get menneske fortræd. 

Problemet er blot, at de tror 
på en ideologi, en religion, hvis 
ledere (som skal adlydes for 
ikke at gå fortabt) påbyder alle 
troende muslimer at iværksætte 
Global Jihad, hvilket vil sige, at 
gå i krig imod de vantro, imod 
jøder og kristne, der ikke aner-
kender Muhammed som profet, 
men ser ham som det, han var, 
en røver og en kriger.  

Problemet er Muhammed
Det er ikke de enkelte mus-

limer, der er problemet, det er 
imamerne, islamisterne, de 
muslimske ledere, det er Kora-
nen, Hadith og Muhammed, der 
er problemet. 

Islam er den eneste religion 
(ideologi) i verden, der bruger 
vold og undertrykkelse for at 
udbrede religionen. Er du først 
blevet muslim, kan du ikke 
komme ud af det igen, uden 
det kan koste dig livet. Derfor 
er islam farlig. 

 
Når disse nye indvandrere, 

som vi har taget imod for at 
hjælpe dem, møder Hizb ut-
Tahrir eller beboere fra Ting-
bjerg og Voldsmose eller nogle 
af de danske islamister og 
imamer, så vil imamerne og 
andre herboende islamister 

sandsynligvis hurtigt få belært 
dem om, at hvis ikke de tror på 
islams lære om Jihad, er de 
frafaldne, og der venter dem en 
frygtelig dom i evigheden. 

Med stor sandsynlighed vil 
en del af dem, der er kommet 
til Danmark, blive radikaliseret 
med hjælp fra de herboende 
imamer, der åbenlyst prædiker 
død over jøder og kristne og 
forlanger indførelse af Sharia. 

Opfordrer til drab
Prøv at se disse forfærdelige 

videoer på nettet: 
Fra den 12-10-2015 www.

memritv.org/clip/en/5098.htm
Her står en imam i en mo-

ské, med en kniv i hånden og 
opfordrer alle muslimer til at 
dræbe jøder. ”Dræb dem, gå 
sammen i grupper og dræb fl ere 
ad gangen.” 

I en anden lignende video 
står en imam med en maskin-
pistol og råber: Dræb dem! (Må-
ske er terroren i Paris inspireret 
af denne video?) 

Hvad opfordres der til i de 
danske moskéer? 

Se dette klip: www.dr.dk/
nyheder/indland/kontrover-
siel-imam

Hajj Saaed opfordrer indi-
rekte til drab på jøder dagen 
før attentatet i København imod 
synagogen og Krudttønden. 

”I skal ikke diskutere eller 
gå i dialog, det er djævelens 
værk. I kender Muhammeds 
levnesbeskrivelse, hvordan 
han halshuggede 600 jøder 
i en naboby til Medina. I skal 
gøre på samme måde.”

Der er endnu ikke nogen 
retssag. Hr. Justitsminister 
Søren Pind, hvordan kan dette 

tillades i dagens Danmark?

Flugten fra islam?
De søger bedre levevilkår. 

De fl ygter paradoksalt nok fra 
den muslimske verden, men 
ikke fra islam, der er årsag til 
konfl ikterne. 

Tværtimod ønsker r igtig 
mange af dem at ændre den 
verden, de kommer til, til den 
verden, de er fl ygtet fra. 

Resultaterne vil uden tvivl 
frembringe de samme kon-
fl ikter i Europa, som vi ser i 
Mellemøsten i dag, til skade 
for dem selv og de lande, der 
tog imod dem. De vil fortære 
den hånd, som hjalp dem.

Nogle vil blive terrorister. 
Nogle vil tage til Syrien og 
kæmpe sammen med Islamisk 
Stat og komme tilbage til Dan-
mark som forbrydere. 

Det vil til dels ske på de dan-
ske skatteyderes regning. Dan-

mark og den vestlige verden i 
øvrigt betaler selv underholdet 
for de fjender, man bekæm-
per.   

     
Global Jihad

”Islam vil dominere verden, 
og vi vil dø for det,” står der på 
et skilt båret af en ung islamisk 
konvertit (se billedet). 

Muhammed opfordrede til 
Jihad, ”Allah har beordret mig 
til at kæmpe imod folkene…” 
(Hadith Bukhari 1.2.24). 

Ærkeislamisten Ayatollah 
Khomeini (Iran) har sagt: ”Alle 
voksne muslimske mænd, der 
ikke er handicappede, er for-
pligtede til at bekæmpe og ero-
bre ethvert land i verden”… Han 
sagde også: ”Flyt til Vesten, få 
mange børn… Europa behøver 
vi ikke at føre krig imod, vi tager 
Europa igennem immigration!”. 

Stormuftien i Jerusalem, 
Muhammad Hussein, udtalte 
for nogen tid siden igen det 
samme: ”De mange immigran-
ter, der nu fl ygter til Europa, vil 
en dag dominere Europa”. 

En speciel måde at vise sin 
taknemmelighed på.

Hvordan skal vi håndtere 
folkevandringen af en hedensk 
kultur, hvis ledere og islamister 
helt åbenlyst proklamerer, at de 
ønsker a t overtage vores kultur 
og dominere Europa?

I en følgende kronik kommer 
Jørgen Vium ind på den åndelige 
side ved konfl ikten med islam.

Obs! Kronikker og læserindlæg 
er udtryk for forfatterens egen 
holdning og er ikke nødvendigvis 
sammenfaldende med avisens 
holdninger.

Er fl ygtningestrømmen 
en del af islams strategi?
Islam har en strategi for at dominere verden og bruger fl ygtningene, mener Jørgen Vium Olesen, 
som selv kalder sin artikel for ”politisk ukorrekt”.

Islam adskiller sig fra kristendommen ved at bruge vold og undertrykkelse for at udbrede religionen. 
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Kære Orla Lindskov
Jeg læser meget om bøn og 

forbøn i din Brevkasse. Men hvad 
er bøn egentlig? Og hvor mange 
former for bøn er der?

Fra min barndom og opdra-
gelse har jeg nogle ret faste 
forestillinger om, hvad bøn er. Vi 
bad ikke frie bønner i mit hjem. 
Det har jeg oplevet, at man gør 
meget i frikirkerne. Hos os var 
det faste bønner. Vi tilhører Fol-
kekirken. Fx bad vi den samme 
bordbøn om og om igen ved alle 

måltiderne.
Jeg er en kvinde, som næste 

gang bliver 50, men i forhold til 
Gud er jeg stadig søgende. 

Jeg vil så gerne have del i 
mere fra Gud, og jeg læser man-
ge steder, bl.a. i din Brevkasse, 
hvad der udrettes ved bøn.

Jeg ved, at bøn kan ændre 
meget. Det kan bl.a. føre til syges 
helbredelse. 

Jeg læser også i din Brev-
kasse om håndspålæggelse 
og oliesalving. Det lyder spæn-

dende, synes jeg, for i mine 
kredse har man aldrig forbundet 
bøn med nogen som helst form 
for berøring.

Der er jo også dem, som 
beder, men som aldrig synes, 
de får svar. 

Jeg selv har klaget meget 
over, at jeg ikke rigtig får noget 
svar fra Gud. Men selvfølgelig 
tvivler jeg også meget, og det 
er jo noget af det, man ikke må, 
hvis man vil have et svar. Det 
husker jeg vores præst gentog 

mange gange i forbindelse med 
konfi rmations-forberedelsen.

I hvilke tilfælde og situationer 
er det godt at bede?   

Du må undskylde, at jeg stiller 
så mange spørgsmål. Men der 
er så mange ting om Gud, jeg 
ikke ved.

Jeg glæder mig til at læse 
dit svar.

Med venlig hilsen
En kvinde på snart 50

Kære Kvinde på snart 50
Meget kort sagt: - bøn er fæl-

lesskab og samvær med Gud. 
Bøn er den måde, hvorpå Gud 

og mennesket er sammen og 
taler med hinanden. 

Under bøn skænker Gud os 
sit nærvær.

De fl este har ret fl ydende fore-
stillinger om, hvad det egentligt 
vil sige at bede en bøn. 

Som du selv nævner, fi ndes 
der fri bøn. Men der fi ndes også 
fastlagte bønner, som mere er en 
gentagelse af nogle bestemte, 
vedtagne ord. 

Begge former for bøn tjener 
et åndeligt formål, og man skal 
være varsom med at sige, at den 
ene form for bøn er ”bedre” end 
den anden.

Du har ret i, at bøn kan ændre 
meget. Vi hører jo om, hvordan 
bøn har ændret mennesker, både 
deres liv og deres helbred.

Der er mange former for bøn. 

Vi kan fx bede uden ord. Vi kan 
kalde det indadvendt bøn, stilhed 
ind for Guds ansigt. 

Vi kan bede bekræftende og 
takke Gud for, at han vil give os 
det, vi beder om. Det gør Gud jo 
gerne, når vi beder i overens-
stemmelse med hans Ord, med 
hans løfter og med hans plan for 
vores liv. 

Det fremmer også bønnesvar, 
at vi slutter med ordene: ”Dog 
ske din vilje.”

Gud ved jo i sidste ende alene, 
hvad der er bedst for os.

Vi kan bede for andre. Vi kan 
bede om helbredelse for de syge 
med håndspålæggelse. Den bøn 
kan evt. enten starte eller slutte 
med oliesalving.

Som jeg ser det, er bønnen 
den mest effektive, åndelige 
handling, vi kan foretage. Når vi 
beder, tilkendegiver vi jo, at vi tror 
på Guds magt og nærvær. 

Desuden vil bøn altid medvirke 

til, at der bliver fred og harmoni 
i vores sjæl, såvel som i vores 
legeme. 

Når vores sjæl og legeme er 
i harmoni, bliver vi på en særlig 
måde i stand til at modtage Guds 
kraft og Guds helbredelse. Men 
det sker også, at fred og harmoni 
først kommer, når helbredelse er 
sket; altså faktisk omvendt.

Megen sygdom og ulykke 
skyldes ubalancer i vores indre, 
og deraf følger ubalance i vores 
legeme, samt i vores liv i det 
hele taget. 

Du taler om de manglende 
bønnesvar. Man kan faktisk sige, 
at et udeblevet svar fra Gud også 
er et svar.

Når Gud ikke lige giver os det, 
vi beder om, så er det, fordi han 
ved, hvad der er bedst for os. 
Men han ønsker altid at give os 
sin fred.

Mange beklager sig som du 
over, at Gud ikke svarer. Men han 

svarer som allerede nævnt altid. 
Men svaret er altid i overens-
stemmelse med hans guddom-
melige plan for dig. Den plan vil 
nemlig altid være det bedste, der 
kan ske dig.

Lad mig nævne nogle forhold 
angående bønnesvar:

Det fremmer vores bønners 
besvarelse, når vi er meget 
præcise med, hvad det er, vi 
ønsker af Gud. 

Det modsatte af det er, at vi 
skyder med spredehagl. Altså at 
vi ved slutningen af bønnen har 
glemt, hvad det var, vi startede 
med at bede om.

Det fremmer også bønne-
svaret, at vi holder op med at 
bebrejde Gud og mennesker 

det, der er galt i vores liv. Dvs. 
når vi påtager os ansvaret for 
vores eget liv.

Du spørger også om, i hvilke 
tilfælde og situationer, det er 
godt at bede.

Her kommer nogle få eksem-
pler:

Hvis du skal træffe en beslut-
ning, så bed og påkald Gud først.

Hvis du skal løse en konfl ikt, 
så bed og påkald Gud først. 

Hvis du har brug for at blive 
helbredt, så bed og påkald Gud 
som det første. Altså inden du går 
til læge eller tager på hospitalet. 

Læg mærke til, at jeg sagde 
inden, jeg sagde ikke i stedet 
for, at du går til læge eller tager 
på hospitalet. 

Selvfølgelig vil det jo være det 
bedste, hvis Gud helbredte dig 
direkte ud fra luften så at sige. 
Men det sker jo ikke altid.

Men husk: bed og påkald ikke 
Gud til allersidst, fordi du ikke 
ved, hvad i alverden du ellers 
skal stille op. 

Bed og påkald Gud som det al-
lerførste i enhver situation. Det er 
det bedste og faktisk det eneste 
rigtige at gøre.

Bøn er et meget omfattende 
emne. Mine svar er ikke udtøm-
mende. Men jeg håber og beder 
til, at det, jeg har skrevet, kan 
være dig til hjælp i din nuvæ-
rende situation.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig tak, fordi 

du salvede min salvedug på ny 
og også gav mig svar på mine 
spørgsmål i Udfordringen. 

Det har længe ligget mig på 
hjerte at skrive til dig og sige dig 
tak. Jeg tror, der er gået 1½ år! 
Salvedugen hjalp igen på min 

allergi. Der er symptomer om 
foråret. Men jeg behøver ikke 
medicin mere.

Tak for din tjeneste, for din tid 
og kræfter. Det er et vigtigt ar-
bejde, du gør i Guds Rige.

Kærlig hilsen L.

Der er mange ting jeg ikke ved

Vi skal være præcise i vores bøn 

Allergien er væk

Det fremmer bønnesvaret, at vi holder op med at bebrejde Gud og mennesker det, der er 
galt i vores liv. Dvs. når vi påtager os ansvaret for vores eget liv.
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Af Hans Jørgen Hansen
Foreningen af Kristne Friskoler

Hvis overskrifter og temavalg i 
Kristeligt Dagblad lørdag d. 2. 
januar bliver dagsordensætten-
de for 2016, så bliver det et år, 
hvor de kristne grundværdier 
for alvor kommer i søgelyset.

Tre eksempler fra KD d. 2. 
januar 2016:

”Flere trossamfund er i kon-
fl ikt med staten om ligestilling” 

Forsidehistorie om hvordan 
trossamfund bliver frataget retten 
til at foretage vielser, begravelser 
og muligheden for statsstøtte, 
fordi de p.g.a. principielle teolo-
giske holdninger om, at kvinder 
ikke kan sidde i deres bestyrelser, 
ikke lever op til de krav, som et 
statsligt udvalg under kirkemini-
steriet mener, de bør i henhold til 
ligestillingsloven.

”Religiøse ses som dumme 
i Svensk undervisning”

Artikel side 4 om hvordan 
religion på svenske gymnasier 
fremstilles som et uddateret 
fortidslevn, der appellerer til 
uoplyste mennesker.

”Mainstreamkulturen udøver 
social kontrol. Der er behov for 
at værne om åndsfriheden”

Jens Ole Christensen skriver 
i sin klumme ”kirkeligt set” om 
åndsfriheden i konkurrencesta-
ten med udgangspunkt i pres-
sehetzen mod forskningsminister 
Esben Lunde Larsen.

Esben Lunde Larsen blev ifølge 
Jens Ole Christensen ramt af 
”en mediekampagne, der havde 
en underforstået antagelse om, 
at der må være noget suspekt 
ved en mand, som er blevet set 
i byen i selskab med folk fra den 
såkaldte kirkelige højrefl øj.”

Klummens budskab er, at når 
mainstreamkulturen skal udøve 
social kontrol med afvigere, så er 
den slags mediekampagner et af 
de stærkeste våben.

Jens Ole opfordrer main-
streamsamfundet til at blive mere 

opmærksom på egne undertryk-
kende mekanismer. Men samtidig 
opfordrer han ”afvigere” og mino-
riteter, som på denne måde bliver 
udstillet, til en ”munter åbenhed 
om, hvilke kirkelige miljøer man 
færdes i, og hvilke afvigende 
synspunkter man har”. 

Krig mod religionen
De tre artikler er hver for sig 

udtryk for den samme tendens: At 
der er sat en dagsorden, hvor den 
moderne velfærdsstat, konkur-
rencestaten, den sekulær-liberale 
stat eller hvad man nu ynder at 
kalde den, tilsyneladende har 
besluttet sig for at erklære krig 
mod alle religiøse udtryksformer. 

Jeg har i juleferien læst nogle 
af artiklerne i et jubilæumsskrift 
for Danielsens skoler (75 år), 
som udgør en grundstamme i de 
kristne friskoler i Norge. 

Marx - Darwin - Freud
I en af artiklerne citerer Jon 

Kvalbein den norske forfatter 
og politiker Torolf Elster, der i 
bogen ”Hverdag i gate og grend” 
formulerer visionen for det ideelle 
social-liberale samfund: 

”Når mennesket bliver befridd 
fra matriell nød, religiøs formør-

kelse og sosial ufrihet, vil det er-
fare en uanet kulturell blomstring”.

Jon Kvalbein gennemgår kort 
historien frem mod denne tese 
og fremhæver med forfatteren 
Sigurd Hoels ord, at fremover 
vil ”navnene Marx, Darwin og 
Freud stadig oftere blive nævnt 
sammen, en slags treenighed, 
som betegner afslutningen af 
kristendommens epoke.”

Kulturliberalismens frugt
Det vi ser i dag, er et sekulært-

liberalt menneskesyn, baseret på 
disse tre tænkeres opgør med de 
store fortællinger. Dette livssyn 
har banet vej for en kulturradikal 
bølge, som fik sin storhedstid 
med ungdomsoprøret i 68 og de 
kommende årtier. 

Vi høster i dag kulturliberalis-
mens frugter, skriver Jon Kval-
bein. 

Ægteskabet er i krise, alkohol 
og narkotika er fl ugtmidler fra en 
virkelighed, der opleves uden 
mening. Aldrig har vi set så meget 
rodløs ungdom med psykiske pro-
blemer – i en velfærdsstat, som 
strutter af penge og underhold-
ningstilbud. De unges overfl od af 
materiel velstand og ”frihed” fra 
værdier, autoriteter og ansvar har 

efterladt dem i et tomrum uden 
noget at tro på og leve for. 

Den kristne frihed
I modsætning til dette står det 

frihedsbegreb, der defi neres ud 
fra det kristne menneskesyn. 

Her er udgangspunktet, at vi er 
skabt, faldet og kaldet til frelse og 
evigt liv. Det enkelte menneskes 
liv er villet af Gud, og det er Guds 
ord, der giver mening og retning. 
Derfor er frihed for et menneske 
at befi nde sig i Guds hånd og 
hans plan med sit liv.

Derfor friskoler
Derfor driver vi også kristne 

friskoler i 2016!
Fordi børn og unge skal opleve 

den frihed, der er bundet til noget 
større end dem selv og deres 
materielle velfærd.

Fordi forældrene fortsat har 
et ansvar og en pligt til både at 
være tro mod hinanden og udøve 
den forældreret, som Gud har 
givet dem.

Fordi vi fortsat lever i et land, 
hvor der står i grundlovens §76: 

Alle børn i den undervisnings-
pligtige alder har ret til fri under-
visning i folkeskolen. Forældre 
eller værger, der selv sørger for, 

at børnene får en undervisning, 
der kan stå mål med, hvad der al-
mindeligvis kræves i folkeskolen, 
er ikke pligtige at lade børnene 
undervise i folkeskolen.

Får vi lov?
Men spørgsmålet er, om main-

streamkulturen vil lade os gøre 
det? 

Skal sekulære, social-liberale 
politikere have held til at befri 
Danmark for den ”religiøse for-
mørkelse”?

Skal pressen – den 4. stats-
magt – have lov til at drive hek-
sejagt og lave social kontrol på 
minoriteter og religiøse ”afvigere”, 
eller vil politikerne – den 1. stats-
magt – gribe ind og beskytte sine 
mindretal, som man gør i et sandt 
og levende demokrati?

Vi vil i de kristne friskoler 
forsøge at have en ”munter åben-
hed” om vores holdninger, men 
samtidig kræve vores ret til at 
være her og fortælle børnene,  
hvad sand frihed er i 2016.

Kristne friskolers værdier er pressede
Godt nytår – til et 2016, hvor de kristne værdier for alvor kommer under pres! skriver Hans Jørgen Hansen fra de kristne friskoler.
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Fjernelse af børn fra norsk familie 
vækker international protest
Det norske Barnevernet har fjernet fem børn, inklusive en ni 
måneders baby, fra en norsk-tjekkisk familie. Begrundelsen er 
ifølge familien deres kristne overbevisning.

Marius og Ruth Bodnariu, som tilhører pinsekirken, har nu fået 
fjernet alle deres børn. Ifølge familien selv skyldes myndighedernes 
indgriben, at de har lært deres børn, at ”Gud straffer synd”.

Sagen har fået stor international opmærksomhed og titusinder 
har protesteret i begyndelsen af januar i Oslo, USA, Storbritannien, 
Rumænien, Belgien, Tyskland, Indien, Spanien, Canada, Polen og 
Tjekkiet.

De norske myndigheder har allerede påbegyndt en bortadoptions-
proces for de fem børn.

Sagen startede, da rektor for de to ældste døtres skole henvendte 
sig til myndighederne og luftede sin bekymring over børnenes 
”religiøse opdragelse”. Skolens rektor havde forestillet sig, at Bar-
nevernet ville tilbyde familien rådgivning, men det endte altså med, 
at børnene blev fjernet. Begrundelsen var, at forældrene anvender 
fysisk afstraffelse.

Daniel Bodnariu, som er bror til Marius, har bl.a. gennem de 
sociale medier og i et interview med The Christian Post fremstillet 
sagen som et eksempel på, at de norske myndigheder ikke tillader 
forældre at praktisere deres kristne tro. Det har ført til store protest-
aktioner foran de norske ambassader i fl ere byer.

Familiens advokat har anbefalet dem at appellere sagen.
Bodil

Af Bodil Lanting

38 ledere for verdens 88 millio-
ner anglikanere har i sidste uge 
suspenderet USAs episkopale 
kirke for dens accept af homo-
fi le ægteskaber.

Meddelelsen kom under de 
anglikanske lederes møde, Pri-
mates Meeting, hos ærkebiskop-
pen af Canterbury sidste torsdag.

- Kirkens traditionelle lære ud 
fra Skriftens ord stadfæster, at 
ægteskabet er en trofast, livslang 
forening af en mand og en kvinde, 
fastslog kirkelederne.

Den seneste udvikling i den 
episkopale kirke er ”en funda-
mental afvigelse fra den tro og 
lære, som fl ertallet i vore distrikter 
har”, hedder det i dokumentet fra 
kirkemødet.

Ude i tre år
Kirkelederne understregede, 

at de trods alle ønsker om at 
bevare kirkens enhed alligevel 
må suspendere den episkopale 
kirke på grund af holdningen til 
homoseksualitet. I første omgang 
er der dog tale om en treårig 
suspension.

De næste tre år vil den episko-
pale kirke ikke længere kunne re-
præsentere den anglikanske kirke 
i økumeniske og tværreligiøse 
sammenhænge. De vil heller ikke 
kunne vælges til internationale 
komiteer og har ikke stemmeret i 
lærespørgsmål i den anglikanske 
kirkes sammenhænge.

Uenighed mellem de teologisk 

konservative og de mere liberale 
kræfter har delt den anglikanske 
kirke på verdensplan gennem 
fl ere år. Ikke mindst ordinationen 
i USA af den åbent homofile 
biskop, Gene Robinson, i 2003 
førte til stor splittelse i kirken.

Uganda-biskop udvandret
For Ugandas anglikanske ær-

kebiskop, Stanley Ntagali, var 
suspenderingen af den episko-
pale kirke dog ikke radikal nok. 

Selv om Primates Meeting 
foregår for lukkede døre, har 
Stanley Ntagali ifølge Christian 
Today offentliggjort en udtalelse 
fra sidste tirsdag. Her opfordrer 
han den episkopale kirke til frivil-
ligt at trække sig fra møder i den 
anglikanske kirke ”indtil de har 
angret deres beslutning, som har 
fl ænget stoffet i det anglikanske 
fællesskab på dybeste niveau”.

Den episkopale kirke ville dog 
ikke efterkomme hans opfordring. 
Derfor forlod den ugandesiske 
ærkebiskop mødet i Canterbury. 

Stanley Ntagali udtalte, at hans 
samvittighed var ren - og at hans 
kirke ikke forlader det anglikanske 
fællesskab. Men det fællesskab 
inkluderer ikke de kirker, som 
er kompromitterede af liberale 
holdninger til homoseksualitet, 
understreger han.

Syd går i rette med Nord
”Sammen med vore GAFCON 

Provincer (The Global Anglican 
Future Conference, en konferen-
ce for konservative anglikanske 
biskopper i Jerusalem i 2008. 
red.) og andre i det  globale syd, 
udgør vi det anglikanske fælles-
skab, og fremtiden er lys. Døren 
er åben for alle, som ønsker 
fællesskab med en fælles basis i 

vores historiske, bibelske tro. Det 
var den som Ugandas martyrer, 
ærkebiskop James Hanninton 
og ærkebiskop Janani Luwum 
og mange andre fra hele verden 
er døde for”, fastslog Stanley 
Ntagali.

Unganderens udvandring har 
sandsynligvis hindret en mas-
seudvandring af konservative 
kirkeledere. Herefter fortsatte 
forhandlingerne om at fi nde en 
løsere form for tilknytning, som 
trods alt kan holde det anglikan-
ske fællesskab sammen.

- Forskellen mellem vore sam-
fund og kulturer foruden den fart, 
hvormed kulturen ændrer sig i 
den nordlige del af verden, kan 
friste til at skille os som kristne. 
Men Skriftens befaling, Jesu bøn, 
kirkens tradition og vores teologi-
ske forståelse tilskynder til enhed. 

En anglikansk familie fra det 
21. århundrede må have plads til 
dyb uenighed og endda til gensi-
dig kritik, så længe vi sammen er 
tro mod Jesu Kristi åbenbaring, 
sagde ærkebiskop Justin Welby.

Kritik af kirken i Canada
Ifølge det konservative medie 

Anglican Ink har der været ønsker 
om også at suspendere den libe-
rale Anglican Church of Canada.

Den canadiske ærkebiskop 
Fred Hiltz har nemlig udtalt, at 
også hans kirke er i færd med 
at indføre ritualer for homofile 
vielser.

Der har været protester mod Norge og Barnevernet verden 
over efter fjernelsen af fem børn fra en kristen norsk-tjekkisk 
familie. Foto: Twitter.

Anglikanerne suspenderer 
USAs Episcopal Church 
Anglikanerne har suspenderet de episkopale, fordi de accepterer homofi le ægteskaber.

Som leder af Den anglikanske 
Kirke var ærkebiskop Justin 
Welby vært for ”Primates 
Meeting” i Canterbury. 

Ærkebiskop Stanley Ntagali 
(Uganda) udvandrede i protest 
mod at den episkopale kirke 
ikke blev helt ekskluderet.

Karsten Isachsen er død
Den kendte teolog, forfatter og foredragsholder Karsten Isach-
sen døde den 18. januar, 71 år gammel.

Han sov ind efter længere tids sygdom, melder NRK.
Isachsen blev ordineret til præst i 1970, men efter 1985 blev han 

mest kendt som forfatter og foredragsholder. Han debuterede med 
bogen ”Gjester som ikke vil gå” i 1978, og skrev en række bøger og 
essays, ofte en blanding af livsvisdom, eftertanke og humor. Han 
skrev også andagtsbøger og selvhjælpsbøger. Hans sidste bog, 
”Lyspunkter”, udkom i 2003.

Sidste år blev Isachsen udnævnt til ridder af første klasse af St. 
Olavs Orden ”for sin samfundsgavnlige indsats”.

I 2014 fi k han Vårt Land-prisen af avisen Vårt Land. I juryens 
begrundelse omtales Isachsen som en ”mester med ord, både 
skriftlig og muntlig”. Han roses for sin evne til at formidle kristen 
tro og tanke til det brede lag i befolkningen og for sin rolle i den 
offentlige samtale om tro og tvivl. 

På dansk fi ndes bl.a. bøgerne ”Som når et barn kommer hjem” 
og ”Ikke en spurv til jorden”

KPK/Bodil

Den norske præst og forfatter Karsten Isachsen er død, 71 
år gammel. På billedet fra 2014 modtager han Petter Dass-
prisen. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

En amerikansk missionær var 
et af ofrene for det Al-Qaeda 
angreb, som kostede 28 men-
nesker livet i Burkina Faso 
sidste fredag.

 
Ifølge Fox News sad Mike 

Riddering (45) på en café i ho-
vedstaden Ouagadougou, da 
terroristerne åbnede ild. Mike 
Riddering var fl yttet til Burkina 
Faso sammen med hustruen 
Amy i 2011 for at arbejde som 
missionær ud fra et hjem for 
forældreløse børn.

USAs udenrigsministeriums 
talsmand, John Kirby, kunne 
lørdag bekræfte oplysningen om 
Ridderings død, skriver Christian 
Headlines.

Hjalp de fattige
Missionæren sad på Cappuc-

cino Cafe og ventede på 15 vo-
lontører fra hjemmemenigheden 
West Pines Community Church 
i USA, da angrebet kom. Flyet 

med volontørerne var kun 500 km 
fra landingsbanen, da piloten fi k 
besked om terrorangrebet og fi k 
vendt fl yet, skriver Miama Herald. 

Mike Riddering var sammen 
med en præst, da angrebet 
begyndte. De to blev adskilt, og 

i forvirringen fi k præsten Ridde-
rings telefon. Han ringede til Amy 
for at sige, at hun skulle bede for 
sin mand. To dage senere fandt 
en anden missionær Riddering 
i lighuset. 

Den dræbte missionær hyldes 

for sin indsats i Afrika:
- Hver uge ville Mike tage ud 

med mad til enkerne i de omkring-
liggende landsbyer. Han ville give 
dem korn og madolie og hvad de 
ellers havde brug for, fortæller 
Brant Brooks, som selv har adop-
teret en datter fra børnehjemmet 
i Burkina Faso.

Under Guds vinger
Mike og Amy Riddering var 

ledere af børnehjemmet “Ailes 
de Refuge” (på engelsk “Wings of 
Refuge”; Salme 61:5). De starte-
de også et krisecenter for kvinder 
og en skole i Burkina Faso. Parret 
har to voksne biologiske børn og 
en adopteret datter. 

”Han gjorde en evig forskel for 
et uendelig stort antal mennesker 
i Burkina Faso og ud over verden. 
Det, han efterlader på jorden, vil 
aldrig blive glemt”, sagde Amy 
Riddering om sin mand.

Bodil
 

Missionær blandt dræbte i Burkina Faso

Mike Riddering og hustruen Amy arbejdede på et kristent børne-
hjem i Burkina Faso. Skærmprint fra YouTube video om børne-
hjemmet Les Ailes de Refuge fra 2014.
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Sidste lørdag kom nyheden om 
den iransk-amerikanske præst 
Saeed Abedinis frigivelse.

I Californien kunne pastor Greg 
Laurie, som har ledet forbøns-
kampagner for den fængslede 
præst, fortælle sin menighed den 
gode nyhed.

- Kristne i hele verden har bedt 
trofast for løsladelsen af pastor 
Saeed Abedini. Det skete ikke så 
hurtigt, som vi havde håbet, men 
det skete i Guds perfekte timing. 
Nu må vi fortsætte med at bede 
for Saeed, hans hustru Nagmeh 
og deres børn og for resten af 
familien, når de endelig skal 
forenes igen, sagde Greg Laurie 
i et interview med Christian Post.

Fire amerikanske 
fanger for syv iranere

I alt fi re amerikanere og syv 
iranere blev løsladt i en fangeuds-
veksling. De øvrige amerikanere 
var Washington Posts reporter 
Jason Razaian, Amir Hekmati 
fra U.S. Marine og Nosratollah 
Khosravi-Roodsari. 

Ifølge Det hvide Hus blev også 
en studerende, Matthew Trevi-
thick, frigivet. Han var dog ikke en 
del af fangeudvekslingen.

Samtidig løslod USA syv iran-
ske mænd.

Hele verden bad for Saeed
Saeed Abedini blev fængslet 

under et ophold i Iran, hvor han 
var i færd med at bygge et bør-
nehjem. Som konvertit fra islam 
fi k Saeed Abedini en dom på otte 
års fængsel. I fængslet blev han 
udsat for tortur fra både medfan-
ger og vagter uden mulighed for 
at få lægehjælp. 

Hustruen Nagmeh Abedini 
holdt mange kampagner for at få 
manden frigivet. Hun opfordrede 
blandt andet kristne over hele 
verden til at bede for mandens 
frigivelse den 26. september 
2015, hvilket var treårsdagen for 
Saeeds fængsling i Iran.

Blandt andet evangelisten 
Franklin Graham har deltaget i 
forbønnen og opfordret andre til 
at gøre det samme. Han skrev på 
Facebook før treårsdagen: 

”… Mennesker over hele ver-
den vil bede for hans frigivelse 
og for den forfulgte kirke. Bed 
om, at Saeed og de andre tre 
amerikanere i Iran snart vil blive 
løsladt – og del dette med andre, 
som vil bede.”

Ifølge Billygraham.org blev der 
sidste år holdt forbøn for Abedini 
i 33 lande. I løbet af 2015 blev 
der registreret 500 bønne-events 
for ham, blandt andet i alle 50 
amerikanske delstater.

Atomaftalen med Iran
Fangeudvekslingen fandt sted 

før implementeringen af atom-
aftalen mellem Iran og seks af 
verdens førende lande.

Greg Laurie oplyste, at Nag-
meh Abedini, de to børn samt 
Saeeds søster og forældrene 
har oplevet en følelsesmæssig 
rutchebanetur siden nyheden 
om hans frigivelse. Nagmeh har 
også skullet vente på besked fra 
Statsdepartementet om hvor og 
hvornår, hun kunne møde sin 
mand igen. 

- Nagmeh har citeret fra Salme 

30:12-13: ”Da vendte du min sorg 
til glæde, tog min sørgedragt og 
klædte mig i festtøj.

Nu kan jeg synge af glæde,
fra nu af vil jeg altid takke dig.”, 

fortæller Greg Laurie.
Han har ligesom mange andre 

amerikanere blandede følelser 
ved tanken om, at ”iranske kri-
minelle er blevet løsladt for at få 
amerikanske gidsler frigivet”

- Det får mig ikke til at føle no-
gen taknemlighed overfor Iran. De 
skulle ikke have fængslet Saeed 
til at begynde med, så løsladelsen 
var det mindste, de kunne gøre, 
siger Laurie. Alligevel fastholder 
han, at Gud har alt under kontrol. 

Han minder om befrielsen af Si-
mon Peter i Apostlenes Gerninger 
12 - efter menighedens forbøn.

- Det er stort set det samme, 
som er sket for pastor Saeed. 
Gud har svaret på vores bøn. 
Gud kan få selv ugudelige men-
nesker til at handle efter sin vilje, 
understreger Laurie med hen-
visning til Ordsprogene 21:1 og 
Romerbrevet 8:28. 

Frihed til at forkynde 
Samtidig minder Greg Laurie  

om de mange andre kristne, som 
lider på grund af deres tro.

- Der er andre kristne brødre 
og søstre, som lider under forføl-

gelse fra fjendtlige nationer, fordi 
de har vovet at tale om deres tro, 
ligesom pastor Saeed gjorde det. 
Derfor må vi bede om, at vi aldrig 
mister den frihed, vi har i USA til 
åbent at forkynde evangeliet om 
Jesus Kristus.

Det er derfor, vi har booket et af 
de største stadions i USA, AT&T, 
for at forkynde evangeliet den 6. 
marts til Harvest America. 

Jeg vil opfordre kristne til at 
huske os i bøn, så mange må 
komme til tro på Jesus Kristus, 
slutter Greg Laurie.

Bodil

Den iransk-fødte amerikanske statsborger, pastor Saeed Abedini, er nu frigivet efter tre års 
fangenskab i Iran. Mange kristne og politikere verden over har kæmpet for hans frigivelse med 
kampagnen ”Save Saeed”, forbønsaktioner og appel til bl.a. Barack Obama. 
Plakaten er udgivet af American Center for Law and Justice.

Kristen præst 
fri efter tre år i 
iransk fængsel
Saeed Abedini blev sammen med tre andre amerikanske statsborgere 
løsladt i en fangeudveksling med syv iranske fanger.

Åbne Døres netop offentlig-
gjorte Verdensrangliste viser, 
hvor i verden kristne forfølges 
mest. Men situationen er langt 
mere alvorlig end det fremgår 
i medierne.

Forfølgelse af kristne forkom-
mer nemlig i hele verden og bliver 
bare værre, ifølge en række artik-
ler i det katolske magasin Crux, 

Crux, som udgives af the Bo-
ston Globe, har skrevet om for-
følgelser af kristne, som kun få 
ikke-kristne medier har omtalt. 
Magasinets artikler beretter om 
brutal forfølgelse af kristne ikke 
bare i Mellemøsten men også i 
Latinamerika og Afrika. 

Latinamerika 
En af historierne foregår i El 

Salvador og Bogota i Colombia. 
To kvinder, en mor og en bedste-
mor, blev skudt og dræbt inden 
for en måned. Den ene blev dræbt 

af et medlem af en højreekstre-
mistisk paramilitær gruppe, den 
anden af en venstreorienteret 
guerilla-gruppe.

Begge disse grupper går nem-
lig målrettet efter kristne. 

Én kristen per time
Artiklen i Crux kalder de to 

kvinders skæbne ”en del af den 

m e s t  u d -
bredte men-
neskerettig-
heds-svøbe 
i begyndel-
sen af det 
21. århund-
rede”. Allige-
vel bliver de 
to dødsfald 
ikke r igt ig 
bemærket.

A r t i k l e n 
f a s t s l å r : 
” S e l v  o m 
der er stor 

variation i beregningerne, vil selv 
et forsigtigt skøn antyde, at én 
kristen bliver dræbt af trosmæs-
sige årsager et eller andet sted i 
verden hver time hver dag.”

På Åbne Døres Verdensrang-
liste står Nordkorea igen øverst 
på listen. Somalia er nummer 
to. Crux bringer en artikel om 
en nonne og hendes muslimske 

chauffør, som begge blev skudt 
og dræbt af Al-Shabab militante 
i Somalia. 

Andre Crux-artikler fortæller 
ellers ukendte beretninger om 
andre kristne martyrer.

Hvorfor rammes kristne?
Men hvorfor bliver netop kristne 

så ofte udsat for vold? spørges 
det. Og artiklen besvarer sit eget 
spørgsmål: 

”Det skyldes, at i de uroplagede 
områder, hvor andre institutioner 
for længst har evakueret deres 
personale, vil kirkerne blive til-
bage. De er nemlig overbevist 
om, at de selv er sidste udvej 
når det gælder hjælp og håb 
for de mennesker, der er fanget 
på stedet. Og fra Syrien til byen 
Sokoto i det nordlige Nigeria vil 
de betale prisen.”

Bodil

Rapport: ’Hver time dræbes en kristen’

Bøgerne ”Tro trodser ISIS” og ”De dræber kristne” 
fortæller om nogle af de forfulgte kristne.

Produktionen af den fjerde Narnia-fi lm, The Silver Chair, er i 
gang. Filmen ventes at få premiere i 2017.

Narnia-fi lm om ’Sølvstolen’ på vej
Producent Mar Gordon (fra Source Code) og manuskriptforfatter 
David Magee (Life of Pi) arbejder nu med fi lmatiseringen af den 
fjerde bog i Narnia-serien, The Silver Chair.

Handlingen starter fl ere årtier efter begivenhederne i fi lmen The 
Voyage of the Dawn Treader - men kun et år senere for børnene i 
England. Kong Caspian er blevet gammel, og hans eneste søn er 
forsvundet. Løven  Aslan tilkalder to børn for at løse mysteriet, nemlig 
Eustace og hans veninde Jill. Sammen med et mystisk marsk-væsen 
prøver de at fi nde den savnede prins i et ukendt land med en ond 
hersker. Filmen ventes klar i 2017.

Bodil
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DE NYESTE BØGER 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

Vibeke Binderup

EVNEN II
Mørkets forklædning
Evnen II fortsættter hvor Evnen I 
slutter. De 4 venner, Peter, Sofi e, Seba-
stian og Johanne, bliver endnu engang 
involveret i en overnaturlig kamp mod 
onde kræfter.

De unge opdager, at mennesker ikke altid er, 
hvad de giver sig ud for at være. At de onde 
kræfter nogle gange angriber indefra - gen-
nem dem, vi regner for venner/allierede. Og at 
hjælpen kan komme fra en uventet kant. I de 
endelige sammenstød får de brug for deres egne 
evner - og andres - for at stå det onde imod.
Paperback, 156 sider. kr. 148,-

Vibeke Binderup

Evnen I
Forestil dig nogle unge, der opdager, at de har 

en særlig evne. De bliver ført sammen og kom-
mer ind i en kamp mod onde kræfter...

Peter, Sofi e, Sebastian og Johanne har umid-
delbart ikke meget tilfælles. De er ikke lige 

gamle og hænger ikke ud med de samme kam-
merater. Men de har hver især en særlig evne, 
som er ved at tage pippet fra dem..., indtil de 
fi nder sammen og fi nder ud af, hvordan disse 

evner fungerer. Og hvad de skal bruges til...
Skolelærer Vibeke Binderup debúterer her 

med en roman i fantasy-genren, som handler 
om de åndelige gaver.

Paperback, 186 sider. kr. 148,-

Elisabeth Alves

Kæmp & vind i bøn
Om effektiv bøn bygget på bibelske 
principper. 

 ”Kæmp & Vind i BØN er en af   de mest 
praktiske bøger om bøn, der nogensinde 
er skrevet. Fuld af indsigt og et ”must” på 
enhver troendes bogreol. Denne bog vil 
være nyttig både for en begynder i bøn-
nen og en erfaren forbeder. Jeg kan varmt 
anbefale den.” 
- Cindy Jacobs, Grundlægger af Generals 
of Intercession

Paperback, 220 sider. kr. 198,-

Päivi Heikkilä

Herren vil
give jer byen

Päivi Heikkilä er en fi nsk forbønsleder, 
som fl ere gange har været i Danmark. 

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig 
kamp for samfundet. Og hun er selv gået foran 

ved at inspirere til bedegrupper i kommuner-
ne. I 2008 samledes 10.000 forbedere fra alle 

kommuner i Finland til en Kristusdag.
I denne bog underviser og fortæller hun 

om sine egne erfaringer med forbøn for bl.a. 
borgmesteren, byrådet, vandforsyningen, de 
unge, eller imod en heksefestival. Bogen er 

fyldt med relevante bibelcitater.
Paperback, 191 sider. kr. 148,-

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav.

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på hundre-
devis af spørgsmål i sin psykolog-brevkasse 
i ugeavisen Udfordringen. Mange har fået 
hjælp gennem hendes vise svar. Hun har 
en særlig interesse for spændingsfeltet 
mellem psykologi & teologi og arbejder 
metodisk aktivt med at integrere den 
kristne tænkning i terapien. I denne bog 
bringes 35 udvalgte svar, som samtidig 
dækker hele spektret - fra vugge til grav. 
Læseren vil kunne nikke genkendende til 
mange problemstillinger - og måske blive 
lidt klogere på livet...
Paperback, 115 sider. kr. 148,-

Karsten Pultz

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder 

- og hvorfor det har betydning.

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske 
processer? Kan tilfældig mutation producere 

ny genetisk information? Er der bevis i 
fossilerne for, at evolution har fundet sted? 
Karsten Pultz svarer her på disse og mange 

andre spørgsmål om evolution. Han videre-
bringer klare videnskabelige facts, som forties 
i undervisningssystemet og medierne. Bogen 

er tiltænkt alle, som gerne vil undersøge 
evolutionsteorien nærmere, men som ikke har 

mulighed for at granske den omfattende
 evolutionskritiske faglitteratur. 

Paperback, 176 sider. kr. 198,-

Find mange andre spændende bøger fra forskellige danske forlag på hjemmesiden: Hosianna.dk

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  
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Af Edith Theis-
Nielsen

Malta er andet 
end ferie og fest, 
det kan også byde 
på eftertanke og 
nærhed med Gud. 

Det oplevede jeg på en uges 
retræte hos jesuitterne på Mount 
St. Joseph i Mosta midt på Malta i 
november med sol og 21 grader! 

Man kan vælge retræter med 
mentor (det får man mest ud af) 
og med eller uden stilhed; jeg 
valgte én uden stilhed. 

Stille var det alligevel – bortset 
fra min daglige samtale med 
mentoren, en meget veluddan-
net mand, som før var direktør 
for retrætecentret og underviser, 
men nu er pensioneret. 

Hvad vil du, og 
hvem er du?

Hos jesuitterne er tankegan-
gen, at det er godt at blive klar på, 
hvad formålet er med en retræte. 
Og har man ikke et egentligt for-
mål, så kan man fi nde det sam-
men med en mentor. 

”Hvem er du, og hvad vil du?” er 
vigtige spørgsmål for jesuitterne. 

Først når man har svarene, kan 
man fungere optimalt i tjeneste 
for andre mennesker, og det er 
endemålet.

Coaching 
Jesuitterne virker med sjæle-

sorg og åndelig rådgivning, som 
kan ligne coaching, men er det 
ikke.  Coaching, som det bruges i 
sportsverdenen og erhvervslivet, 
er selvudvikling uden Gud, mens 
det, jesuitterne tilbyder, er åndelig 
vejledning, som bygger på ignati-
ansk spiritualitet. Dvs. åndelighed 
til hverdagslivet, som forudsætter, 

at Gud er til stede i vor verden og 
aktiv i vore liv. 

Det er en vej til dybere bøn, 
gode beslutninger på basis af 
skarp dømmekraft og et aktivt liv 
i tjeneste for andre (www.ignati-
anspirituality.com). 

”Vi tilbyder mennesker at åbne 
nye horisonter for dem,” sagde 
min mentor, og man behøver ikke 
nødvendigvis at være troende for 
at komme på retræte. 

Om at forberede sig
For mig har det været en fordel, 

at jeg ½ år forinden havde været 
tre dage på det katolske retræte-
center Stella Matutina, hos Sankt 
Joseph-søstrene, hvor jeg for 
første gang blev stillet over for 
tankegangen i ”Hvem er du, og 
hvad vil du?” 

Dengang var det helt nyt, men 
det har forberedt mig til retræten 
på Malta, uden at jeg behøvede 
dele hele min livshistorie, for det 
er ikke meningen. Det vigtige er 
ens trosrejse, og ellers vil men-
torens rådgivning følge det spor, 
han i bøn til Gud fornemmer, er 
en farbar vej. 

Mit indtryk er, at jesuitterne 
er top-professionelle i åndelig 
rådgivning, og for mig har det 
klart ”åbnet nye horisonter” i min 
tænkning og mit gudsforhold, og 
jeg har også fået svar på nogle 
teologiske spørgsmål, jeg har 
tumlet med. Man kan komme 
på individuel retræte eller som 
en gruppe med et skræddersyet 
program.

Ikke enecelle 
og isolation! 

Man sidder ikke i en lille ene-
celle! Retræte-centeret er mo-
derne med gode faciliteter, en 
fredfyldt have, værelserne er fi ne 
med Wi-Fi overalt, men internet-

aktiviteter frarådes. 
Meningen med retræten er, at 

man starter dagen med mentor-
samtale, hvor man får åndelige 
øvelser, fx bøn og bibelvers, som 
man mediterer/beder over dagen 
igennem evt. samtidig med, at 
man går tur eller er kreativ, men 
ikke med læsning af mails og 
bøger! 

For mig har ”inaktiviteten” – 
mere end stilheden - været det 
sværeste. Derfor indarbejdede 
min mentor hver anden dag sight-
seeing ture, som havde relation til 
de åndelige øvelser; det var både 
kreativt og spændende. 

Sådan fi k jeg set Mosta Ro-
tunda med en mirakuløs histo-
rie, katedralerne i hovedstaden 
Valletta bygget af johannitter-
ordenen, og Mdina samt St. 
Paul’s katakomber i Rabat. De 
tre kirkebygninger er usædvanligt 
store og fl otte i betragtning af, at 
Maltas befolkning kun er på knap 
½ mio. indbyggere. 

Johannitterne og Malta
Johannitterne forekom mig at 

fylde meget på Malta. Det var en 
kristen ridder- og munkeorden, 
som bestod af mænd fra Europas 
adelsfamilier. De kom i kølvandet 
på korstogene til Jerusalem, hvor 
der var oprettet et hospital i 1099, 
og her hjalp de med at pleje så-
rede pilgrimme. 

Efterhånden blev det til johan-
nitter-ordenen, deres kerneop-
gave forblev hospitalspleje, men 
de blev gradvist mere militære 
for at forsvare hospitalet og sig 
selv, da ottomanerne (tyrkerne) 
invaderede Jerusalem. 

Johannitterne fi k ry for at være 
kompetente krigere, men blev 
nødt til at forlade Jerusalem, da 
ottomanerne sejrede over byen. 

De endte med at få tilbudt af 
kejser Karl V at komme til Malta 
for at danne et militært bolværk 
mod indvaderende tyrkere. 

I dag er johannitter-ordenen en 
international velgørende organi-
sation, hvis formål er at hjælpe 
syge og svage mennesker ud fra 
et kristent grundlag, og den er 
en integreret del af den katolske 
kirke. 

Johannitterne og 
Johannes Døberen

Johannes Døberen virkede 
også til at fylde meget, både 
i kirker og i bevidstheden på 
Malta. Måske skyldes det, at da 
johannitter-ordenen kom til Malta 
i 1530, havde den Johannes Dø-
beren som sin skytshelgen. 

Det stammer fra korsfarer-
hospitalet i Jerusalem, som lå på 
en grund, der tilhørte et kloster 
viet til Johannes Døberen. 

Johannitter-riddere byggede 
fæstningsværker på Malta, og i 
Valletta opførte de både hospital 
og den enorme, usædvanligt rigt 
udstyrede katedral med loftet 
udsmykket med malerier om Jo-
hannes Døberens liv og halshug-
ning. Caravaggios mest berømte 
billede med Johannes Døberens 
halshugning er også her.  

Johannes Døberen 
som rollemodel

Johannes Døberen indgik i den 
rådgivning, jeg fi k på Malta, som 
en spændende bibelsk skikkelse 
og en fortrinlig rollemodel for 
mission i dag. 

Han var afklaret omkring sin 
mission, sit forhold til Jesus, og 
prædikede i ørkenen borte fra 
magtens centrum; mange kom 
for at høre ham, så han må have 
været en god taler. 

Han må også have haft en 
stærk personlighed, siden nogle 
troede, at han måske var Mes-
sias. Alligevel var han ydmyg og 
pegede konsekvent på Jesus og 
væk fra sig selv. 

Det danske fl ag 
På Vallettas havnekaj kan man 

se en fi lm om Maltas stormfyldte 
historie, ”The Malta Experience”, 
og vælge sprog, fx dansk. 

I 1565 stod det store slag og 

belejringen af Malta, da en tyrkisk 
armada kom på erobringstogt til 
Malta. 

Selv om johannitterne var i 
overvældende mindretal, lyk-
kedes det med militær kløgt, ud-
holdenhed, befolkningens støtte 
samt en rodfæstet kristen tro 
at overvinde tyrkerne, for ellers 
ville Malta formentlig være endt 
som tyrkisk, skriver en historie-
bog. Flere lande har ønsket at 
få herredømme over Malta med 
øens strategiske beliggenhed, og 
Malta har tilhørt både Frankrig og 
England (1814-1964), men har 
været selvstændig siden 1964 
med EU medlemsskab fra 2004. 

Johannitter-ordenens fl ag er 
præcis som det danske fl ag! I dag 
kaldes Johannitterordenen også 
Malteserordenen og har som sit 
våbenskjold ”malteserkorset”, 
men fl aget er som før. 

Nye horisonter 
Retræten og mentor-samtaler-

ne har givet mig stof til opfølgning: 
Jeg fordyber mig i Johannes-
evangeliet og har købt bøger 
om både Johannes Døberen og 
Johannesevangeliet. 

Nu bruger jeg Salmernes Bog 
til personlige bønner og taksigel-
ser. Jeg beder ind i min bibel-
læsning, så Gud kan vise, hvad 
bibelversene betyder for mig i 
dag. Jeg læser og beder i de 
skriftsteder og den undervisning, 
jeg fik og har nedfældet, men 
som vil være forskellig fra person 
til person afhængig af, hvordan 
mentor-samtalerne forløber. 

Alt i alt har det handlet om at 
uddybe mit gudsforhold og lade 
det indvirke på mine holdninger 
og min hverdag. 

Hos jesuitterne på MaltaHos jesuitterne på Malta
Normalt forbinder man malteser-korsridderne med øen Malta. Men Edith Theis-Nielsen fortæller her om en retræte hos jesuitterne. 

Mount St. Joseph spiritualitetscentret indeholder også en have, 
hvor man kan meditere over meningen med sit liv. 
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Tag med på Udfordringens 
spændende og indholdsrige 
rejse til Israel, hvor vi skal op-
leve og besøge de steder, som 
du bør se i Det hellige Land, 
uanset om det er dit første 
besøg eller det er et gensyn 
med landet. 

Overblik over rejsen
Vi begynder med 2 overnatnin-

ger i det bibelske Samaria med 
besøg på bl.a. Garizim bjerg.

Herfra kører vi til Jesu dåbs-
sted ved Jordanfl oden og besø-
ger Jeriko samt Det Døde Hav, 
inden vi kommer til Jerusalem, 
hvor vi skal bo de næste 4 nætter. 

Under opholdet her skal vi bl.a. 
en tur op på Oliebjerget, besøge 
Getsemane Have, gå Via Dolo-
rosa gennem Den gamle By og 
besøge Betlehem.

Vi skal også stifte bekendtskab 
med det nye Jerusalem og bl.a. 
opleve Chagalls kunstværker 
i Knesset og på Hadassah-
hospitalet. 

Vi slutter med 3 nætter ved 
Genesaret Sø, hvor vi bl.a. skal 
sejle på søen samt besøge Ka-
pernaum og Nazaret, ligesom vi 
skal en tur op i Golan. Det bliver 
en rejse for livet.

Spændende program
Tirsdag d. 10.5: Udrejse.
Vi fl yver med Norwegian fra 

Kastrup om morgenen og ankom-
mer til Ben Gurion Lufthavn i Tel 
Aviv omkring middagstid. 

Turens første besøg bliver i Det 
gamle Jaffa (Joppe), der ligger 
helt ud til Middelhavet. Her går 
vi en tur rundt i byen og ser bl.a. 
Simons Garvers Hus. Vi kører nu 
til indkvartering på Hotel Eshel 
Hashamron i Ariel, der er belig-
gende i Samaria, som ligger i 
hjertet af det bibelske Israel.

Onsdag d. 11.5: 
Elon Moreh, Garizim bjerg, 

Shilo, “Bibelland”. 
Vi begynder vores tur i Elon 

Moreh, hvor Gud gav Abraham 
løftet: ”Jeg vil give dine efterkom-
mere dette land”. Vi besøger også 
Garizim bjerg, velsignelsens 
bjerg, hvorfra vi kigger over på 
Ebal bjerg, forbandelsens bjerg, 
som ligger ved byen Nablus. 
Det var her, at Jesus talte med 
den samaritanske kvinde ved 
brønden. 

Herefter kører vi til Shilo. I 
perioden mellem erobringen af 
landet og opførelsen af templet, 
da Josua delte landet i 12 stam-
mer, stod pagtens ark i Shilo. 
Indtil ypperstepræsten Eli døde, 
valfartede israelitterne tre gange 
om året hertil for at ofre. Det var til 
Shilo, den lille Samuel blev bragt 
af sin mor, Hanna. Om aftenen får 
vi en spændende rundvisning i et 
’Bibelland’, der ligger i tilknytning 
til hotellet. Her er der modeller 
af forskellige beretninger fra Det 
gamle Testamente.

Torsdag d. 12.5: 
Jesu dåbssted, Jeriko, Det 

Døde Hav, Qumran, Den Barm-
hjertige Samaritaners Herberg, 
Jerusalem, Oliebjerget, Getse-
mane Have. 

Efter morgenmad forlader vi 
Samaria og kører til Qasr Al-
Yahud ved Jordan-fl oden tæt ved 
Jeriko, som ifølge meget gammel 
tradition er Jesu dåbssted. Stedet 
blev i 2011 åbnet for besøgende, 
efter at have været lukket i 44 år. 

Herefter besøger vi Jeriko, hvor 
vi bl.a. ser de gamle udgravninger 
og kører forbi Zakæus’ træ. 

Vi kører nu ned til Det døde 
Hav, der er verdens lavest belig-
gende punkt, 400 meter under 
havets overflade. Her besøger 
vi Qumran, hvor de fantastiske 
fund af Dødehavsrullerne skete 
i 1947, og hvor udgravningerne 
af Essener-munkenes boplads 
findes. Efter frokost bliver der 

mulighed for at bade i Det døde 
Hav, hvilket er en helt speciel op-
levelse pga. det saltholdige vand. 

Vi kører nu op gennem Ju-
dæas ørken og gør holdt ved 
Den Barmhjertige Samaritaners 
Herberg. Herfra fortsætter vi op 
til Den Hellige Stad, Jerusalem, 
hvor vores første møde med byen 
bliver fra Oliebjerget, hvorfra der 
er en fantastisk udsigt over byen. 

Vi går nu ned ad Oliebjerget 
og ser Tårekirken, hvor Jesus 
græd over byen. Herefter kom-
mer vi til Getsemane Have, hvor 
vi ser Alle Nationers Kirke, inden 
vi kører til indkvartering og mid-
dag på centralt beliggende hotel i 
den jødiske bydel, hvor vi skal bo 
de næste 4 nætter. Det er i dag 
Israels uafhængighedsdag, så 
der bliver mulighed for at opleve, 
hvordan det fejres, for dem der 
har lyst til en lille gåtur i byen efter 
middagen. 

Fredag d. 13.5: 
Betlehem, Hyrdernes Mark 

og Herodion. 
Vi kører til Betlehem, hvor vi 

bl.a. besøger den store impone-
rende Fødselskirke og skal en tur 
ud på Hyrdernes Mark. 

Efter et besøg på Kong Hero-
des fæstning, Herodion, syd 
for Betlehem, kører vi tilbage til 
Jerusalem. Om aftenen er det en 
stor oplevelse at møde jøderne 
ved Grædemuren ved sabbattens 
begyndelse ved solnedgang.

Lørdag d. 14.5: 
Gravhaven, Den gamle By, 

Skt. Anna-kirken, Betesda 
Dam, Via Dolorosa til Gravkir-
ken, Kardoen, Grædemuren, 
Zions bjerg. 

Vi begynder dagen med en kort 
nadvergudstjeneste i Gordons 
Gravhave. Herfra kører vi til Lø-
veporten og går ind i Den gamle 
By, hvor vi først kommer til Skt. 
Anna-kirken, der er bygget, hvor 
Maria blev født i forældrene Anna 
og Joakims hjem. Betesda Dam 
ligger ved siden af kirken. 

Turen ad Via Dolorosa, Smer-
tens Vej med de 14 stationer, 
begynder ved Pilatus’ borg og 
slutter i Gravkirken. Det var ad 
denne vej, Jesus gik med korset 
til Golgata. 

Vi går nu gennem den jødiske 
bydel med kardoen og passe-
rer den genopbyggede Hurva-
synagoge, inden vi kommer til 
Grædemuren, som er jødernes 
helligste sted. Herfra fortsætter 
vi videre til Zions Bjerg, hvor vi 
ser Hanegalskirken og Nadver-
salen. Resten af dagen er til fri 
disposition. Der er mulighed for 
at gå en tur i de spændende ba-
sargader i Den gamle By, handle, 
gå en tur på bymuren eller blot 
opleve folkelivet og den specielle 
atmosfære. Rejselederne vil også 
være behjælpelige med forskel-
lige tilbud. Om aftenen vil der 
være mulighed for at gå en tur 
om på Ben Yehuda-gågaden for 
at opleve jøderne ved sabbattens 
afslutning.

Søndag d. 15.5: 
Knesset, Israels-museet med 

modelbyen, Yad Vashem og 
Chagalls vinduer i Hadassah-
hospitalet. 

Vi kører ud til Jerusalems nye 
bydel, hvor dagens første besøg 
bliver i det israelske parlament. 
Her får vi en rundvisning og 
ser bl.a. Chagalls udsmykning. 
Efter at have set Menorahen, 
den syv-armede lysestage, som 
står overfor Knesset, kører vi til 
Israels- museet, hvor vi ser mo-
delbyen af Jerusalem på Jesu tid. 

Herfra videre til Holocaust-
museet, Yad Vashem, der er et 
mindemuseum for de 6 millioner 
jøder, der døde under 2. ver-
denskrig. 

Dagens sidste besøg bliver på 
Hadassah-hospitalet i Johannes 

Døbers fødeby, Ein Kerem, hvor 
vi skal se de berømte Chagall-
vinduer i synagogen.

Mandag d. 16.5: 
Jordandalen, Beit Shean, 

Sachne Nationalpark, Nazaret, 
Nazaret Village, Genesaret Sø, 
Hotel Ohalo. 

Vi må forlade Den Gyldne Stad 
og kører op gennem Jordandalen. 
Første stop bliver ved Israels 
Pompej, Beit Shean, hvor vi skal 
se de spændende udgravninger 
af en romersk by. 

Efter besøg i Sachne Na-
tionalpark, hvor der er gode 
badeforhold pga. de varme kilder, 
fortsætter vi til Nazaret, Jesu 
barndomsby, hvor vi ser den 
imponerende store Bebudel-
seskirke. 

Herefter besøger vi Nazaret 
Village, hvor man har opbygget 
en landsby, som den så ud i det 
første århundrede, da Jesus var 
barn i Nazaret. Stedet er leven-
degjort, og man får Jesu liv og 
undervisning illustreret på en god 
og spændende måde. Vi nyder 
nu den smukke nedkørsel til 
Genesaret Sø og kommer frem til 
Hotel Ohalo, hvor vi indkvarteres 
og spiser middag.

Tirsdag d. 17.5: 
Saligprisningernes bjerg, 

Tabgha, Peters kapel, Kaper-
naum, Magdala, sejltur på 
Genesaret Sø. 

Dagens første besøg bliver på 
Saligprisningernes bjerg, hvor 
Jesus holdt sin Bjergprædiken. 
Herfra kører eller går vi ned til 
Tabgha, hvor bespisningsunderet 
fandt sted. Vi besøger også det 
lille kapel ved søen, hvor Peter 
modtog sit apostelkald. Næste 
besøg bliver i Kapernaum, hvor vi 
ser ruinerne af den gamle syna-
goge, inden vi kører til Magdala. 
Her gør vi et kort stop ved en ny-
udgravet lille landsby fra det 1. år-
hundrede, hvor vi ser synagogen, 
inden vi skal på en uforglemmelig 
sejltur på Genesaret Sø. Måske 
bliver der tid til en dukkert i søen.

Onsdag d. 18.5: 
Safed, Huladalen, Cæsarea 

Filippi, druserlandsby, Bental 
bjerg, ”Golan Heights Wei-
nery”. 

Vi besøger først kunstnerbyen 
Safed med de mange synago-
ger. Det var om Safed, at Jesus 
sagde: ”En by, der ligger på et 
bjerg, kan ikke skjules”. 

Herfra kører vi op gennem 
Huladalen til Cæsaerea Filippi, 
hvor Peters bekendelse fandt 
sted. Vi går en tur gennem den 
naturskønne park til vandfaldet. 

Undervejs til næste stop, som 
er en druserlandsby, betragter vi 
Hermon-bjerget, der er næsten 
3.000 m højt, og hvor der som re-
gel er sne på toppen. Vi fortsætter 
videre op på Bentalbjerget, hvor-
fra vi får udsigten ind over Syrien. 
Herefter kører vi ned gennem 
Golanhøjderne og slutter med et 
besøg på Golan Heights Winery, 
der er en moderne vingård. 

Torsdag d. 19.5: Hjemrejse. 
Vi må forlade Galilæa og Israel 

og kører til Ben Gurion Lufthavn, 
hvorfra vi med Norwegian fl yver 
tilbage til Danmark. Efter en op-
levelsesrig og spændende rejse 
ankommer vi til Kastrup midt på 
aftenen.

Fakta om rejsen:
Pris 15.975,- pr. person
Tillæg for enkeltværelse: 3.975,-
Priserne inkluderer:
· Fly Kastrup/Tel Aviv tur/retur
· Transfer fra og til lufthavnen
· Gode 3* turisthoteller (3*) 
· Alle med bad/toilet, aircondition
· Alle udfl ugter og entréer
· Busser med aircondition
· Halvpension fra aftensmad 1. 
dag til morgenmad sidste dag
· Lokal dansktalende guide
· Drikkepenge
· Lufthavnsskatter
· 2 x 20 kg fri + 10 kg håndbagage
· Høretelefoner
TILMELDING senest den 8. fe-
bruar til Felix Rejser, Korskærvej 
25, 7000 Fredericia, tlf. 7592 
2022 (eller på www.felixrejser.dk)

Sidste frist for tilmelding
på Udfordringens store
læserrejse til Israel i 2016

Tidligere sognepræst og Oase-leder Stig Christensen og fru Rhoda er 
rejseledere på en anderledes Israels-rejse i maj 2016, hvor du rejser 
sammen med andre af Udfordringens læsere, og hvor der lægges vægt 
på et godt kristent fællesskab om det bibelske og åndelige indhold.
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Bibelske bønner for små piger
”Bønner for piger” er en feminin lille 
bog bestående af 29 bønner i form af 
omskrevne bibelvers.

Det er korte overskuelige bønner, som 
giver barnet en indføring i at bede, og 
bede ud fra hvad Bibelen siger om Gud 
og om os. Bønnerne er valgt med omhu, 
og veksler fi nt mellem takkebønner og 
bønner om hjælp - bl.a. til at leve efter 
Guds vilje. 

Bogen er et godt udgangspunkt for 
ikke at vokse op og tro, at Gud er en slags julemand, og bønner 
en form for ønskeseddel, som sendes afsted.

Lisbeth

Juliet David: Bønner for piger • 64 sider • 74,95 kr. • Prorex

Anmeldt af Kirsten Krog

I bogen ”Den uforgængelige 
diamant” peger forfatteren 
Richard Rohr på vejen til ”det 
sande selv”. 

Hovedsigtet med bogen er at 
hjælpe læseren til at forlade det 
falske selv eller det lille selv. Dette 
selv er alt det, vi bygger op som 
vor identitet, såsom fx uddan-
nelse, karriere og formue. 

Intet af det er i sig selv forkert, 
forfatteren kalder det ”nyttige 
skamler”, men der, hvor det får lov 
at defi nere, hvem vi er, bliver det 
en spændetrøje. Derimod bliver 
vi frie i takt med, at vi begynder 
at leve mere og mere i og ud fra 
vort sande selv. 

En åndelig tåge
Så langt, så godt. Men bogen 

er samtidig en åndelig tåge. Den 
er skrevet af en franciskaner-
præst og tager udgangspunkt i 
en kristelig livstolkning centreret 
om en række bibelcitater og 
citater af personer fra kirkehi-
storien, og den har passager, 
som ser ud til at være traditionelt 
kristne. Men, som forfatteren 
også skriver, er hans ærinde 
bredere. 

Han ønsker at nå alle uanset 
religion med sit budskab om 
det sande selv. Men faktum er, 
at han går endnu længere, så 
han ender med at udvande og 

fordreje kristendommen. Igen 
og igen gør han Jesus til mindre 
end den eneste vej til Faderen. 
Snarere bliver Jesus et symbol, 
et forbillede eller blot én af os, 

som er kommet lidt længere. 
Han kan fx skrive ”Jesus (det 
gode menneske) måtte dø, for at 
Kristus (det universelle nærvær) 
kunne opstå”. 

New Age terminologi
Både her og i resten af bogen 

bruges New Age terminologi, 
men der er tale om mere end blot 
terminologi. Bogen ligger således 
klart på grænsen for, hvad man 
kan kalde egentlig kristen. Der 
er snarere tale om synkretisme. 
Godt nok taler forfatteren om 
Gud, og denne gud fremstår 
også som en personlig Gud, men 
han er ikke kun den kristne Gud, 
men snarere alle religioners gud. 
Grænsen mellem Gud og vores 
guddommeliggørelse udviskes 
også fl ere gange i en grad, så 
det let kan læses, som om vi selv 
er ”guder”. 

Frelsen er ikke blot for alle, den 
ejes af alle, med andre ord er 
bogen indirekte et opgør med den 
dobbelte udgang. Jesus kommer 
fl ere steder til at fremstå som en 
”lærer” på lige fod med fx Buddha, 
og Bibelen bliver i visse tilfælde 
tolket ret frit. 

Ikke Bibelens Jesus
Selvom bogen faktisk har nogle 

gode pointer om det sande og det 
falske selv, står den hele tiden og 
vipper på grænsen mellem en kri-
sten og en New Age tankegang, 
en grænse den desværre oftest 
overskrider. Netop denne vaklen 
og bogens tåge, hvor det ser ud 
som traditionel kristendom, gør 
den farlig for ikke-rodfæstede 
kristne, og den fører ikke til bibe-
lens Jesus.

Vort sande og falske selv?
”Den uforgængelige diamant” ligger nærmere en New Age tankegang end en kristen. 

Richard Rohr: Den uforgængelige diamant 
221 sider • 249,95 kr. • Boedal

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Kroppen og Ånden er anderle-
des end en traditionel lærebog 
i sjælesorg, for nok har den 
struktur, men den er krydret 
med talrige illustrationer fra 
maleriernes og litteraturens 
verden og bygger på en balan-
ceret kropsforståelse. 

Leif Andersen kombinerer 
teologi og teori med omfattende 
erfaring, indgående faglig viden 
og bredde i de mange illustra-
tioner. Samtidig er bogen meget 
veldokumenteret med mange 
indeks, henvisninger og ordfor-
klaringer og derfor velegnet også 
som studiebog.

Tro og gudsbilleder
Den største udfordring for en 

sjælesørger i relation til Gud er 
ikke menneskers tro eller tvivl, 
men det billede, de har af Gud, 
og det illustrerer forfatteren. I 
forståelsen af gudsbilledet lig-
ger, at grundrelationen til Gud i 
kristendommen er troen – tilliden 
til hans kærlighed. Ikke under-
kastelse, hvilket bogen uddyber. 
Den forståelse må man have i 

sigte i sjælesorgen såvel som 
forståelse og respekt for de men-
nesker, man hjælper. 

Leif Andersen fremhæver, at 
god sjælesorg er lyttekunst – 
ikke talekunst; det er en balance 
mellem at tage udgangspunkt i 
erfaringsverdenen og Bibelens 
verden. Kristen sjælesorg har 
historisk undslået sig fra at bruge 
psykologiens sprog, mens det 
nu er omvendt, at psykologien 
modstræbende er begyndt at 
inddrage Bibelens sprog. 

Rollefordeling
i sjælesorg

Bogen peger på rolleforde-
lingen mellem den, der er til 
samtale, og sjælesørgeren samt 
de misforhold der, bevidst eller 
ubevidst, kan opstå mellem de 
to parter, jf kapitlet ”Sjælesorg 
og magt”; det kan også være 
nødvendigt at granske sig selv 
og egne motiver som sjælesørger. 

Leif  Andersen behandler 
mange komplekse emner inden 
for sjælesorg - også grænsen 
mellem at være sjælesørger el-
ler terapeut, for man skal som 
sjælesørger ikke kun trøste, men 

også turde advare og udfordre. 
Leif Andersen gør meget ud af 

at holde balancen i sjælesorgens 
komplekse emner og hjælper 
læseren til at forstå, hvad man 
skal være opmærksom på for selv 
at kunne holde balancen. Derfor 
er det for sjælesørgere i kristent 
regi en meget nyttig bog til at 
forstå og blive bevidst om disse 

mekanismer - og dermed undgå 
de værste faldgruber. 

Men ellers er den skrevet, så 
både læg og lærd kan være med, 
og den har imponerende anbe-
falinger fra både en overlæge i 
psykiatri, en norsk biskop og en 
teolog fra Pastoralseminariet i 
København.  
(Bind 2 udkommer efterår 2016)

Balance og respekt i god sjælesorg 
Leif Andersen: 
Kroppen og ån-
den 1, Sjælesor-
gens basis
496 sider 
350 kr.  
Forlaget Kolon

Bibelhistorie og bøn for de små
Tid med Gud er en lille kraftig 
papbog med en kort bibelhi-
storie og en lille bøn til hver 
dag i måneden. 

Bogen er tænkt som inspira-
tion og hjælp til at komme i gang 
med at tilbringe tid med Gud. Den 
består af 14 udvalgte fortællinger 
fra Det Gamle Testamente, og 
17 fra Det Nye Testamente. For-
tællingerne er ultrakorte sammendrag og introducerer på en god 
måde de kendte bibelhistorier til de mindste børn. Og det gælder 
også korsfæstelsen og opstandelsen. Sproget er let forståeligt og 
ledsages af fi ne illustrationer.  

Den danske tekst er oversat af børnebogsforfatter Anette Broberg 
Knudsen. Bogen har et håndtag, som gør det nemt for barnet at 
tage bogen med sig overalt. For børn i alderen 3-5 år.

Lisbeth

Cecilie Fodor: Tid med Gud
67 sider • 99,00 kr. • Forlaget Scandinavia

Bibelhistorier for dem
som elsker tegneserier
Fjerde bind i serien ”Bibelen 
som tegneserie” er udkom-
met hos forlaget Scandi-
navia og dækker Bibelens 
fortællinger om Jesus, der 
forkynder Guds rige.
 

Bind 4 fortæller et lille udsnit 
af de mirakler, som Jesus 
gjorde her på jorden. Bl.a. 
hvordan fem brød og to fi sk 
kan mætte 5000 mennesker, 
hvordan Jesus går på vandet, 
og hvordan han helbreder folk. 
Flere af Jesu lignelser bliver 
også illustreret.

Er man til tegneserier, er disse udgivelser et velkommen alter-
nativ til at fordybe sig i Bibelens fortællinger. Tegningerne er fl otte, 
spændende og fyldt med detaljer. Der er bibelhenvisning til hver 
beretning, så tegneserien kan suppleres med den ”ægte vare”. 
Også velegnet til højtlæsning for de lidt større børn.

Lisbeth

Koncept: Jose Perez Montero. På dansk ved Ben Alex
48 sider • 79 kr. • Forlaget Scandinavia

De vandt ”Tak for mad”
I Udfordringens juleavis uge 49 kunne man i konkurrencen 
”Hvad hedder julesangen” vinde Maria Schmidts bog ”Tak 
for mad”.

Vinderne blev:
Jesper P. Jørgensen, Gl. Møllevej 6, Lintrup
Grethe Ovesen, Krattet 304, Grenaa
Marna Iversen, Himmestrupvej, Bjerringbro
Lisbeth Larsen, Tjørne Allé 8, Holbæk
Bente Sørensen, Korsvejen 1, Korsør



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
11. - 13. marts 2016

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk
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Møder & Arrangementer

Film med tankevækkende/kristent indholdFilm med tankevækkende/kristent indhold
Se det spændende udvalg af DVD’er på www.Hosianna.dk

Oplevelser med Gud
og fælles lovsang

Kom med til

Helligånds-aftner i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag den 12. Februar kl. 19-22
Fredag den 11. Marts kl. 19-22

Aftner med personlige vidnesbyrd, interviews, 

lovsang man kan synge med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen 

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older kursus/seminar:

Lørdag 30. januar 2016 i Hillerød

 Emne: Egenomsorg – en kompetence

 Hvordan passer jeg på mig selv - frivillig såvel som 
 professionel - i en hek  sk hverdag, hvor jeg stø  er  
 og giver omsorg  l andre?  

Lørdag 30. april i Aarhus

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

For yderligere informa  on og  lmelding send en email  l:
Vibeke Møller:  vibeke@ipsicc.org

Interna  onal leder for IPSICC:  Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, www.ipsicc.org 

 

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 
PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Efterlysning / Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Søndag d. 24. januar 2016 kl. 14.00 

Orla Lindskov Christensen:

Hadsund Frikirke 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 24. januar 2016 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

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                  

Poul Kirk

Kirken i 
Kulturcenteret
Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

27. januar kl. 10.30 til ca. 13.00: Poul Kirk
”Med fokus på Israel”

3. februar kl. 11.30 til ca. 13.00: Finn Jegård

10. februar kl. 11.30 til ca. 13.00: Helge Pahus

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost
i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
31. januar kl. 14.00: Hans Berntsen

28. februar kl. 14.00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Hans BerntsenFinn Jegård Helge Pahus

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
 Skanderborgvej 170, 8260 Viby J

Fredag d. 29. januar kl. 18.30

Willy Griis fra Randers taler og beder for 
syge. Der vil være lovsang, vidnesbyrd

og Helligåndens fællesskab.

Arrangør: ”Jesu Venner i Aarhus”

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 6. februar kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Ulla Jelager
Formand for Aglow Slagelse
Emne: Frygt ikke

Neurolog søges
Vi har for en tid tilbage fået navn og tlf.nr. på en kristen neu-
rolog med egen praksis på Fyn, men har mistet det. Er der 
nogen, der har kendskab til en kristen neurolog eller en kristen 
psykiater? Henvendelse til Inger Bak, Aarhus. Mobil 40531063

Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 1. februar kl. 19Mandag den 1. februar kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld
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Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 

Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 2:
Christine Kjær Andersen
Tofthøjparken 2
4130 Viby Sjælland

Kodeord: Kommandobro

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte 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 torsdag den 
28. januar 2016. 

(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!

Torsdag den 19. November 
Uge 47 • 2015 • Årg. 43 

... den kristne ugeavis

... den kristne ugeavis

Kæmpe læsersucces!
1. oplag er udsolgt.2. oplag på lager nu.

www.scandinavia.as
Har du interesse for veterankøretøjer, 
og kunne du tænke dig at kombinere 
dette med et Kristent fælleskab, så klik ind på:www.KV316.dk

Træf & fælleskab
er en del af klubben.

Kristent fællesskab & veterankøretøjer

- Danmark og Norden har i mange år været som Jeriko, lukket og låst for evangeliet. Vi 

har aldrig set en gennemgribende vækkelse over hele landet, og det har været svært at 

plante menigheder og samle mere end 20-30 i kirken på en søndag. 

Tilbagegang og splittelse har været mere normalt at se end vækst. De store kirkebyg-

ninger står tomme og forfalder, konstaterer Pernille Liland.  
- Men troen er ved at vågne landet over. Tørsten efter Gud og hans virkelighed kan 

mærkes. Flere og fl ere spørger: ”Hvor kan vi gå hen for at mødes med den levende og 

virkelige Gud?” - ”Findes der kristne, som virkelig tror og oplever Guds kraft dagligt?”

- Svaret er ja, der fi ndes en virkelig levende og elskende Gud i dag. Og hans navn er 

Jesus. Og vi kan alle få lov til at opleve hans liv i overfl od. 

Læs interview side 3.

Profetiske Pernille Liland:Troen er på vej 
Troen er på vej tilbage til Norden
tilbage til Norden

Det har vakt undren og irrita-
tion i Kristendemokraternes 
bagland, at formanden Stig 
Grenov søndag udsendte en 
pressemeddelelse, hvor han 
skriver at KD anbefaler et JA 
ved EU-afstemningen den 3. 
december.

Partiet har nemlig traditionelt 
stillet sine tillidsfolk frit i forhold 
til EU. Og partiet har derfor holdt 
lav profi l i EU-spørgsmål.Stig Grenov begrunder sin 

klare anbefaling af et JA ved af-
stemningen med, at ”et ja til EUs 
politi-samarbejde åbner op for, 
at tusinder af ofre for børnepor-

nografi  reddes, og at de skyldige 
sættes bag tremmer.”Og Grenov lægger heller ikke 

fingrene imellem i kritikken af 
dem, der anbefaler et NEJ:- Et nej den 3. december går 

de kriminelles ærinde, skriver 
han rent ud og tilføjer, at ”børnene 
betaler prisen, hvis vi med et nej 
beslutter os for at forlade det 
europæiske politisamarbejde den 
3. december.” - Kristendemokraterne vil red-

de danske og europæiske børn 
fra at ende som ofre for seksuel 
udnyttelse. Derfor anbefaler vi et 
ja, skriver Stig Grenov.Formanden har dermed fast-

lagt partiets politik til EU-afstem-
ningen – inden hovedbestyrelsen 
på lørdag har haft mulighed for at 
drøfte sagen. 

Ikke drøftet i FU eller HBPartiets internationale sekre-
tær Michael Jensen er heller ikke 
blevet taget med på råd. Ifølge 
partiets regler er han sammen 
med forretningsudvalget ansvar-
lig for partiets EU-politik. - Personlig havde jeg gerne 

set, at landsformanden havde 
ventet med en udtalelse til efter 
det møde. Vi skal dog nok få en 
god debat om sagen, og så må 
vi se, hvor vi lander, siger han.

- Det er jo ingen hemmelighed, 
at KD altid har være delt i EU-
spørgsmålet. Sådan er det også 
i dag. Alle tillidsvalgte er derfor 
stillet frit i forhold til, om de vil 
arbejde for et ja eller et nej. Selv agter jeg at stemme nej, 

siger Michael Jensen. Han mener 
dog, at politisamarbejde på tværs 
af EU er en god idé.- Men uanset hvad, kan Dan-

mark helt uproblematisk være 
med i Europol som nu. Pædofi le, 
falskmøntnere og landevejsrøvere 
vil ikke vælte ind over grænsen 
dagen efter et nej, siger han. 

Den nyvalgte politiske næstfor-
mand Fritjof Stidsen, Hedensted, 

bekræfter at et JA ikke er besluttet 
af forretningsudvalget: - På HB-mødet på lørdag har 

partiet bedt to HB-medlemmer, 
- Niels Chr. Andersen og Jacob 
Rabjerg - om at komme med hen-
holdsvis et ja- og et nej-oplæg. 

- Men er det ikke meningsløst, 
når formanden allerede har taget 
stilling på partiets vegne?- En formand har vel altid lov 

til at udtale sig på partiets vegne. 
Men han må jo så være parat til 
at stille op til øretæver, hvis han 
ikke har opbakning i baglandet, 
siger næstformanden.

Fortsættes side 5.

KD-formand: Stem ja ved EU-afstemning

Men formanden for KristenDemokraterne har dog glemt at spørge hovedbestyrelsen, som først skal diskutere EU-afstemningen på lørdag. 

Det europæiske politisamar-
bejde er vigtigt for at bekæm-
pe international børneporno, 
mener Stig Grenov.

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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Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06
I 2016 er Udfordringen blevet en søndagsavis!

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

Stillinger

8 (- 10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet. 
Lej direkte. Ugepris kr. 1200 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg 
i ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368 eller på 
mail: margitogkarl@gmail.com

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen

  Ring 7356 1506

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

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde  

KFS søger generalsekretær
Brænder du for at gøre Jesus kendt blandt studerende? Er du en begavet
organisations- og personaleleder - eller har du potentiale til at blive det? Er du 
uddannet teolog med passion for at forkynde evangeliet? Kan du med 

Ansættelsesstart:
Ansøgningsfrist:
Arbejdssted:

Læs mere på www.kfs.dk

Esajasskolen 
søger lærer  l 
et barselsvikariat                         

Brænder du for kristendom, matema  k, idræt (dr./pi.) 
og madkundskab i primært udskolingen og på mel-
lemtrinnet suppleret med en 2. kl. i NT, er du måske 
skolens kommende lærer.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar kl. 12.00.
Ansæ  else sker e  er overenskomst mellem Finansmi-
nisteriet og Lærernes Centraladministra  on.
For øvrige oplysninger kan skoleleder Dan Crillesen 
kontaktes på mobil 60610660

 Læs hele opslaget på www.esajasskolen.dk

Psykiatrisk kollektiv søger to pædagoger
Vi arbejder med genoptræning af tidligere psykiatriske pa-
tienter og søger to pædagoger til spændende, udfordrende 
og meget interessant arbejde. 

Her kan du bruge dine evner og faglige kunnen og måske 
også din hobby eller interesseområde i arbejdet med vore 
beboere.

Vi forestiller os, at vores nye medarbejder er veluddannet, 
psykisk robust, stabil, ansvarsbevidst og kan arbejde selv-
stændigt, kan tage ansvar, men også evner at arbejde i et 
velfungerende team af dygtige og gode kolleger.
Da vi arbejder med det kristne menneskesyn som funda-
ment, må du selvfølgelige kunne bakke op om dette. 

Vores nye medarbejder må meget gerne være en positiv og 
glad person, der har lyst til at være positiv identifi kations-
model for vore beboere.

Vi genoptræner vore beboere og brugere til et mindre beskyt-
tet og mere selvstændigt liv for den enkelte. Dette gennem 
små sejre og tilpassede krav og med udgangspunkt i den 
enkeltes øjeblikkelige situation, så store nederlag undgås.

Vi tilbyder et aktivt udfordrende job med spændende ak-
tiviteter sammen med vore beboere, hvor vi også tager på 
ferieture og udfl ugter.

Arbejdet er fortrinsvis i dagtimerne, men du må være villig 
til at indgå i aften og weekend turnus. 

Tiltrædelse snarest, men vi venter gerne på den rette.

Vi glæder os til at byde dig velkommen, så send os hurtigt 
et par ord om dig selv.

Ønsker du nærmere oplysninger så kontakt forstander 
Flemming Philip på tlf. 70 25 18 12  
mail: philip@c.dk 
www.familiekollektivet.dk

Familiekollektivet Langagergård
Avnbøløstenvej 61-62, Avnbøl 
6400 Sønderborg

Lukas-Skolen søger barselsvikar 
for lærer

Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer 
med matematik, billedkunst og natur og teknik i 2.kl. 
samt matematik i 5.og 7.kl og idræt i overbygningen. 
Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og 
forventer, at ansøgere må være i overens-stemmelse 
med skolens kristne grund-syn/holdning og aktivt 
arbejde for denne.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse 
fra 29. marts 2016 frem til 1. juli 2016 med mulighed 
for forlængelse. Stillingen er en 95% stilling.
Ansættelse efter overenskomst mellem finans-
ministeriet og LC. Der indhentes børne-attest ved 
ansættelse.
Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk
Ansøgningsfrist d. 8.2. 2016. 
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sko-
leleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 7572 0080. 

Ferie & Rejser

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement? 
Er avisen udeble-

vet?
Så ring til 

Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1

 for abonnement

Hurghada – Bibel- og badeferie 3. - 10.3.
Hurtig tilmelding!

Israel – påskerejse 20. - 28.3.
Tilmelding inden d. 9/3. Herefter forhør om plads

Israel – landbrugsrejse 12. - 19.4.
Tilmelding inden d. 29/2. Herefter forhør om plads

Holland – klassisk og nyt 27.4. - 2.5.
Tilmelding inden d. 15/2. Herefter forhør om plads

Grønland – unikke oplevelser 22. - 29.6.
Tilmelding inden d. 10/3. Herefter forhør om plads

Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.6. - 2.7.
Tilmelding inde n d. 1/4. Herefter forhør om plads

Irland – betagende rundtur 28.6. - 7.7.
Tilmelding inden d. 15/4. Herefter forhør om plads

Armenien – Verdens ældste kristne nation 16. - 24.9.
Tilmelding inden d. 13/3. Herefter forhør om plads

Norge for fuld musik – korrejse 27.8. - 2.9.
Tilmelding inden d. 28/4. Herefter forhør om plads

Bestil rejsen allerede nu!

Læs mere om rejserne  
på vores hjemmeside  
eller kontakt os på 7592 2022

(kun venteliste)

Ferie
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 24/1
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Vestervang kirke 
Viborg. Sognepræst Maria Louise 
Sønderby Andersen er liturg og 
prædikant i halvfjerdserkirken 
midt i et stort boligområde i den 
vestlige del af Viborg. Prædiken 
tager udgangspunkt i Matthæu-
sevangeliet og lignelsen om de 
betroede talenter.

Lørdag 30/1
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Anne Dorte
Michelsen fortolker en tekst, der 
handler om Guds rige, som i hen-
des fortolkning er vores bestræ-
belser på at gøre det gode og det
rigtige. Sct. Peders Drenge- og 
Pigekor ved dirigent Karsten Blond 
synger salmen ”Guds rige lignes 
ved et frø” fra Helligåndskirken i 
Århus. www.dr.dk/tro. 

Søndag 31/1
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Vestervang kirke 
Viborg. Sognepræst Else Kruse 
Schleef er liturg og prædikant i 
halvfjerdserkirken midt i et stort 
boligområde i den vestlige del af 
Viborg. Prædiken tager udgangs-
punkt i Markusevangeliet og lig-
nelsen om sennepsfrøet.

DR2
Torsdag 28/1
19:15 Kaldet af Gud
Amerikansk dokumentar fra 2014.
(This is Life With Lisa Ling)
På trods af alle skandaler vokser 
tilgangen til de katolske præste-
seminarer for første gang i 25 år, 
måske på grund af pave Frans. 
Den amerikanske tv-journalist Lisa 
Ling tager til den lille overvejende 
romersk-katolske by Fowler i Mi-
chigan for at undersøge, hvorfor så 
mange unge mænd netop her fra
føler sig kaldet af Gud til præste-
gerningen og et liv i cølibat.

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 
Programoversigt på: kkr.dk

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

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider pr. 14. dec.:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

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.

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

Radio 

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.

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

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

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

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

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

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/

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

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

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

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.

Søndag 24/1
07.33 Religionsrapport (P1):
Vært og tilrettelæggelse: Lisbeth 
Brocelius Meléndez.
08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).
09:54 Højmesse 
Fra Skødstrup Kirke i Skødstrup 
Prædikant: Erik Søndergård

Mandag 25/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 26/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 27/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Anders Laugesen får besøg af kul-
tur- og kirkeminister Bertel Haarder 
i sin skurvogn til en samtale om tro.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 28/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 29/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
Lørdag 30/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 31/1
7.33 Religionsrapport (P1)
(genudsendelse fra mandag)
08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).
9.54 Højmesse fra Sions Kirke, 
København Ø. Prædikant: Anne 
Kathrine Giversen

I Mennesker og tro på P1 onsdag d. 27/1 får Anders Laugesen 
besøg af kultur- og kirkeminister Bertel Haarder.

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. 

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post Pedersen, 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 
ISSN 0902 - 5693

Sognepræst Erik Søndergård 
prædiker ved gudstjenesten i 
Skødstrup Kirke den 24.1.

Anne-Lise og Peter Løbner-
Madsens missionsaktiviteter:

Fortsat fra side 3:
1962-1963 Rejste rundt til menigheder i Danmark som missions-

kandidater og var på bibelskole i Filadelfi a, Oslo, og Elim, København.
1963-1975 Missionærer i Tanzania ud fra landsbyen Sanjaranda 

ved stationsbyen Itigi. Flyttede de sidste tre år til den lidt større by, 
Singida. Startede mange nye menigheder. Startede bibelskole, som 
forsynede menighederne med evangelister.

1975-1983 Forstanderpar i Betania KirkeCenter i Blåhøj ved Brande. 
Støttede op om rehabiliteringscentret Betesda og var med til at starte 
Kristent Bibel- og Konference Center i Brande. Det blev senere til Bibel-
Højskolen. Støttede og rejste til missionsprojekter i Japan, Tanzania, 
Uganda, Kenya, Malawi og Madagaskar.

1983- 1987 Missionærer i Nairobi, Kenya. Byggede børnehjem, 
kirker og bibelskole i Uganda.

1987 – Startede arbejde i Israel, hvor de støtter børnehjem, børne-
hospital, psykiatrisk klinik, center for Holocaust-ofre, samt Bibelsel-
skabets nye oversættelse af hele Bibelen til hebraisk.

1987-1995 Peter blev bl.a. forstander i pinsemenigheden Tabor på 
Lyngbyvej i København. Startede nye menigheder i Ølstykke og Sten-
lille, var med til at starte et rehabiliteringscenter, tog på missionsrejser 
til Polen, Rusland, Indien, Tibet og Nepal.

1996-1999 Missionærer i Nairobi i Kenya. Startede en bibelskole i 
Deliverance Church i Nairobi og startede gadebørnsprojekter sammen 
med kirkerne i hovedstaden.

1999-2003 Missionærer i Singida, Tanzania. Byggede bibelskoler 
og kirkecentre.

2003- 2016. Bosiddende i Ølstykke, Blåhøj, Middelfart og Brande. 
Bor fl ere måneder om året i Israel for at tilse og støtte projekter.

Anne-Lise og Peter Løbner-Madsen har siden 1962 været 
aktive - både i dansk kirkeliv og i udlandet. Her taler de med 
unge i Jerusalem på den danskstøttede ungdomsinstitution 
”Jerusalem Hill”.
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- Hvordan kan det være, du altid får de nemme?

I denne måned sætter børneor-
ganisationen Viva fokus på de 
200.000 børn, der hvert år bliver 
udsat for seksuelt misbrug på 
Filippinerne. 

Viva har lige nu besøg fra Filip-
pinerne og skal sammen med de 
to gæster rundt og holde foredrag 
på efterskoler og gymnasier. 

Besøg fra Filippinerne 
Som en del af kampagnen 

’Barn i Filippinerne’ har Viva be-
søg af Fe Foronda og Jemmalyn 
Esquillo fra Filippinerne. De ar-
bejder begge med udsatte børn 
og unge i det kirkelige netværk 
Philippine Children’s Ministries 
Network (PCMN). Sammen med 
de to besøgende skal Viva i to 
uger turnere rundt på en række 
gymnasier og efterskoler i Århus 
og omegn for at sætte fokus 
på børn og unges forhold på 
Filippinere og specielt problemet 
omkring seksuelt misbrug af børn. 

Seksuelt misbrug af børn 
Seksuelt misbrug af børn er 

et stort og voksende problem 
på Filippinerne, hvor mere end 
200.000 børn hvert år bliver udsat 
for misbrug. Kampagnen ’Barn 
i Filippinerne’ sætter fokus på 
netop børns rettighed til beskyt-
telse mod disse overgreb. Siden 
Børnekonventionen blev under-
skrevet i 1990, er der sket en stor 
udvikling i omfanget af lovgivning 
og programmer, som har til formål 
at beskytte og håndhæve børns 
rettigheder. 

Sheila M. Carreon fra Red Bar-
net, Filippinerne, forklarer dog: 

- Det er love, men implemen-

teringen er stadig en udfordring. 
Derfor har Viva og PCMN i 

samarbejde etableret projektet 
”Youth for Safety”, der via op-
lysning og kapacitetsopbygning 
af de lokale myndigheder skal 
bidrage til at forebygge seksuelt 
misbrug af børn og forbedre 
hjælpen til de børn, der har været 
udsat for misbrug. Det handler, 
blandt andet, om at sikre, at 
børnenes sager behandles, at de 
tilbydes hjælp fra psykologer, og i 
nogle tilfælde: at børnene fjernes 
fra hjemmet. 

Oplysning via det
kirkelige netværk 

Projektet Youth for Safety bliver 
omdrejningspunktet i oplæggene 
på de danske skoler. Igennem 
projektet trænes og mobiliseres 
en gruppe filippinske unge til 
at være Youth Advocates. Som 
Youth Advocates er de unge med 
til at føre oplysningskampagner, 
de underviser andre børn og unge 
i deres egne rettigheder samt 
i, hvordan de beskytter sig selv 

mod misbrug. 
De unge fi lippinere, der træ-

nes til at blive Youth Advocates, 
kommer fra PCMN’s forskellige 
medlemsorganisationer eller kir-
ker, der alle arbejder for udsatte 
børn og unge. Efter deres træning 
tager de unge ud til hver deres 
menighed, organisation eller 
lokalområde, hvor de er med til 
at udbrede viden om børns ret-
tigheder. 

- En af vores udfordringer er, 
at befolkningen på landet ved 
meget lidt om børns rettigheder, 
men via netværket og dets kirker 
er det nemmere for os at nå 
landbefolkningen, siger Aurelia T. 
Babao, Mentor ’Youth for Safety’. 

Via netværket er PCMN altså i 
stand til at nå ud til rigtig mange 
børn og unge. 

Inspiration til danske unge 
Under foredragsturnéen på de 

danske skoler vil eleverne blive 
præsentereret for de unge fi lip-
pinere og deres brændende en-
gagement for børn og deres ret-

tigheder. Eleverne vil bl.a. møde 
Youth Advocate John Gabriel. 
John Gabriel har selv boet på 
gaden, men da han håndhævede 
sin rettighed til skolegang, har 
han nu en uddannelse og et job. 

- For mig er det en ære at være 
Youth Advocate, fordi jeg har 
mulighed for at sprede og dele de 
tanker, jeg har om unges frihed og 
rettigheder, siger John Gabriel.

Det er historier som John Ga-
briels, der skal være med til at 
inspirere de danske elever. Igen-
nem den interaktive dokumen-
tar ”The Slum Challenge” skal 
eleverne prøve at leve som barn 
i Filippinerne, hvor de sættes 
overfor forskellige dilemmaer og 
skal refl ektere over betydningen 
af deres valg og børns rettigheder. 

Eleverne skal også lave små 
videoer, hvor de giver deres eget 
bud på, hvorfor børns rettigheder 
er væsentlige at snakke om. 

Kathrine Lund Jacobsen
Oplysningskoordinator, Viva

Viva Danmark er en inter-
national kirkelig og humanitær 
børneorganisation, hvis mål 
er at forbedre børn og unges 
vilkår. 

På Filippinerne samar-
bejder Viva Danmark med 
Philippine Children’s Mini-
stries Network (PCMN) om 
projektet ’Youth for Safety’, 
der har til formål at forebygge 
seksuelt misbrug af børn og 
forbedre adgangen til hjælp 
for de børn, der er blevet udsat 
for overgreb. 

Viva vil få danske unge til 
at tænke på udsatte børn
Viva Danmark sætter de næste to uger fokus på de 200.000 fi lippinske børn, der hvert år bliver udsat 
for seksuelt misbrug. Danske unge skal forstå vigtigheden af at udbrede viden om børns rettigheder.

Horsens Statsskole har gruppearbejde efter oplæg fra gæsterne.

Youth Advocates på Filippinerne i kampagne mod seksuelt misbrug og traffi cking af børn. Som netværk når de langt omkring.

Jesus Culture’s nye live album er et dejligt trosstyrkende 
album fyldt med tekster om Guds nåde, kærlighed, magt, 
trofasthed – og alle de ting, som de fl este lovsangsalbum 
handler om. 

Det skal ikke forstås negativt, men albummet er på én gang 
forfriskende, fordi det er tolv nye sange fra bandet, og på den 
anden side, så er det også forudsigelig lovsangsmusik. Om 
det er godt eller dårligt, afhænger nok af den enkelte. 

Numrene bliver leveret af de to velkendte og rigtig gode 
vokalister: Kim Walker og Chris Quilala, mens ægteparret 
Torwalt, Derek Johnson og Chris McClarney supplerer på 
fornem vis. Der er en rigtig god variation i numrene. Man bliver 
rørt og trukket ind i lovsang, når man lytter til numrene. Hvis 
der er noget, der går igen på alle numrene, så er det overgi-
velse og ønsket om at se Gud blive ophøjet over hele verden. 

I slutningen af ’God With Us’ fortæller forsangeren Bryan 
Torwalt, at han og hans kone mistede deres søn trods bøn og 
forventningen om Guds indgriben. Derefter understreger han 
betydningen af at proklamere Guds væsen, og at Gud stadig 
kan helbrede på trods af, at de ikke selv oplevede det. Derfor 
hedder det næste nummer også ’Miracles’. Denne lille historie 
sætter både dette og de andre numre i perspektiv. Man bliver 
mindet om, at lovsang ikke er noget, der kun skal synges, når 
livets omstændigheder er perfekte. Og man bliver mindet om 
troens betydning. Det er et stærkt budskab.

Jesus Culture har altid insisteret på, at Gud kan gribe ind 
i vores verden i dag. Det er især derfor, at jeg også bliver 
opmuntret af albummet, selvom mange af teksterne kan virke 
velkendte. For sandheden er velkendt – men den er også god. 
Og det viser Jesus Culture på dette album.

Henrik Engedal

Lovsang med
et budskab
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Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Indendørs  
fodbodlturnering 
med masser af gode kampe,  

scoringspræmier og præmier.

6. feb. kl. 10-16 
Ringstedvej 614A,  

4100 Ringsted

Max 16 hold - Max 6 mand pr. hold 

Deltagergebyr 250 kr. pr. hold 

Tilmeldingen med holdnavn på 

INFO@FCUDFORDRINGEN.DK

Se mere på facebook ‘Udfordringen Cup’

Arrangeret i samarbejde med  
Skovbo Efterskoles Venner og FC Udfordringen 

Sponsorer: Profil butikken og Colour Plus

CUP

Af Niels Christian Melgaard  

American Idol "har sat gang 
i karrieren for nogle af USA's  
store, kristne sangnavne som 
Mandisa, Colton Dixon og 
Danny Gokey. Mens showet 
nu går ind i sin afsluttende 
sæson i 2016, deler mange 
kunstnere deres oplevelse af 
at være med i showet.

Den sidste sæson af "Ameri-
can Idol" havde premiere den 6. 
januar, og Fox Network meddelte 
i maj 2015, at den 15. sæson af 
showet også bliver den sidste. 

Siden offentliggørelsen har 
fl ere deltagere reageret på ny-
heden.

Ifølge The New York Times 
nåede "Idol" en sæson et seertal 
på over 30 millioner seere. Den 
mest sete sæson var sæson 5, 
hvor gospelsangeren Mandisa 
medvirkede og opnåede en ni-
endeplads.

Da beslutningen var offentlig-
gjort, delte Mandisa et foto på 
Facebook, hvor deltagerne var 
fotograferet sammen med davæ-
rende præsident George Bush.

På toppen
Idol-deltageren Colton Dixon, 

sæson 11, fortalte i et interview 
med Billboard, at det populære 
show banede vejen for mange.

- Jeg er taknemmelig for de 
muligheder, det gav mig, og de 
erfaringer, jeg har haft på grund 
af det. Jeg er beæret over at være 
en del af et fantastisk show og 
kan ikke vente med at se, hvad 
den sidste sæson har i vente, 
sagde Colton Dixon til Billboard.

I et andet interview sagde 
Dixon, at han er ked af beslutnin-
gen, men respekterer den. 

- Jeg tror, de indså, at de stop-
per, mens de er på toppen. Det 
er stadig 'American Idol', sagde 
han til BREATHEcast.com, et 
amerikansk musiksite med post-
adresse i Nashville, Tennessee.

Gav drømme og håb
Sæson 8-deltager Danny Go-

key skrev på twitter, da han 
hørte nyheden om, at dette års 
programmer er de sidste. 

- American Idol har ændret  
så mange liv. For mig gav det 
mig evnen til at drømme og håbe 
gennem et af mine mørkeste 
øjeblikke, skrev Danny Gokey og 
sluttede sit tweet med: 

- I salute you, American Idol.

Udgivet debutalbum
Også Jeremy Rosado delte 

nytårsaften sine tanker om be-
slutningen. 

- Jeg er stadig ”blown away” 
ved, at Gud lod mine drømme 
blive til virkelighed, og hvordan 
han på denne vis stadig åbner 

døre for mig, så jeg kan fortsætte 
med at forfølge min musikkarriere. 
Tak Jesus og tak # Idol", skrev 
Jeremy Rosado, deltager i sæson 
11, hvor han nåede en 13. plads. 

Jeremy Rosado har netop ud-
givet sit debutalbum, Heartbeat. 

Endnu er det ikke afklaret, 
om den afsluttende sæson af 
American Idol vil blive vist på en 
dansk tv-kanal. 

TV2 Zulu havde senest rettig-
hederne til at vise det amerikan-
ske talentshow.

American Idol 
banede vejen for 
kristne musikere
Efter 15 sæsoner bliver 2016-udgaven den sidste for det amerikanske 
talentshow, der har haft stor betydning for fl ere kristne deltagere.

Mandisa

Danny Gokey

Colton Dixon 

Jeremy Rosado

Klummen
Den fede mand
Jeg plejer ikke at lave nytårsfortsætter. 
Jeg har altid tænkt, at det er dumt at vente 
til en bestemt dato, inden man gør noget. 
Men i år har der langsomt udviklet sig et 
fortsæt, som føles rigtig godt.

Jeg er typen, der tænker lidt for meget over 
tingene. Jeg er også typen, der får mange 
ideer. Desværre er jeg ikke typen, som gen-
nemfører mine mange ideer og visioner. Jeg 
har ofte brug for nogen, som kan hjælpe mig 
i gang. Sådan plejer det i hvert fald at være. 

Men i år fi k jeg pludselig den klare lyst til 
at gøre noget ved det! Så nu er jeg begyndt 
at fokusere på, at der skal handles. Det har 
indtil videre resulteret i, at jeg har brygget min 
første øl, malet et par malerier - og hængt dem 
op(!), læst en bog, købt en lænestol, m.m. Og 
der er fl ere ting på listen. Fx vil jeg gerne lave 
honningkager.

Det føles virkelig godt. Jeg føler, at jeg lever 
mere, og at jeg får udrettet noget med mit liv. 
I går snakkede jeg med min netværksgruppe 
om det at gøre noget. Jeg så engang en teg-
ning, som skulle forestille et kristent møde. 
Men alle dem, der sad til mødet, var så fede, 

at stolene næsten ikke kunne bære dem, og 
de kunne næsten ikke bevæge sig. Det var 
et billede på den kristne, som går til et utal af 
møder og åndeligt set spiser og spiser, men 
aldrig bevæger sig udenfor lokalet for at bruge 
den ophobede energi. Til sidst bliver han en 
af de der typer, som har de rigtige meninger, 
men aldrig har brugt dem til andet end at 
vinde diskussioner mod andre kristne…en 
farisæer, tror jeg man kalder sådan én?

I dag læste jeg starten af Peters Andet Brev, 
og han skriver blandt andet: ”Sæt derfor alt 
ind på, at jeres tro bliver en tro, der vil noget.” 
Det taler til mig. For ligesom jeg ofte har ladet 
mine små drømme og ideer blive ved tanken, 
så sker det desværre også, når det handler 
om det, Gud siger. Men sådan bliver det ikke 
ved med at være. For min tro skal være en 
tro, der vil noget. Den fede mand trænger til 
at tabe sig.
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___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit navn 
nederst. – Skal vi sende gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Opgiv gerne dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden eller skrive til mail@udfordringen.dk

+++ 24480 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

Udfordringen

Ja
 ta

k,
 je

g 
be

st
ill

er
 U

df
or

dr
in

ge
n!

Ja
 ta

k,
 je

g 
be

st
ill

er
 U

df
or

dr
in

ge
n!

(3/2016)

God Søndag!
Udfordringen udkommer nu om søndagen. 
Det fejrer vi med et særligt tilbud til trofaste abonnenter:

Hvis du er abonnent på Udfordringen, må du give avisen 
gratis til en anden familie eller enkeltperson i to måneder!

Du skal blot sende deres navn og adresse (og meget gerne 
mail og telefonnummer, tak) på dine venner til: 

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. 
Eller simpelthen på mail@udfordringen.dk 

Så sender vi avisen på prøve i to måneder. 
Efter en måned får de nye læsere et høfl igt brev, så de har 

mulighed for at beslutte, om de vil fortsætte eller ej. 

Hjælp mig med at skaffe 
fl ere læsere til Udfordringen

I mit arbejde som tolk sker det ind imellem, at jeg bliver bedt 
om at tolke i retten. 

Retssale kan variere i størrelse og indretning, men nogle ting 
er ens i dem alle. 

Midtfor allerførst i salen er vidneskranken. Her skal den ankla-
gede sidde, og hvis jeg medvirker som tolk, sidder jeg sammen med 
den pågældende person her. Til venstre sidder anklageren, til højre 
forsvareren og i midten over for den anklagede sidder dommeren.  

Noget af det første, der sker, når dommeren er kommet ind, er, 
at anklageren oplæser anklageskriftet. Alle de punkter (forhold), 
som personen er sigtet for, bliver læst op. Nogle gange en lang liste. 

Dernæst bliver personen spurgt, om han/hun kan erkende 
anklagepunkterne. Nogle gange svares ”ja”, andre gange ”nej”. 

Nu følger så hele retsproceduren, hvor anklageren begrunder, 
hvorfor den anklagede skal straffes. Dernæst træder forsvareren 
til og prøver at glatte ud og begrunde, hvorfor den anklagede ikke 
skal straffes, eller straffes mildere end det, der er begæret. 

Der spørges ind og afhøres. Måske er der også indkaldt vidner, 
som skal give deres version af historien. 

Til sidst går dommeren ud for at votere med sine domsmænd 
en tid. Når dommeren vender tilbage, er alle spændte på udfaldet 
af dommen. ”Thi kendes for ret”! - Vil det blive frikendelse eller en 
mild dom, eller falder hammeren hårdt? 

Forleden brugte Gud dette scenarium til at vise mig, hvordan 
den endelige domsscene vil komme til at se ud. 

Opstillingen vil være den samme. Gud vil sidde som dommeren 
foran mig, som den anklagede. Jeg vil ikke have brug for tolk, for 
Gud forstår alle sprog. 

Til venstre vil Satan, anklageren, sidde, og anklageskriftet vil 
helt sikkert være langt. Han vil elske at skulle læse det op. Men 
nu vil det helt afgørende være, om jeg har en ordentlig forsvarer 
til højre. Den eneste, der er noget værd som forsvarer, er Jesus, 
og har jeg bedt ham om at sidde der, så vil han træde i aktion. 

Jesus vil ikke begynde at holde en forsvarstale. Han vil ikke 
påtale, at beviserne ikke er så veldokumenterede, som de burde 
være. Han vil ikke påpege de formildende omstændigheder, eller  
referere til lignende tidligere sager, hvor en anden blev frikendt. 

Mit anklageskrift vil helt sikkert rumme nok til, at jeg kan idøm-
mes den hårdeste straf. 

Men Jesus vil ganske enkelt gå over til anklageren, tage anklage-
skriftet ud af hans hænder og rive det i stykker. Han vil sige, at han 
selv har taget straffen for alle anklagepunkterne, og en forbrydelse 
kan som bekendt ikke straffes to gange. 

Gud, min kære far i himlen, vil så lade mig blive frikendt. For 
uden anklagepunkter - ingen dom. 

Tak, kære Jesus, at du har taget min straf. Det er Guds fanta-
stiske, helt ufortjente, men underfulde nåde. 

”Gud tilgav os alle vores overtrædelser, 
og anklageskriftet imod os, som byggede 
på Toraens krav, tilintetgjorde han ved at 
fastgøre det til korset”.  Kol. 2, 13b -14.

Retten er sat 

Af Ena Lykke Olesen 
Tidl. missionær i Rumænien, 
nu dansk-rumænsk tolk

Faldet i tjenesten
En tidlig søndag morgen så 

præsten lille Markus stirre på en 
stor tavle midt i kirken. Tavlen 
havde en masse navne og årstal. 
Da den syv-årige havde stirret på 
tavlen et stykke tid, gik præsten 
hen til ham og sagde: ”Godmor-
gen, Markus”.

- Godmorgen, præst, sagde 
Markus uden at se væk fra tavlen. 
”Øh, hvad er det der?”

- Ja, det er jo en mindetavle 
for alle de præster, som er døde 
under tjenesten.

Markus og præsten stod lidt 
med alvorlige miner, før Markus 
med en stemme, der ikke var me-
get mere end en hvisken spurgte:

- Hvad for en af dem? Var det 
den klokken 9 eller den klokken 
10.30?

Sjældent hørt i kirken
- Nu er det altså min tur til at 

sidde på forreste bænk!
- Jeg var så optaget af din 

prædiken, at jeg slet ikke lagde 
mærke til, at den varede over 25 
minutter.

- Jeg synes, at gadeevangeli-
sering er meget sjovere end golf.

- Jeg vil gerne give vores 
kirke de 1000 kroner, jeg plejer 
at sende til et godt formål.

- Jeg vil gerne melde mig frivil-
ligt som fast lærer for juniorerne i 
søndagsskolen.

- Jeg elsker det, når vi skal 
synge alle de salmer, jeg aldrig 
har hørt før.

- Nu er vi her vist allesammen. 
Skal vi ikke bare starte gudstje-
nesten lidt tidligere i dag?   

- Pastor, vi vil gerne betale din 
ferie på Bahamas.

Svinenes overhoved
Frank ringede til kirken og 

spurgte efter ”Oversvinet”.

- Hvor uforskammet! sagde 
sekretæren. Vi ville aldrig no-
gensinde omtale vores præst 
som et svin!

Frank: ”Okay, så må du lige 
tage imod en besked. Fortæl 
ham, at jeg er kommet til penge, 
og jeg vil gerne donere 10.000 til 
jeres kirke.”

Sekretæren: ”Lige et øjeblik, 
kære ven. Jeg tror faktisk, jeg 

kan se det store svin på vej ind 
ad døren lige nu...”

Keeedelig præst   
 En hjælpsom kirkegænger 

hjalp en ældre dame op ad trap-
pen og ind i kirken.

- Hvor vil De gerne sidde, 
spurgte han.

- På første række, lød svaret.
- Nej, det er vist ikke så godt. 

Præsten er helt forfærdelig ke-
delig!

- Ved du ikke, hvem jeg er, 
spurgte damen.

- Nej?
- Jeg er præstens mor, svarede 

hun surt.
- Ved De så, hvem jeg er, 

spurgte han.
- Nej.       
- Det var godt!       
    

- Ved du ikke, hvem jeg er? 
spurgte damen.
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