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Jødernes ven på grund af Lammet...Jødernes ven på grund af Lammet...

Af Henri Nissen

Moses Hansen var engang 
meget fremme i medierne på 
grund af sine korstog gen-
nem landet og ikke mindst sin 
demonstration imod islamisk 
dominans på Nørrebro.

600 betjente måtte dengang 
beskytte ham, da han gik sin de-
monstration iklædt et dansk fl ag.

Siden har Moses bl.a. været 
igennem en blodprop og en del 
hjerteproblemer.

Han har grundlagt et retræte- 
og bedehus på en stor gård i 
Holsted og har købt et hus på 

Årø, hvor han og hustruen Joy 
bor privat.

Men Moses er stadig meget ak-
tiv med web-tv-programmet Den 
Varme Linje og med kommentarer 
på Facebook.

Og det er især angreb på Israel, 
der får Moses til at stå op og for-
svare jøderne.

I søndags rejste han og Joy 
til Israel for at deltage i Den In-
ternationale Forbønskonference, 
som oprindelig blev startet af bl.a. 
Johannes Facius, Kjell Sjöberg, 
Derek Prince og Lance Lambert. 

- Jeg arrangerede i flere år 
grupperejser til konferencen. Men 
især siden Johannes’ død har 

jeg ikke deltaget hverken med 
grupper eller personligt, fortæller 
Moses. 

- Konferencen er dog fortsat på 
en sund og stærk måde, nu med 
åndsfylde messianske jøder ved 
roret, hvilket jo er glædeligt - at 
jøderne “selv” kan klare det - uden 
“hedninger” - selv om muren er 
nedbrudt imellem os.

- Hvorfor tager du så ofte til 
Israel?

- Jøderne er Guds udvalgte 
folk, som startede med Abraham, 
Isak og Jakob, hvor de og deres 
efterkommere blev lovet landet 
til evig tid. 

Jeg bringer grupper til Israel, for 

at vi med egne øjne og ører kan 
se og høre, hvad der sker i Israel.

- Hvorfor forsvarer du jøderne 
og Israel?

- Verden, inkl. de fl este politiske 
ledere, er styret af en humani-
stisk, anti-semitisk ånd, der for-
dømmer Israel for så godt som alt, 
inkl. deres ret til at forsvare landet. 

Vi kristne er af Gud kaldet til at 
velsigne Israel og tale om dem, 
som Gud omtaler dem.

Jeg er kristen. Derfor forsvarer 
jeg jøderne og Israel.

- Hvad foretager du dig, når du 
er i Israel? 

- Vi ser det smukke land og 
møder spændende mennesker, 

og bøn for landet har altid en 
topprioritet. Vi støtter forskelligt 
arbejde økonomisk og hjælper 
praktisk til. Som regel besøger vi 
også kristne arabere. 

- Er jøderne bedre end andre?
- Nej! De er Guds udvalgte folk 

med det formål at skænke verden 
Ordet - og Messias, Jesus Kristus. 

"Frelsen udgår fra jøderne!”, si-
ger Jesus i Johs. evangeliet 4:22.

- Bliver jøderne frelst på en 
anden måde end de kristne? 

- Nej, Jesus alene er Vejen, 
Sandheden og Livet. Ingen kom-
mer til Faderen uden ved Ham. 
(Johs. 14:6) Det gælder også 
jøderne. 

- Hvad betyder Lammet - som 
vi ser på billedet - for dig?

- Da Johannes Døberen så 
Jesus komme, sagde han:

“Se det Guds Lam, der bærer 
verdens synd!” (Johs. 1:29)

Lammet (Jesus) er for mig 
Guds garanti for, at min synd er 
tilgivet, og at jeg gennem troen 
på Jesus er et Guds barn, slutter 
Moses.

(Jesus omtales som både Lam-
met og Judas Løve i Johannes 
Åbenbaring kap. 5.)

Læs også side 9 om, 
hvordan det er umuligt 
at boykotte jøderne.

Lammet er et bibelsk symbol på Jesus Kristus, der blev ’slagtet’ som en syndebuk for alle menneskers synd. På grund af Lammet er der frelse for enhver, 
som tror på Jesus Kristus. Og frelsen udgik fra jøderne. Derfor forsvarer Moses Hansen gerne jøderne og Israel mod deres mange fjender. 
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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 februar: blomst

Ugens profi l: Hanus Poulsen

57-årige Hanus Poulsen, Sla-
gelse, er fra 1. februar ny sø-
mandsmissionær på Sjælland 
og Bornholm, hvor han skal 
besøge skibene i havn.  

Han er født på Færøerne, 
opvokset i en fi sker- og hånd-
værkerfamilie og uddannet skibs-
elektriker, så søfolk og fi skere er 
han kendt med, og han glæder 
sig til at bruge sin arbejdstid i det 
maritime miljø, hvor arbejdsspro-
get er både dansk og engelsk. 
De sidste 15 år har han boet i 
Danmark.

Ligesom juleaften
”Jeg glæder mig som et lille 

barn til juleaften til at møde 
søfolkene, for jeg brænder for 
samtalen på tomandshånd og 
muligheden for at fortælle om 
kristendommen. 

Det er mine primære nådega-
ver – diakoni og at kunne dele det 
kristne evangelium. ”

Hanus kommer fra et job som 
indremissionær i Indre Mission, 
men nu glæder han sig til at 
møde en masse uden for kirkelige 
sammenhænge, der måske slet 
ikke kender Jesus som deres 
personlige frelser. 

 Omvendt – ikke kuldsejlet 
I 1998 tog hans eget liv en mar-

kant drejning. Fra at have stort set 
hver weekend fyldt med druk og 
en slåskamp i ny og næ, mødte 
Gud ham den 18. juni, mens han 
sad og ventede i en lastbil. Han 
kedede sig, og der lå et kristent 
blad, som han læste i, og som 
henviste til Bibelen. 

Bibelen lå i handskerummet, 
og han slog op i den og læste om 
den fortabte søn, som Gud byder 
velkommen hjem med megen 
omsorg. 

Pludselig kunne han se, det 
var ham. Og at han havde brug 
for Gud i sit liv, så han bad til Gud 
og blev fyldt af en ganske ny fred, 

som han ikke før havde kendt, 
mens der blev ganske oplyst 
omkring ham. 

Siden har han stort set ikke 
rørt alkohol, men han har ofte 
læst i sin bibel, og via den får han 
inspiration til at leve sit liv.

Familien bad for ham
 Hans hustru Maria var dybt 

lettet, da det gik op for hende, at 
hendes mand faktisk var blevet 
omvendt, for hun havde bedt om 
det længe, sammen med deres 
ældste søn. 

Hanus ville ellers ikke have, 

hun ”dyrkede” sin tro, og mente 
hun skulle holde sig væk fra 
missionshus og kirke. Pludselig 
kunne han ikke få nok selv. Af 
kirke, missionshus, kristne ven-
ner, bøn og bibellæsning. Det 
var voldsomt. Gud forvandlede 
hans virkelighed fuldstændig – en 
stor velsignelse – og nu også for 
Sømandsmissionen! 

Maria og Hanus har tre børn og 
syv børnebørn. I sin fritid elsker 
han at være sammen med fami-
lien eller cykle en tur, men snart 
følger han en gammel drøm om 
at spille dart igen. Det gjorde han 
også hjemme på Færøerne. 

Sømandsmissionen har nu otte 
sømandsmissionærer ansat. 7 
herhjemme og 1 i Grønland. 

Hanne Baltzer

 

 

Hanus brænder for søfolk
- Mine primære nådegaver er diakoni og at dele evangeliet, siger ny 
sømandsmissionær for Sjælland og Bornholm. 

Han havde brug for 
Gud i sit liv, så han 
bad til Gud og blev 

fyldt af en ganske ny 
fred, som han ikke før 

havde kendt, mens 
der blev ganske oplyst 

omkring ham. 

Også bøn for Holbæk kommune
I vores oversigt over, i hvilke 
kommuner der er en bede-
gruppe, som beder for kom-
munen, har vi nu også fået 
Holbæk med.

Bedegruppen er ikke ny, den 
har blot ikke været nævnt på 
kortet på grund af en misforstå-
else, fortæller Betina Enemark fra 
gruppen i Holbæk. 

Udfordringen og Bedehus 
Danmark er bekendt med, at der 
også findes andre bedegrup-
per, der har påtaget sig at bede 
specielt for deres kommune. Og 
disse kommuner vil efterhånden 

blive tilføjet kortet, når de giver 
sig til kende.

Ofte er der tale om en gruppe, 
der er knyttet til kun én kirke. For 
at vi nævner dem her på siden 
kan gruppen godt mødes fast i 
én kirke eller ét missionshus, men 
gruppen skal være åben for alle 
kristne fra forskellige kirker. For-
målet med det er dels for at styrke 
enheden blandt de kristne, dels at 
skabe større gennemslagskraft i 
den åndelige verden.

Nye grupper kan skrive til for-
bedere@udfordringen.dk. 

Henri.

40 års indsats for Børn og Tro
Tidligere landsleder Kresten 
Jensen kan den 1. februar 
fejre 40 års ansættelse i 
Børn & Tro.

Børn og Tro hed tidligere 
Evangelisk Børnemission. 

Efter nogle år med eget 
tømrerfi rma gik Kresten Jen-
sen og hans familie ind i Børn 
& Tro i 1976, og det er blevet 
til mange forskellige aktiviteter 
i årenes løb. Blandt mange 
andre kan nævnes børne-
events på Roskilde Festival, 
fi lmvogn på Blågårds Plads, et 
omfattende lokalradioarbejde 
med ugentlige udsendelser 
til 25 stationer, familieguds-
tjenester, utallige børne- og 
teenlejre og desuden indspilning af børnebånd og CD. 

Kresten var i 25 år landsleder for organisationen, men overdrog 
denne post til datteren Dorthe Lykke Jensen i 2012. Kresten er 
dog fortsat medarbejder på deltid i Børn & Tro med administration, 
børneklub og andre børneevents. Han prædiker også i forskellige 
sammenhænge.

Igennem hele Krestens tjeneste har det været karakteristisk, 
at han har nydt at være sammen med alle aldersklasser og per-
sonligheder. Han har en særlig evne til at engagere mennesker 
i arbejdet for børnene og at få folk fra mange kirkesamfund til at 
arbejde sammen.

Krestens jubilæum fejres ved Børn & Tros årsmøde lørdag den 
16. april kl. 15 på Drejervej i København.

Bodil

Runde fødselsdage i Indre Mission
Lørdag den 30. januar 

kan pensioneret mis-
sionær i Indre Mission 
Christen P. Olesen, Ej-
strupholm, fejre 70-års-
fødselsdag.

Onsdag d. 10. februar 
kan pensioneret missio-
nær i Indre Mission Jakob 
Borg, Asp, fejre 80-års-
fødselsdag.

Christen P. Olesen til højre blev 70   
den 30. januar. Den 10. februar 
fylder Jakob Borg 80 år.

Mikael R. Andreasen fra mu-
sikkollektivet ”Kloster” blev i 
weekenden hædret for sin ”pa-
storale rock”, da han modtog 
prisen som ”årets komponist” 
ved de danske musikanmelde-
res årlige prisuddeling - Step-
peulven. 

Klosters seneste album ”Half 
Dream, Half Epiphany" blev også 
rost til skyerne i efteråret, hvor 
det blandt andet fi k seks stjerner 
i musikbladet Gaffa.

Mikael R. Andreasen har talt 
åbent om sin kristne tro i  mange 
interview med blandt andre P1s 
”Mennesker og tro” og i Kristeligt 
Dagblad. 

Kristen komponist hædres af anmeldere

Mikael var også en af de mu-
sikalske hovedkræfter bag Ud-
fordringens Forlags udgivelse 
af Daniel Øhrstrøms bog ”Det 
bedste er i vente”. Her skrev en 
lang række moderne kunstnere 
opstandelsessalmer til bogens 
emner. Mikael skrev selv sangen 
Mælkebøtte. Og det var også 
ham, der styrede produktionen 
af den cd, der er klistret ind i 
bogen, der fortjener langt større 
udbredelse. Flere prisvindende 
komponister medvirkede – bl.a. 
Janne Mark, der modtog en kom-
ponistpris sidste år for at sætte 
musik til Halfdan Rasmussens 
sangtekst ”Gå stille og tyst”.    

Henri.

Mikael Andreasen fra Kloster blev udnævnt til Årets Komponist.

Mikael R. Andreasen har 
også komponeret en af san-
gene og styret produktionen 
af cd’en til bogen ”Det bedste 
er i vente”. 

Daniel Øhrstrøms bog om ind-
skrifter på gravsten indehol-
der også en cd med moderne 
opstandelsessalmer kompo-
neret specielt til bogen.

Helbredelseskursus i Esbjerg
I weekenden den 12.-13. februar holder den 
kristne forening ”Healing Rooms” et trænings-
kursus i Ådalsparken 33, Esbjerg.

- Vi efterlyser kristne fra alle kirkeretninger, som 
har et ønske om at betjene syge gennem bøn og 
håndspålæggelse, lyder det i indbydelsen. 

På kurset vil man gennemgå, hvad Bibelen 
siger om helbredelse og voksende tro. Og kurset 
er samtidig et intro-kursus for medarbejdere, som 
ønsker at tjene i Healing Rooms i Danmark. 

Kurset er dog åbent for alle, som har lyst til at deltage, uanset 
om de vil betjene i en eksisterende Healing Rooms tjeneste, starte 
en ny Healing Rooms, have større effektivitet i egen tjeneste, eller 
bare forstå mere om helbredelse.

Undervisningen foregår fredag aften og det meste af lørdagen.
Deltagergebyret på 250 kr. dækker frokost, kage og Healing 

Rooms Træningsmanualen, fortæller Carrie Lautrup.
Henri. 

Carrie 
Lautrup.

Kresten Jensen har bl.a. stået 
for børneevents på Roskilde 
Festival, utallige lejre og radio-
arbejde med udsendelser til 25 
stationer.

Hans Erik Nissen er død
Onsdag den 27. januar døde tidligere højskoleforstander på 
Luthersk Missions Højskole, Hans Erik Nissen, 87 år gammel.

Hans Erik Nissen, som døde af kræft, holdt sin sidste prædiken 
i Nordsjællands  Valgmenighed den 10. januar. (Se Ugens Navn i 
Udfordringen uge 2.)

Bodil
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Forfatter BENNY BEN ALEX fylder 70 år 
og udgiver ved den lejlighed en ny bog: VEJEN IND 

RELEASE- OG 
FØDSELSDAGS RECEPTION

 Lør. 20/2 kl. 14-17 Café Kant, Drejervej 15, Kbh og
Søn. 21/2 kl. 14-17 Manuvisionhuset, Mejlgade 28, Århus. 

(Traktement ved begge arrangementer.)

Begge dage kl. 15 er der uformel samling, hvor Ben vil 
fortælle lidt om sit liv som skriver og baggrunden for 

den nye bog. Derefter er der mulighed for hilsener. 

Han ønsker sig ingen gaver, men det vil glæde ham meget, 
hvis man køber hans bog, der på dagen kan fås for 200 kr.

Vi håber at se venner, familie og gamle som nye læsere!

Tilmeld senest 15/2 (skriv navn og Kbh. el. Århus)
SMS: tlf. 20 830 530  eller E-mail: drivhuset@mail.dk

Arr. Forlaget Boedal . Forlaget Scandinavia . Gnosis Forlag

ANNONCE:

Af Henri Nissen

- Jeg ved, at fi bromyalgi kan 
kureres ved Guds kraft, siger 
Elin. Hun har selv oplevet en 
helbredelse, som lægerne sta-
dig undrer sig over. 

Elin Rønsted (42 år) fra Lun-
derskov, og mor til fi re, har været 
syg siden maj 2008, hvor hun 
kom til at gøre en forkert bevæ-
gelse, da hun hjalp en ældre 
beboer i hjemmeplejen.

- Resten af dagen kunne jeg 
ikke gå oprejst. Jeg måtte syge-
melde mig, fordi jeg ikke kunne 
bestride mit arbejde. 

Genoptræning
- Jeg kom til fysioterapeut for 

at få genoptræning. Jeg kom da 
til at gå oprejst. Men smerterne 
fortsatte. Jeg har haft mere eller 
mindre kronisk hovedpine hver 
dag. Jeg har haft smerter i ryg-
gen og lænden. Og det trak ud 
i benene og helt ned til hælen.

- Jeg var naturlighvis til læge 
og bev sendt videre til rygcentret 
i Give og til Rygcentret på Mid-
delfart Sygehus. 

- Hjalp det ikke?
- Jo, det har da hjulpet i pe-

rioder. Når jeg har fået 20-25 
behandlinger hos fysioterapeuten  
har det da hjulpet i nogle måne-
der, men så er det gået tilbage.

Jeg sagde til lægen, at det 
ikke nyttede at henvise mig til 
fysioterapeuten, for det hjalp kun 
midlertidigt. Jeg havde heller ikke 
råd. Så blev jeg henvist til Give 
Sygehus og Middelfart, hvor de 
gjorde, hvad de kunne. Men det 
blev ikke for alvor bedre.

I kulkælderen
- Du blev vel noget deprimeret 

af din situation?
- Ja, det gjorde jeg. Jeg kom ind 

i en ond cirkel, som lægen sagde. 
De gav mig så anti-depressiv me-
dicin. Jeg sagde, at jeg ikke ville 
have alt det medicin, for det var 
ikke godt for kroppen. Men jeg fi k 
at vide, at det kunne gå ud over 
mine sygedagpenge, hvis jeg 
forhalede min situation.

Ret fedt i kirken
På et tidspunkt mødte Elin en 

guide ved navn Tabita på en tur til 
Legoland. Hun fi k en brochure om 
et netværk i Kirke-i-byen.

- Jeg prøvede at tage med i 
maj 2014. Jeg synes egentlig, det 
var ret fedt at være med i kirken, 
så jeg blev hængende, fortæller 
Elin, som ellers ikke havde nogen 
særlig kristen baggrund. 

- Jeg var ligesom kommet 
tilbage til min kristne tro, og nu 
ville jeg gerne have et bevis på, 
at det var rigtigt.

Helbreder på besøg
- Søndag den 4. oktober 2015  

kom Jonathan Conrathe fra Eng-
land var på besøg i kirken. Han 
bad for syge, og jeg tænkte, at der 
kunne vel ikke ske noget ved at 
tage med, selv om jeg ikke troede 
så meget på det.

Jeg spurgte om han ville bede 
for mig, da jeg havde fået kon-
stateret fi bromyalgi og var plaget 
af kroniske smerter. Jeg havde 
slidgigt i lænden og udposninger 
tre steder i ryggen. Og det ene 
ben var kortere end det andet på 
grund af et brækket ben. Des-
uden havde jeg i januar fået en 
prolaps i nakken.

Jonathan bad for mig, og jeg 
faldt om. Jeg havde ellers tænkt, 
at jeg ikke ville falde om. Jeg 
troede, det var noget, folk bare 
gjorde. Men da han bad for mig, 
føltes det som et pust, og jeg 
tænkte, at jeg da bare ville blive 
stående. Men pludselig huskede 

jeg ikke mere. 

Rejste sig og var rask
- Efter ca. 10 minutter kom jeg 

til mig selv og kiggede omkring. 
Jonathan stak hånden frem, 

og jeg kunne jeg rejse mig lodret 
op. Normalt ville det være umuligt.  
Jeg skulle normalt om på siden, 
så på knæene og så langsomt 
op at stå. Men her rejste jeg mig 
op – uden besvær. 

- Så der var sket noget?
- Ja, jeg havde ikke ondt. Da 

jeg kom hjem prøvede jeg at løbe. 
Det havde jeg ikke kunnet på 
grund af smerter. Men nu kunne 
jeg både løbe, stå på tæer, stå på 
hælen, hoppe, osv. 

Jeg havde gået til linedans i ti 
år og havde sagt til dem, at nu 
kunne jeg ikke mere. Men efter 
helbredelsen kan jeg danse de 
vildeste danse igen i tre timer 
sådan en aften, griner Elin.

Følelsesløse hænder
- Efter helbredelsen blev jeg 

ligesom følelsesløs i hænderne,  
fordi mine sener i armene var for 
korte, forklarer Elin.

- Så jeg gik til min læge og 
spurgte, om han ikke kunne gøre 
noget ved det.

Lægen mente, at det måske 
stammede fra slidgigt i nakken, 
hvor jeg havde en prolaps.

Jeg fortalte ham, at jeg ikke 
længere havde ondt i nakken. Det 
var kommet i orden, da jeg blev 
helbredt. Han undrede sig meget 
over det, jeg fortalte. 

Han sendte mig derfor videre 
til Middelfart Sygehus. 

Undrende læger
- På rygcentret stod de med 

både den ene og den anden 
slags piller, som jeg skulle tage 
for fi bromyalgi. Jeg vidste ikke, 
om jeg skulle grine eller græde. 

- Véd I hvad, sagde jeg. - Jeg 
har det jo fi nt. Jeg kan slet ikke 
se, hvorfor jeg skulle herover, 
men det var på grund af mine 
følelsesløse hænder.

- Din egen læge tror, at det 
stammer fra din prolaps i nakken, 
sagde de. 

- Jamen, det gør det altså ikke, 
sagde jeg. - For jeg er helbredt. 
Jeg har heller ikke fi bormyalgi 
længere. Jeg har det godt. Jesus 
har helbredt mig. 

Og det er nok ikke sidste gang, 
I hører om det, for der er mange 
andre, der bliver helbredt.

Men de stod med åben mund 
og polypper. De havde svært 
ved at tro på det. De sagde fx, at 
fi bromyalgi var uhelbredelig. 

- Jamen, jeg synes da bare, 
I skal kontrollere de 18 punkter, 
som viser at man har fi bromyalgi. 

De tjekkede så de 18 punkter 
og de kunne ikke konstatere, at 
jeg var syg. De undersøgte også 
nakken, og fandt ud af, at de fø-
lelsesløse hænder ikke skyldtes 
nakken, men at jeg har en for kort 
sene i min arm, fordi jeg ikke har 
brugt mine muskler. De skal bare 
strækkes ud igen.

Benet voksede ud
- Jeg havde brækket min ben 

helt tilbage i 1987. De fik det 
ikke lavet ordentligt, så væksten 
stoppede fra knæet og nedad. 
Derfor var benet ca. ½ centimeter 
kortere. Det står i mine papirer. 

Men da jeg kom i netværket 
i kirken, var der en, der hedder 
Ulrik, der bad for mine ben, og vi 
så, hvordan det voksede ud.

Ja, det er ikke til at fatte. Det 
skulle jo lige sive ind. Men Gud 
kan jo alt.

Og bagefter undersøgte min 
læge mig og konstaterede, at 
det åbenbart var kommet i orden. 
Han synes, det var utroligt.

Ryggen var som ny
- En fysioteapeut havde kon-

stateret for halvandet år siden, 
at min rygsøjle var stiv. 

Efter helbredelsen undersøgte 
kiropraktoren mig og undrede sig. 

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal 
sige, sagde han. Jeg var ved at 
fl ække af grin, men spurgte ham, 
hvad der var galt.

- Din rygsøjle... den er normal.  
Den er, som den skal være. Der 
er ingenting galt... 

- Nå, sagde jeg. Ja, den er 
blevet helbredt. 

- Jeg tjekker lige nede ved 
lænden, sagde han.

- Gør du bare det, så kan du få 
lov at lave omvendt limbo bagef-
ter, grinede jeg. 

- Jeg er nødt til at sende dig til 
en fysioterapeut, sagde han. 

- Din ryg og hofte er faktisk 
overmobil. Den skal stabiliseres. 

- Du skal ikke stive noget som 
helst af. Det klarer Herren selv, 
sagde jeg. 

- Jeg skal jo sende det her til 
din læge. Men jeg ved ikke rigtigt, 

hvordan jeg skal formulere det. Vil 
du ikke hellere selv fortælle ham  
det? spurgte han.

- Det skal jeg nok, sagde jeg. 

Du stråler jo!
- Jeg har også fortalt det til 

jobcentret, selv om det ikke 
ligefrem ”gavner min sag”. Men 
det er så positivt, at jeg ikke kan 
holde min mund.

Min sagsbehandler kunne 
også se, at der var sket noget 
med mig. Før var jeg nede i kul-
kælderen. Men nu sagde han: ”Du 
er løftet op, og du stråler! Det er 
lige før, man kan sige der ligesom 
er noget rundt om dig...”

Nu er jeg i jobprøvning i Frugt- 
& Grønt, og jeg har fået at vide, 
at jeg ikke må tage de tunge løft. 
Men det er svært at lade være. 
Jeg har fået min krop tilbage. Jeg 
har fået et liv igen ved at komme 
ud at arbejde. 

Det er et sandt mirakel fra Gud, 
siger Elin - og stråler.

- Jeg fi k min 
krop og mit 
liv tilbage 
Det siger Elin Rønsted fra Lunderskov. Hun blev helbredt for fi bromyalgi, 
prolaps i nakken, stiv ryg, ulige ben m.m. efter at hun fi k kontakt med en 
kirke, hvor de troede på, at Gud kunne hjælpe med alt. 



- Min afhængighed af porno 
begyndte, da jeg gik i 3. klasse, 
siger Kennet på 20 år. Men por-
nofi ltre kunne løse problemet.

Ifølge foreningen Porno og 
Samfund har 99% af drengene 
og 86% af pigerne i skolealderen 
set porno. Et af problemerne er, 
at porno skaber en afhængig-
hed, ligesom hårde stoffer.

Men hvem bærer ansvaret, 
når børn bliver udsat for porno 
i skoletiden på skolens udstyr 
og netværk? spørger Porno og 
Samfund.

Far fandt 30 sider porno 
på sin 6-åriges iPad

Det er en aktuel sag fra 
Hanstholm, der har skabt fokus 
på problemet. Peter Bunk fra 
Hanstholm vidste ikke, at hans 
seks-årige søn havde over 30 
sider med porno på sin skole-
ipad. På Hanstholm Skole har 
skolelederen nemlig valgt ikke 
at installerere et porno-fi lter og 
i stedet overlade sagen til foræl-
drenes opdragelse og børnenes 
dømmekraft. 

- Det kan på nogle punkter 
give god mening for de ældre 
klasser, men kan også være dybt 

problematisk for de yngste, der 
endnu ikke har udviklet meget 
dømmekraft selv, siger Heidi Als 
Ringheim fra Porno og Samfund. 

Foreningen har nu lavet en 
landsdækkende online under-
søgelse, hvor skoleledere kan 
svare anonymt på, hvornår og 
hvor meget  eleverne er på porno 
i skoletiden. 

Porno og Samfund opfordrer  
skoleledere til at blive bevidste 
om både pornoens effekt og 
børnenes forbrug. Det har nemlig 
aldrig været lettere at få adgang 
til porno i skoletiden. Og porno 
kan fx bruges som et led i mob-
ning eller i værste fald give årsag 
til fysisk krænkelse af et andet 

barn, hedder det i henvendelsen 
til skolelederne. Derfor anbefaler 
Porno og Samfund, at skolerne 
installerer pornofi ltre. 

Skoleledernes svar vil senere 
blive offentliggjort anonymt.

Forsker: Skolens ansvar
Forsker i motivation og klasse-

ledelse Dorte Ågård fra Aarhus 
Universitet har analyseret resul-
taterne, og hun mener, at det 
fortrinsvist er lærerne og skolele-
delsen, der skal løse problemet. 
For eleverne er det nemlig nyt at 
skulle bruge computeren til andet 
end underholdning. 

- Det svarer til, at man lukker 
børn ind i en slikbutik, og så siger 
man: Nu skal I gå rundt herinde 
og kigge på sagerne. I må ikke 
spise af dem. I må ikke spise, 
i hvert fald ikke før, vi siger til. 
Hvilket jo kræver en måde at 
administrere sin egne impulser 
på, som de slet ikke har udviklet, 
siger Dorthe Ågård.

Medlem af Børnerådet og psy-
kolog Ole Kyed anbefaler fi ltre: 

- Al erfaring viser, at det er 
svært for børn at administrere. 
Børn er nysgerrige og har brug 
for at undersøge ting. Men nogle 
gange har de bedst af, at døren 

er låst. Det er grænsesætning 
i positiv forstand, at de voksne 
siger: Det her skal I ikke eks-
perimentere med – og forklarer 
hvorfor, siger han til Politiken.

Mobilen ta’r magten
I programmet ”Når mobilen 

ta’r magten” på TV2 så de på 
unges adfærd på internettet og 
på skolens netværk. Resultatet 
var alarmerende.

Programmet nævner ikke 
porno, men fortæller, at eleverne 
godt vidste, at de ville blive over-
våget. Ifølge TV2 viste en måling 
af aktiviteten på en skole i Helsin-
gør, at pornofi lteret blev aktiveret 
2068 gange i døgnet.

- Det fortæller os, at porno 
stadig er meget tabu, og derved 
bliver det uudtalt og usynligt, 
siger Heidi Als Ringheim. 

Dyrt fi lter
Blandt de få kommuner, der 

har et fi lter, er Gentofte. Ifølge 
Access Proxy, der udbyder fi ltre, 
koster det en kommune med 50-
60 skoler cirka en halv million 
at få fi ltret sat op inklusive et 
års drift. Oveni kommer en årlig 
opdatering til cirka 250.000 kr.

Bodil+Niels Christian.

Skoler tøver med pornofi ltre
Foreningen Porno og Samfund mener, at skolerne bør installere pornofi ltre for at beskytte eleverne.

Heidi Als Ringheim
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Fra den 3. til 9. februar fl ytter 
Galleri Emmaus fra Haslev 
en stor del af sin udstilling 
til KFUM & KFUK-huset på 
Brændgårdsvej 18 i Herning.

Besøget i Herning handler om 
at tilgodese kunder og medlem-
mer af galleriets venneforening i 
Jylland, oplyser Grethe Olsen fra 
Galleri Emmaus.

Flere af de kunstnere, der er 
fast tilknyttet Galleri Emmaus, 
er repræsenteret, men i sær-
deleshed Simon Aaen, Carsten 

Auerbach og Marianne Rygh. 
Simon Aaen er kendt for sine 

jyske landskabsmotiver, men har 
også udsmykket Ilskov kirke og 
har fl ere bibelske motiver med på 
udstillingen. 

Figurerne i Carsten Auerbachs 
værker vil altid mere end blive 
indenfor i rammerne. Han arbej-
der med at få de kristne værdier 
omsat i det levede liv.

Åbner med koncert
Udstillingen åbner onsdag d. 

3. februar kl 18.30, og en time 

senere er der koncert med Arne A 
band. Han er yngste medlem i en 
udvalgt gruppe af salmeskrivere 
med bl. a. Lisbeth Smedegård 
Andersen og Holger Lissner. 

Arne Andreasen er især blevet 
kendt for lette melodier og poeti-
ske vers, ofte direkte inspireret af 
bibeltekster. Hans sange synges i 
brede kredse af kirkemiljøet.

Udstillingen kan også efter 
aftale besøges uden for åbnings-
tiden. Der er gratis adgang både 
til udstilling og koncert.

Bodil

Gæsteudstilling i Herning

På gæsteudstillingen i 
Herning kan man bl.a. se 
dette billede af kunstneren 
Carsten Auerbach. Titlen er: 
”To This Freedom.”

Galleri Emmaus fra Haslev udstiller i Herning først i februar.
Galleri Emmaus

Galleri Emmaus åbnede i 
2003 og er nu et landsdæk-
kende center for kirkekunst. 
Her kan fx menighedsråd 
hente inspiration og vejled-
ning til udsmykning. 

Galleri Emmaus har til 
huse i den tidligere Haslev 
udvidede Højskole. Her fi n-
des en kombineret højskole, 
kursuscenter og galleri med 
skiftende udstillinger og en 
permanent udstilling med 
kirkekunst. 

Europæisk pris til Kofoeds Skole
Kofoeds Skole modtog den 27. januar Eurodiaconia Award 
2015 for sin sociale indsats ved et arrangement i Europapar-
lamentet i Bruxelles.

Hvert år uddeler Eurodiaconia – et europæisk netværk af kirke-
lige og sociale organisationer - en pris til en organisation, der yder 
en social og sundhedsmæssig indsats for udsatte mennesker og 
på den måde arbejder for social retfærdighed.  

Denne gang gik prisen altså til Kofoeds Skole, som er et socialt 
tilbud for udsatte borgere. 

I Danmark fi ndes der Kofoeds Skoler i København, Aarhus og 
Aalborg. Omkring 4000 mennesker benytter sig af skolens tilbud 
herhjemme. I Grønland er man i færd med at opbygge en Kofoeds 
Skole i Nuuk, og igennem de seneste årtier har Kofoeds Skole 
været med i opstarten af mere end 25 Kofoeds Skoler i Central- 
og Østeuropa. 

Der fi ndes nu Kofoeds Skoler i bl.a. Estland, Litauen, Polen, 
Tjekkiet, Ukraine og Armenien.

Bodil

Ordet og Israels generalsekretær 
fejrer 25-års jubilæum
Den 1. januar kunne Ole Andersen se 
tilbage på 25 år som generalsekretær i 
organisationen Ordet og Israel. Jubilæet  
bliver fejret ved en reception i Risskov 
den 5. februar klokken 14-16.

Under receptionen vil der ud over lidt 
godt til ganen være små glimt og beret-
ninger fra Oles arbejde i Ordet og Israel. 
Han har bl.a. holdt utallige timers bibelundervisning – både i Israel 
og i Danmark.

Man kan give Ole en hilsen ved at sende en skriftlig hilsen til 
kontor@ordetogisrael.dk (senest 3/2). Hilsenen vil så indgå i en 
PowerPoint-præsentation, som vil kunne ses på en skærm i løbet 
af receptionen.

Receptionen afholdes i Stjernen, Vejlby Centervej 46 i Risskov.
Bodil

Danmission sender ny udviklings-
rådgiver til Madagaskar
Agyedho Othwonh Bwogo  har tyve års erfaring fra humanitært 
udviklingsarbejde, når hun rejser til verdens fjerdestørste ø 
som udsendt for Danmission.

54-årige Agyedho Othwonh Bwogo er netop tiltrådt som ny 
udviklingsfaglig rådgiver for Danmissions arbejde i Madagaskar. 
Her har Danmission siden 1978 arbejdet med kirkeudvikling, fat-
tigdomsbekæmpelse og dialog. Agyedho Othwonh Bwogo skal stå 
for udviklingen af Danmissions fattigdomsbekæmpende arbejde 
på øen. Hun får også ansvar for tilsyn og opfølgning på projekter 
og budgetter sammen med Danmissions samarbejdspartner, den 
Madagassiske Lutherske Kirke (FLM) og andre partnere.

Agyedho Othwonh Bwogo er oprindeligt fra Sydsudan, men har 
boet i Danmark i en årrække. Hun har en bachelorgrad i landbrugs-
videnskab og en mastergrad i virksomhedsadministration. Hun 
har i fl ere perioder arbejdet for Folkekirkens Nødhjælp i Danmark 
og Sydsudan og var i fem år konsulent og rådgiver for Kirkernes 
Verdensråd i Geneve. 

Hun har desuden været gæsteunderviser ved Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU), Syddansk Universitet og København 
Erhvervs Akademi (KEA), Management.

”Jeg glæder mig til at bidrage med mine erfaringer og store 
interesse for at arbejde med fattigdomsbekæmpende projekter, 
der hviler på de kristne værdier, liv og menneskesyn. Og jeg glæ-
der mig til at lære et nyt land at kende og være med til at skabe 
gode resultater der,” siger Agyedho Othwonh Bwogo, der fl ytter til 
hovedstaden Antananarivo i løbet af februar.

Bodil

Agyedho Othwonh Bwogo fra Sydsudan skal være rådgi-
ver i Madagaskar. Foto: Danmission.
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BOGNYHED:
EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHEDI den løbende foredragsserie: 

’Fra det globale kirkeliv’ fortæl-
ler teologiske ressourceper-
soner i februar om Brasilien, 
Israel og Liberia på TORVET i 
Aarhus.

Den kristne kirke er noget langt 
mere og noget langt større end 
den danske folkekirke, og kristne 
i Danmark kan hente megen in-
spiration fra kirkelivet i udlandet, 
hedder det i oplægget.

TORVET har inviteret res-
sourcepersoner fra Menigheds-
fakultetet, Israelsmissionen samt 
Promissio til at dele ud af deres 

viden og internationale erfaring.

Vækkelse i Brasilien
Den 8. februar vil professor i 

kirkehistorie Kurt E. Larsen fra 
Menighedsfakultetet give et ind-
blik i kirkelivet i Brasilien. 

Der vil være en gennemgang 
af landets kirkehistorie fra det 
tidspunkt, hvor landet var en 
portugisisk koloni frem til i dag, 
hvor der foregår vækkelser både 
i den katolske kirke og i de mange 
pinsemenigheder.

Messianske jøder i Israel
Den 22. februar vil generalse-

kretær i Israelsmissionen Bodil 
Skjøtt fortælle om de Jesus-
troende jøder. Hvor mange er 
de, hvad står de for, og hvordan 
fastholder de deres jødiske iden-
titet i Israel i dag?

Liberia før og efter krigen
Den 29. februar fortæller pastor 

Finn Hougaard om Liberia, hvor 
han har været missionær gennem 
mange år for Promissio. Der vil 
være fokus på landets historie, 
den mangeårige borgerkrig, 
ebola og nutidens genopbygning 
af landet og kirkelivet.

Bodil

Hans Berntsen taler i Blåhøj
”Volvodirektør” Hans Berntsen taler og beder for syge torsdag 
aften den 4. februar i Betania KirkeCenter, Blåhøj.

I mere end 25 år har tusindvis af mennesker kunnet bevidne 
mirakuløse helbredelser under møder med Hans Berntsen.

Selv lægger Hans Berntsen først og fremmest vægt på at formidle 
et nyt liv med Jesus. ”Jeg lover ikke, at man ikke vil møde problemer, 
men at man får noget indeni, der hjælper i omstændighederne”, 
siger Hans Berntsen.

I DR2 Temaet ”alternativ helbredelse” oplevede stuntmanden 
Lasse Spang Olsen et af Hans Berntsens møder. Stuntmanden fi k 
for rullende kameraer selv rettet et ben ud. Han får desuden selv 
lov til at bede for en pige, hvor det ene ben er længere end det 
andet. Og i hænderne på en forundret Lasse retter benet sig ud. 

Efter oplægget tilbyder Hans Berntsen personlig forbøn for alle, 
som ønsker det. 3XF Musikanterne fra Blåhøj vil sørge for sang og 
musik undervejs. 

”Mange mennesker er blevet hjulpet af Gud gennem Hans 
Berntsens tjeneste, vi håber, du bliver en af dem”, udtaler Morten 
Patrzalek, der er præst i Betania KirkeCenter i Blåhøj.

Bodil

Af Niels Christian Melgaard

Daniel Toft Jakobsen fra So-
cialdemokraterne stemte tirs-
dag imod lovforslag om asyl-
stramninger.

Lovforslaget betyder bl.a., at 
asylansøgere på midlertidigt op-
hold nu skal vente i tre år på at få 
familiesammenføring. Tidligere 
var det kun et år.

Desuden kan myndighederne 
fremover konfi skere asylansø-
geres værdier på over 10.000 kr. 

Daniel Toft Jakobsen stemte  
sammen med to andre socialde-
mokrater imod. Han gik dermed 
også imod Socialdemokraternes 
partilinje. 

Daniel Jakobsen er kendt som 
en kristen politiker, der tidligere 
har arbejdet for Kristeligt For-
bund for Studerende. 

 Det afgørende for Daniel Toft 
Jakobsens beslutning er de nye 

regler for familiesammenføring, 
hvor der nu skal gå tre år, inden 
asylansøgeren kan blive forenet 
med sin familie.

- Det mener jeg er dybt skade-
ligt, skrev Daniel Toft Jakobsen 
på sin Facebookprofi l mandag 
eftermiddag, dagen før lovforsla-

get skulle til afstemning.

Mange har intet tilbage
- Det er ikke let at blive inte-

greret i det danske samfund, 
hvis man nat og dag tænker på 
ens små børn og ægtefælle, der 
befinder sig i et krigsområde 
eller en fl ygtningelejr med for få 
ressourcer. 

Dertil kommer, at forslaget 
efter min bedste vurdering ikke 
er i overensstemmelse med 
den europæiske menneskeret-
tighedskonvention. Af disse 
grunde stemmer jeg imod for-
slaget, skrev MF’eren fra Øster 
Snede, som er valgt i Hedensted-
kredsen i Østjyllands Storkreds. 

- Vores nærmeste relationer 
er for de fl este af os det aller-
vigtigste, som vi har. For mange 
fl ygtninge er det også det eneste, 
som de har tilbage. 

Jeg bryder mig bestemt ikke 
om, at vi skal til at ransage 

asylansøgere for penge og vær-
digenstande. Jeg ville helt sikkert 
selv fi nde det ubehageligt, hvis 
jeg var asylansøger.

Men det ville være langt, langt 
værre, hvis jeg fi k at vide, at der 
ville gå tre år, inden jeg kunne 
blive forenet med min ægtefælle 
og mine børn, skrev Daniel Toft 
Jakobsen. 

- Jeg er med på, at der er 
grænser for, hvor mange fl ygt-
ninge, Danmark kan tage. Men 
jeg synes også, at der er græn-
ser for, hvor dårligt vi skal be-
handle fl ygtninge i Danmark for 
at skræmme andre fra at søge 
asyl hos os.

Ud over Daniel Toft Jakobsen 
stemte også Yildiz Akdogan og 
tidligere fødevareminister Mette 
Gjerskov fra Socialdemokraterne 
imod regeringens lovforslag om 
asylstramninger.

Kristen socialdemokrat 
siger fra overfor partilinjen
Daniel Toft Jakobsen var en af tre socialdemokrater, der tirsdag stemte mod regeringens og sit eget 
parti, da loven om stramninger på bl.a. familiesammenføringer blev gennemført.

Daniel Toft Jakobsen gjorde 
det mandag klart, at han ikke 
kunne stemme for regeringens 
forslag om asylstramninger.

Sindshvile solgt 

”Fra det globale kirkeliv”  

Indre Mission har solgt mis-
sionshuset ”Sindshvile” og 
en tilhørende opgang med ti 
lejligheder på Frederiksberg 
ved København. 

Køberen er et ejendomsfi rma, 
og købssummen, som parterne 
har aftalt, er 15,5 mio. kroner.

Missionshuset har et særligt 
præg, idet det ligger i en baggård 
omgivet af boligkarreer i bydelen. 

- Opgangen med lejligheder 
trængte til en gennemgribende 
renovering, der var meget dyr. 
Så det blev besluttet at sælge 
ejendommen, siger økonomichef 
Leo Christensen.

Huset blev bygget for 112 år 
siden af Indre Mission på samme 

tid som karréerne. En rigmand 
gav samtidig et økonomisk til-
skud og testamenterede de ti 
lejligheder over porten til IM, for 
at missionsfolkene altid kunne 
have adgang til missionshuset. 

Navnet Sindshvile fik huset 
efter en sommervilla, som før lå 
på stedet. 

For syv år siden gik kommunen 
i gang med at renovere baggår-
den. Det betød, at en betonmur 
mellem huset og gården blev fjer-
net for at skabe et grønt område.

Storbysekretær Henrik Boje  er 
sammen med IM’ere og IMU’ere 
i gang med at fi nde nye lokaler.

Indtil de nye lokaler er på plads 
kan IM benytte ”Sindshvile” i en 
overgangsperiode på tre år.

Ny ledelse i Haderslev Int. Kirke
Haderslev Internationale Kirke har fået nyt tjenesteteam. Det 
består af 4 ægtepar, nemlig: Marianne og Hargar Hansen, 
Kerstin og Ejnar Lagoni, Kate og Thyge Christesen og Ulla 
og Martin Nissen. 

Det blev der orienteret om på et møde i kirken den 17. januar. 
Her blev samtidig meddelt, at Jan Joensen og Revival Ministry 

ikke længere en del af Haderslev Internationale Kirke.
Thyge Christesen fortalte bl.a. på informationsmødet, at Ha-

derslev Internationale Kirke ikke ønsker at have en lønnet præst, 
eller have store udgifter til lokaler. Derfor er der heller ikke krav 
om "kontingentbetaling" til kirken. Men selvfølgelig er det bibelsk 
at give, men den enkelte aftaler selv med Gud hvordan. På samme 
måde kan den enkelte bruge de evner og gaver, som Gud har givet. 

- Vi er i stor forventning til fremtiden, siger Hargar Hansen. 
- Mange mennesker vil komme til at opleve Guds kærlighed 

og tilgivelse. Og vi ønsker at adlyde missionsbefalingen og gøre 
mennesker til disciple af Jesus Kristus.

Haderslev Internationale Kirke låner lokaler i Aktivitetshuset 
Bispen i Haderslev. Her er der søndagsmøder hver anden søndag 
kl. 14.30. Men derudover er der i ugens løb forskellige samlinger 
i private hjem.

Henri.

Marianne og Hargar Hansen fl yttede for nogle år siden fra 
Færøerne til Haderslev. De er med i lederskabet.
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LEDER                         Af John Wahl 

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Major i Frelsens Hær

Dagens tekst: Mark. kap. 4:26-32

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Om Guds riges vækst
26 Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: »En 

landmand går ud og sår korn i sin mark. 27 Så går han hjem, 
og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens 
han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han 
kan forklare, hvordan det går til. 28 Jorden bærer frugt helt af 
sig selv. Først strå, så aks og til sidst kerner i aksene. 29 En 
dag står hele marken moden og er klar til høst. Så kommer 
landmanden med sin segl for at gå i gang med indhøstnin-
gen.« 30 Jesus fortsatte: »Hvad kan vi sammenligne Guds 
rige med? Hvilket billede kan vi bruge? 31 Jo, Guds rige er 
som et sennepsfrø. Det frø er det allermindste. 32 Men når det 
er sået, vokser planten op og breder sig mere end de andre 
buske. Den danner grene, som er store nok til, at fuglene 
kan bygge rede og søge ly i dens skygge.«

Opmuntrende ord
I onsdags tabte herrelandsholdet i håndbold til Tyskland og 
var dermed ude af stand til at komme i fi nalen om Europa-
mesterskabet. 

Det kommer vi nok over, men det var påfaldende, hvordan 
nederlaget blev kommenteret af både spillere og medier.

Næsten før dommeren havde fl øjtet kampen af, begyndte tv-
kommentarerne at tale om, hvor dårligt holdet havde kæmpet 
og bemærkede, at det nu var anden gang, træneren havde 
tabt et internationalt opgør. Det var - forståeligt nok - ikke nemt 
for tv2 at få fat i en spiller, som ville svare på de forudsigelige 
spørgsmål om ”hvad gik der galt” osv. Man spurgte dem tilmed, 
om de ville indrømme, at det var en fi asko. Hvad skal man 
svare på det? Men bagefter har både tv og de trykte medier 
fået spillerne til at sige, at det var en fi asko, og vi var ikke 
gode nok, og vi tabte alt på gulvet og... Suk!

Det er den helt forkerte måde at tage et nederlag på. 
Hele nationen bliver bare endnu mere nedtrykt af den slags 
negativ snak. Og det er rent ud sagt ukammeratligt at ville 
fi nde syndebukke, som var ”skyld” i nederlaget. 

I denne kamp - som i de fl este - kæmpede spillerne selv-
følgelig alt, hvad de kunne. Ingen ville hellere vinde end dem. 
Og hvis der - tilfældigvis - var gået et par mål mere ind hos 
modstandere eller nogle færre hos os, så ville man have 
udråbt spillerne som helte...! 

Forskellen på at blive udråbt som helt eller syndebuk er så 
tilfældig, at det må være et rent mareridt for spillerne. Hvem 
kan arbejde under så urimelige betingelser? 

Dernæst er det en tankevækker til os andre om, at vi 
ikke skaber et syndebuk-klima på vores arbejdspladser, eller 
i foreninger og kirker. Det er sjældent vores helt egen fortje-
neste, når tingene lykkes. Eller når vi mislykkes.

Bibelen viser os, at der ikke fi ndes overmennesker, som 
kan gøre det umulige. Selv ”helte” som David, Peter og Paulus 
og mange andre havde store svagheder. Men de erkendte 
ydmygt deres fejl, og Gud løftede dem op til at gøre det umu-
lige. Guds nåde gjorde dem stærke.

Når du mislykkes, har du ikke brug for, at andre 
fortæller dig, hvor dårlig, du er. Du ønsker, at de 
skal sige: Du gjorde dit bedste. Og ligegyldigt 
hvad, så er du tilgivet og accepteret, som du er.

Vær mod andre, som du ønsker, de skal være 
imod dig, sagde Jesus. 

Det liv, Gud har sat i gang, 
fascinerer mig gang på gang. 
Overdådigt i sin mængde og 
kraftfuldt, uanset størrelse. Se 
på et blomstrende frugttræ, en 
myretue eller andre af naturens 
kunststykker, når foråret for 
alvor sætter ind. 

Der er tale om et overflø-
dighedshorn af liv, hvor dufte, 
summen, kriblen og krablen er 
skridt på vej mod moden frugt. 
I de tidlige forårsmåneder er 
det overskueligt med krokus og 
vintergækker, der bryder den 
mørke og kolde jords overfl ade, 
men når resten af forårssymfo-
nien toner med, så er der tale 
om en sand eksplosion af liv og 
et fuldstændigt uoverskueligt 
skaberværk, der dog passer 
perfekt sammen.

Sådan oplever vi også kær-
ligheden. Kærligheden mellem 
mennesker – og kærligheden 
mellem mennesker og Gud. 
Overdådig og altomfattende i 
sin natur. Overvinder forhindrin-
ger og fi nder veje, vi ikke havde 
fantasi til at forudse. Gud er 
kærlighed, og derfra stammer 
alt dette liv. Både livet i os og 
omkring os.

Det er denne kærlighed og 
dette liv, som satte alting i gang. 
Gud skabte. Og det er samme 
liv og samme kærlighed, der 
igen og igen udfolder livets 
under for vore øjne – og i os 
selv. Kærligheden, som tror 
alt, udholder alt og håber alt. 
Livet, som ikke holder igen, 
overvinder begrænsninger og 
bliver ved med at prøve.

Med denne korte refl eksion 
over livet, som Gud skabte ud 
fra sin kærlighed, så har vi to 
grundelementer i Guds rige på 
plads. Skaberens ubegræn-
sede kraft og hans betingelses-
løse kærlighed. 

Sædekornet
I dagens lignelse bruger 

Jesus sædekornet som et 
billede på Guds rige. Der går 
mange dage, fra kornet bliver 
lagt i jorden, til kornet bliver mo-
dent og høstet. Der er mange 
hverdage i Guds rige. Det er 
langt de fl este. Og sådan er det 
jo nok for hvert menneske også. 

Det er i hverdagen, Guds rige 
hører til. Det er jo et stående 
spørgsmål, om man kan høre 
græsset gro. De fl este planter 
vokser rigtig langsomt, men støt 
og stadigt. Sådan er det også 
med Guds rige. Når man ser 
tilbage over tid, så kan man se 
udviklingen og væksten. 

Den erfaring synes jeg også 
selv at have gjort i mit liv. Jeg 
udvikles som menneske hele 
tiden, og min relation til Gud 
vokser og udvikler sig. Jo ældre 
jeg bliver og lærer mig selv at 
kende, jo bedre passer Gud 
og jeg sammen. Jeg er holdt 
op med at have et uholdbart 
glansbillede af mig selv og ser 
mere realistisk på mig selv. Så-
dan som Gud hele tiden har set 
mig. Han har hele vejen elsket 
mig ubetinget. Efterhånden 
stemmer vores syn på hinanden 
mere og mere overens. En livs-
lang udvikling af en bæredygtig 
relation. 

Sennepsfrøet
Jeg har engang hørt, at sen-

nepsfrøet er mere modstands-
dygtigt overfor radioaktiv be-
stråling end andre større frø. 
Hvor vidt det er sandt, kan jeg 
ikke afgøre, men min erfaring er, 
at billedet holder, når det drejer 
sig om livet, som Gud skabte, 
og den kærlighed, der motive-
rede ham til at skabe. Ofte har 

jeg oplevet, at de små ting har 
haft størst betydning. 

Jeg tænker fx på de mange 
andagter, jeg har haft mulighed 
for at holde i varmestuen, hvor 
mennesker med ondt i livet 
holdt til. Eller rundt omkring 
på plejehjem og i pensionist-
foreninger, hvor vi kom for at 
synge og spille og fortælle om 
Guds riges arbejde. Sjældent 
har jeg oplevet hellige øjeblikke 
som disse. Få minutters op-
mærksomhed, hvor Guds Ord 
stod knivskarpt, og Guds Ånd 
var mærkbart tilstede. Men-
nesker som ofte sjældent eller 
aldrig nærmede sig kirken. Dér 
i disse få øjeblikke blev rela-
tioner mellem mennesker og 
Gud etableret eller genopdaget 
og styrket. Der var Guds rige 
synligt til stede. Det talte ikke på 
statistikken om menighedsmed-
lemmer, men jeg er overbevist 
om, at himlen holder regnskab, 
og Gud taber ikke en eneste. 

Guds rige er dér, hvor vi kan 
”bygge rede” og fi nde skygge, 
for at blive i lignelsens bil-
lede. Kort sagt: Guds rige hører 
hjemme i hverdagen, hvor Guds 
kraft og kærlighed kan udfolde 
sig og vokse.

Guds rige er 
kraft og kærlighed
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NÅR GUD LEDER OS...

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.

Af Karsten Pultz

Forfatter af ”Exit Evolution”

Torsdag den 7. januar faldt jeg 
tilfældigt over DR-program-
met ”Stephen Hawkings me-
sterværk” - et program, hvis 
indhold ville have chokeret 
mig, som tror på Gud, hvis 
jeg ikke på forhånd havde 
haft kendskab til kritikken af 
Hawkings bog ”The Grand 
Design”. 

TV-programmet kredsede 
netop om konklusionerne vedr. 
Gud, som Hawking i sin bog 
hævder at kunne drage ud fra 
sin forskning. TV-udsendelsen 
var et klassisk eksempel på 
den slags ateistisk propaganda 
forklædt som videnskab, der 
har præget sendefladen her-
hjemme, lige så længe jeg kan 
huske. 

Ateistisk propaganda
Folkene bag TV-programmet 

og vor tids mest respekterede 
videnskabsmand havde øjen-
synligt det mål at overbevise 
seeren om, at videnskaben af-
viser ideen om Gud. Et program 
af den art er naturligvis gift for 
et menneskes tro på en skaber, 
fordi vi alle fra barnsben er 
opdraget til at tro, at videnskab 
er lig med sandhed. 

Strømmen af informatio-
ner, som støtter et ateistisk 
verdensbillede, forbliver i TV-
udsendelsen helt og aldeles 
uimodsagt, og ganske som når 
det handler om Darwin og evo-
lution, fremlægges tyndbenede 
hypoteser, som var de facts. 
Jeg vil hermed i det følgende 
bringe en række oplysninger, 
som kan danne modvægt til 
DR-programmets ensidige 
fremstilling af Hawkings syns-
punkt.

Skaber universet sig selv?
Det er værd at vide, at en 

række betydningsfulde viden-
skabsmænd siden udgivelsen 
af Hawkings bog ”The Grand 
Design” har bidraget med en 
sønderlemmende kritik af ind-
holdet. Professor i matematik, 
John Lennox, afslører i sin bog 
”God and Stephen Hawking” 
mange af Hawkings påstande 
som værende ren nonsens.

Hawkings hovedargument i 
starten af bogen er følgende: 
Because there is a law of gravity 
the universe can and will create 
itself out of nothing. (Fordi der 
er en tyngdelov, kan og vil 
universet skabe sig selv udaf 
ingenting.) 

Lennox demonstrerer, hvor-
dan Hawkings hovedargument 
er nonsens, fordi universet 
skabes ud af noget og ingenting 
på samme tid. 

Tyngdeloven kan jo ikke gå 
under betegnelsen ingenting. 
”En ikke særlig lovende start”, 
skriver Lennox. Han fortsætter 
med at konstatere, at denne 
korte sætning endog indehol-
der en selvmodsigelse mere, 
nemlig at hvis universet skaber 
sig selv, ja så forudsætter det, 
at universet allerede eksisterer. 

Lennox skriver: If we say X 
creates X, we imply that we are 
presupposing the existence of 
X. (Hvis vi siger, at X skaber X, 
så antyder vi, at vi forudsætter 
eksistensen af X). 

At forudsætte eksistensen 
af universet for at kunne gøre 
rede for dets eksistens lyder 
som noget ud af ”Alice i Even-
tyrland”, ikke som videnskab, 
skriver Lennox. 

Hawkings korte sætning inde-

holder ubegribeligt nok en tredje 
selvmodsigelse, idet tyngdelo-
ven, som jo er en naturlov, ikke 
kan eksistere uden tilstedevæ-
relsen af det, som den hævder 
at beskrive. Man kan ikke have 
en tyngdelov uden stof, men 
Hawking hævder, at vi allerede 
har en tyngdelov før tilstedevæ-
relsen af stof.

”M”- ikke engang en teori
I TV-udsendelsen er der 

netop fokus på et univers, som 
kommer af sig selv fra ingen-
ting, altså uden en skaber. Af 
programmet fremgår det, som 
titlen antyder, at teorien (M-
theory) er Stephen Hawkings 
mesterværk. Og budskabet 
er ikke til at tage fejl af: Hvis 
mesteren siger, at universet 
ikke er skabt af Gud, så er det 
naturligvis sandt, for der er jo 
tale om eksakt videnskab, ikke? 

Professor i fysik, Roger Pen-
rose, som i øvrigt har arbejdet 
sammen med Hawking på 
universitetet i Cambridge i 
mange år, har kritiseret den 
videnskab, som ligger til grund 
for Hawkings bog. 

Penrose betegner M-theory, 
som danner basis for Hawkings 
gudløse filosofi, som ren og 
skær spekulation; det er ikke 
engang en teori, siger Penrose. 
Han støttes i denne holdning 
af bl.a. fysikerne Jim Al-Khalili 

og Jon Buttersworth. Butters-
woth har udtalt, at Hawkings 
M-theory befi nder sig udenfor 
videnskabszonen. 

Fysikeren Don Page, som 
også har arbejdet sammen med 
Hawking, har udtalt, at såfremt 
M-theory blev en fuldt udviklet 
teori, og forudsat at den var 
rigtig, ville den på ingen måde 
fortælle, at der ikke stod en 
skaber bag universet: It would 
not imply that God did not 
create the universe. (Den ville 
ikke antyde, at Gud ikke skabte 
universet.)

 
Sorte huller - eller
hul i hovedet?

Lad os kigge lidt på, hvad det 
er for en slags videnskab, teore-
tiske fysikere egentlig dyrker. Er 
der grund til at være så benovet 
over Hawking? Behøver vi tage 
hans syn på eksistensen af Gud 
alvorligt? 

Fysikere som Hawking er 
egentlig ikke fysikere, som laver 
forsøg med fysiske objekter; de 
er matematikere, som arbejder 
med abstrakte konstruktioner - 
ofte totalt løsrevet fra virkelighe-
den og faktiske observationer. 
De færreste er nok klar over, 
at fx sorte huller, Hawkings 
speciale, er en ren matematisk 
konstruktion og altså ikke noget, 
nogen har observeret. 

Et sort hul er en type uni-
vers, som fremstår som én af 
løsningerne på det, som kaldes 
Einsteins feltligninger. Forestil 
dig, at du har en klump stål. Du 
kan fremstille enten en skål (ét 
slags univers) eller en kugle (et 
andet slags univers) af stålet, 
men det er ”enten/eller”; du kan 
ikke lave begge dele (vi obser-
verer kun ét univers). 

Teoretiske fysikere eller ”ma-
temagikere” gør imidlertid det, 
at de ”fremstiller” skålen for 
derefter at fylde den op med 
masser af kugler. Altså først ud-
tænker de et Big Bang-univers, 
og derefter putter de sorte huller 
ind i det. Kan man det? Nej, for 
et sort hul ER et univers - ikke 
en ting, man kan putte ind i en 
anden type univers. 

Astrofysikere taler om mil-
lioner af sorte huller i vores 
univers, selvom matematikken, 
som forudsiger et sort hul, 
ekskluderer muligheden for, at 
fl ere sorte huller kan eksistere 
samtidig. 

Mørkt stof er fantasi 
Big Bang-universet er li-

gesom sorthulsuniverset en 
ren matematisk konstruktion. 
Ingen af dem bygger på reelle 
observationer, og som nævnt 
udelukker de hinanden og kan 
ikke optræde i samme teore-

tiske model. Men galskaben 
stopper ikke her. 

Mørkt stof og mørk energi, 
to begreber, som indgår i Big 
Bang-modellen, er ren fantasi. 
Begge dele er såkaldte ”fudge 
factors” (fusk-faktorer). Det er 
størrelser, som matemagikerne 
putter ind i deres ligninger, når 
observationer ikke stemmer 
overens med Big Bang-teorien. 
Hvis Big Bang-teorien er rigtig, 
mangler der simpelthen stof - 
meget stof. 

Teoretiske fysikere indfører 
således tal (mørkt stof), som 
”mangler”, i ligningen, og vupti 
så går ligningen op, og teorien 
er reddet - en slags kreativ 
bogføring for astrofysikere - den 
slags som er strafbart i forret-
ningssammenhæng. 

Mørkt stof og mørk energi 
er altså rene fantasistørrelser, 
som i Big Bang-kosmologien 
ovenikøbet udgør størstepar-
ten af de aktive ingredienser 
i universet. De observerbare 
ting som stjerner og planeter 
udgør, hvis matemagien taler 
sandt, kun ganske få procent. 
Mørkt stof bruges altså til at 
forklare uforklarlige fænomener 
med - på samme måde, som vi 
kan bruge nisser til at forklare, 
hvorfor fx bilnøgler forsvinder.   

Konklusion: Når matemagi-
kere som Stephen Hawking 
bekendtgør, at der ingen Gud 
er, så tag det med et gran salt.

Ateistisk propaganda i DR
DR-udsendelserne om Stephen Hawking er ateistisk propaganda forklædt som videnskab, mener kronikøren.

M’et i M-teorien kan stå for Mester, Mirakel eller Mysterium, siger 
Stephen Hawking i den tredje af DR-udsendelserne. Men fl ere fysikere 
afviser Hawkings M-theory som noget, der ”befi nder sig udenfor viden-
skabszonen”. Skærmprints fra DR.tv.

Stephen Hawking, som er bundet til en kørestol og må tale via en com-
puter, er erklæret ateist. Teorierne fra hans bog ”The Grand Design” 
bliver præsenteret i en amerikansk dokumentar fra 2012.

Kronikkens forfatter har skrevet 
bogen Exit Evolution. Hvorfor 
evolutionsteorier ikke holder - og 
hvorfor det har betydning.

Sorte huller, Hawkings 
speciale, er en ren 

matematisk konstruk-
tion og altså ikke 
noget, nogen har 

observeret. 

Big Bang-universet er 
ligesom sorthulsuni-
verset en ren mate-

matisk konstruktion.
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Kære Suh
Der snakkes så ofte om kva-

litetstid med familien, især bør-
nene. Men hvad er kvalitetstid 
egentlig? 

Nogle mener, at kvalitets-
samvær med familien er lig med 
kvantitet i tid – men jeg er i tvivl, 
om det er rigtigt? Her i familien 
er vi to voksne, der har en for-
holdsvis travl hverdag og tre børn 
i alderen 5, 9 og 13 år, og det 
betyder altså, at der ofte er ret 
meget tryk på både til hverdag 
og i weekenderne. 

Her synes jeg, at det er svært 
at fi nde de meget store mængder 
af tid sammen, men til gengæld 
synes jeg, vi har det rigtig godt 
sammen i de lidt mindre tidsrum, 
vi så til gengæld fi nder! Kan et 
kortere, men intenst samvær ikke 
være lige så godt som et langt? 

Lagkage bliver jo heller ikke 
nødvendigvis bedre af, at man 
spiser en hel en af slagsen i 
stedet for blot at nyde et enkelt 
stykke?

Venlig hilsen Mor til 3

Kære Mor til 3
Det er meget fornuftigt at stop-

pe op og overveje, hvad kvalitet i 
samværet med mand eller børn 
egentlig er! Nu om dage har vi 

ofte for travlt til at evaluere – til 
at overveje, om vi overhovedet er 
tilfredse med resultatet?!

Det er et bibelsk princip, at vi 
skal kende træet på dets frugter, 
så når du spekulerer på, om dit 
samvær med familien er ”godt 
nok”, så må du prøve at kigge 
på frugterne af det. 

Fungerer I godt sammen? 
Kender du din mand/dine børn 
rigtig godt? Har I tillid til hinan-
den? Trives de? Mærker de, at 
du elsker dem? Og omvendt? 
Hvis du ærligt kan svare ja til 
disse spørgsmål (og fi nd endelig 
selv på fl ere), så er der noget, 
der tyder på, at det er, som det 
skal være. Så er både indhold 
og mængden af din tid med 
familien åbenbart fi n. Måske du 
selv undervurderer kvantiteten 
af samværet? 

Men jeg synes, din overvejelse 
er rigtig god og sund. For kvali-
tetstid er absolut en positivt ladet 
term – men hvis kvalitetstid går 
fra at være en sand beskrivelse 
af samværet til at blive en dårlig 
undskyldning, som retfærdiggør 
manglende evne og vilje til at 
ville prioritere noget vigtigt – så 
er begrebet ikke meget værd. 

Nogle forældre bruger des-
værre denne sidste måde at 

defi nere ”kvalitetstid” på: som en 
måde at dulme en dårlig samvit-
tighed på, en samvittighed som 
egentlig byder dem at skære ned 
på den tid, de bruger på deres 
arbejde eller andre personlige 
interesser, der ikke omfatter fa-
milien/børnene. De få timer, der 
afses til dette bliver derfor prop-

pet med gaver, slik og hypede 
aktiviteter, som oftest er yderst 
bekostelige (for så føles det som 
om, at man virkelig ofrer sig – for 
børnenes skyld). Dette er efter 
min mening ikke kvalitetstid, 
men afl ad. Kvalitet er i stedet 
et udtryk for, når noget er rigtig 
godt. Noget, der holder. 

I forhold til relationer må jeg 
derfor ret kategorisk sige, at 
kvaliteten her ikke kan skabes 
uden en vis mængde af kvantitet. 
For hvordan skaber man virkelig 
gode relationer?? Det gør man 
ved at kende hinanden  virkelig 
godt og ikke kun i ganske få ud-
snit af ugen. Og her kommer så 

kvantiteten ind. ”Der er masser af 
anledninger til at lære hinanden 
at kende i løbet af ugen” vil nogle 
måske så argumentere - og ja, 
anledninger er der masser af i en 
travl børnefamilie, både glæder 
og sorger og formentlig masser 
af konfl ikter. 

Men er der tid til at komme 
i dybden med dem? Tid til at 
spørge nysgerrig og interesseret 
ind til, hvad det handler om? Tid 
til at høre historien fra barnets 
perspektiv? Og tid til at forklare 
det fra den voksnes perspektiv? 
Det er disse vigtige minutter, må-
ske halve timer timer, som spiller 
en afgørende rolle i relationerne 
i en familie. Og ikke kun mellem 
børn og forældre, men også mel-
lem ægtefæller. 

Kvalitet er efter min mening 
altså uløseligt forbundet med 
kvantitet, men kvantiteten af op-
mærksomt samvær bør være til 
stede ikke kun i ferier og i week-
ender, men i løbet af hverdagene. 

Og så vil de måske kortere 
stunder, men med ”intenst” sam-
vær i ferierne og weekenderne 
være en fornøjelig krølle på i for-
vejen velfungerende relationer.

Hilsen Suh

Kære Suh
Min mand og jeg har to piger 

på hhv. 10 og 7 år. 
Nogle gange spørger den æld-

ste mig, hvem af dem, jeg elsker 
mest, og hun håber vel altid på, 
at jeg svarer, at det er hende. Det 
forstår jeg på en måde godt, men 
jeg svarer altid, at jeg elsker dem 
begge lige højt, både fordi det er 
sandt, men også fordi, at hvis jeg 
valgte at svare, at det var hende, 
bare for at gøre hende glad, ville 
det jo være forfærdeligt, hvis hun 
sagde det til den yngste. 

Dog synes jeg, det er svært 

at føle, at ens barn har et behov, 
som man ikke kan imødekomme. 

Vh Mona

Kære Mona
Hvis du fornemmer, at din 

ældste datter fi sker efter at få at 
vide, at du elsker hende mest – 
så er det sandsynligvis, fordi du 
har ret i det! 

Som ældste barn har hun i 
modsætning til din yngste datter 
prøvet at have dig/jer helt for sig 
selv, og det kan være et afsavn 

at skulle dele den/de vigtigste 
personer i verden med en anden. 

Behovet for at føle, at man er 
den vigtigste i verden for bare én 
eller anden ligger dybt i os – prøv 
bare at tænke på, hvor dejligt det 
er at vide, at du er den vigtigste 
kvinde i verden for din mand? 

Men faktum er, at du elsker 
dine døtre lige højt, så hvordan 
imødekomme din ældstes ønske 
om at være den vigtigste uden 
at lyve eller såre nogen?! Prøv 
at lade sandheden hjælpe dig. 
Tænk over, hvilke kvaliteter eller 
egenskaber, du elsker særlig 
meget ved din ældste datter. 
Hvad kan hun særligt, som den 
yngste ikke kan, eller hvad har 
I to særligt sammen? Disse ting 
kan du ærligt forholde din ældste 
datter, når hun spørger dig, hvem 
du elsker mest. 

Du kan fx sige: ”Jeg elsker jer 
begge to meget højt – men jeg ny-
der særlig meget, når vi to sidder 
og tegner sammen!” eller: ”Du er 

så absolut den bedste storesøster 
i hele verden”. Du kan også med 
sindsro sige: ”Du vil altid være 
noget helt særligt, fordi du er mit 
første barn” (det samme kan jo 
heldigvis siges til den yngste, blot 
med modsat fortegn). 

Du må forstå, at din ældste dat-
ter ikke har brug for, at du IKKE 
kan lide hendes lillesøster – men 
hun har brug for din hjælp til at 
føle sig som noget særligt, noget 
helt unikt, som du værdsætter. 

Hun har brug for at mærke og 
forstå din kærlighed til hende. Og 
da du af hjertet elsker hende, fal-
der det dig formentlig ikke svært 
at fremhæve forskellige ting, der 
viser dette. 

Det fantastiske er, at når børn 
oplever sig virkelig elskede, værd-
sætte og unikke – så er det meget 
nemmere for dem at rumme 
deres søskende og andre børn 
i det hele taget. Det er pludselig 
ikke lige så farligt at dele mor og 

far med andre, for jeg er jo (altid) 
unik og noget særligt! 

Rent praktisk er det også en 
god idé at tage på nogle udfl ugter 
eller afsætte tid til at være sam-
men med én datter ad gangen. På 
den måde er der mulighed for at 
sætte fokus på det, der er særligt 
for den enkelte. 

Det er også ofte godt for foræl-
deren/forældrene, for forskellige 
børn fremhæver eller fremelsker 
forskellige sider i os, og det er 
såmænd også dejligt at have ro 
og tid til at være i.

Hilsen Suh

Hvad mener man med ”kvalitetstid”? 

Det er godt at sætte tid af til et barn af gangen

Kvalitet er uløseligt forbundet med kvantitet, men kvantiteten af opmærksomt samvær bør 
være til stede ikke kun i ferier og i weekender, men i løbet af hverdagene.

Rent praktisk er det også en 
god idé at tage på nogle ud-
fl ugter eller afsætte tid til at 
være sammen med én datter 
ad gangen. På den måde 
er der mulighed for at sætte 
fokus på det, der er særligt 
for den enkelte. 
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Af Nils Bakke, norsk journalist

Alt imens der i løbet af en 
enkelt måned blev registeret 
609 angreb på jøder i Israel, 
befandt Moses Hansen sig 
sammen med en gruppe 
danske rejsende i landet. Han 
ville vise jøderne, at ”vi støt-
ter jer, uanset hvad”.

- Du kan ikke forestille dig, 
hvad det betyder for os jøder, 
sagde Motti Isaak engang. Han 
er en leder fra Judæa-Samaria, 
den såkaldte Vestbred, og han 
besøger ofte Danmark.

Ofte, under krige, prøvelser og 
når turiststrømmen svigter Israel, 
så dukker Moses Hansen op med 
sine danske venner for at vise 
dem praktisk og mental støtte i 
vanskelige situationer.

Jøder kan ikke udrydes
En trøje, som Moses Hansen 

gerne bærer, har følgende på-
skrift:

Civilisationer, nationer og im-
perier, der har forsøgt at udrydde 
jøderne:

Antikke Egypten - x
Filistrene - x
Det babyloniske imperium - x
Det persiske imperium - x
Den græske imperium - x
Romerriget - x
Det byzantiske rige - x
Korsfarerne - x
Den spanske imperium - x
Nazityskland - x
USSR - x
Iran -?
Det jødiske folk er blandt de 

mindste af nationerne - men med 
en ven i det Højeste.

- Der er mange, der skriger: 
Boykot Israel! Men de har ingen 
idé om, hvor mange velsignelser 
de har fået netop af jøder, siger 
Moses Hansen og tilføjer: 

- De producerer mere end ap-
pelsiner og bananer. Ære være 
Gud for alt, hvad han har givet os 
gennem dem - det bedste er dog 
Jesus - Messias.

Boykot (ikke) jøder
For kort tid siden blev der frem-

lagt et EU-forslag om at boykotte 
alle israelske varer fra Judæa og 
Samaria.

Og for ikke så længe siden var 
der også opfordringer fra Irans 

øverste leder, Ali Khamenei, til 
den muslimske verden om at boy-
kotte alt, som har sin oprindelse 
fra det jødiske folk. 

Som reaktion på dette tilbød 
den jødiske apoteker Dr. Meyer M. 
Treinkman i al venlighed at hjæl-
pe dem til en virkelig omfattende 
boykot ved hjælp af følgende 
velmente råd, siger Moses Han-
sen, og med en vis portion ironi 
oplister han den omfattende liste 
over, hvad resultaterne af boykot-
tet ville være for den muslimske 
befolkning. 

Umuligt at boykotte
jøder i medicin...

Ingen muslim med syfi lis skal 
helbredes med salvarsan, for 
den er opfundet af en jøde, Dr. 
Ehrlich. Han burde faktisk slet 
ikke forsøge at fi nde ud af om 
han har syfilis, fordi Wasser-
man-prøven blev opfundet af 
en jøde. Og ingen muslim med 
mistanke om, at han har gonoré 
bør forsøger at få en diagnose, 
for så vil han bruge en metode 
opfundet af en jøde ved navn 
Neissner.

En muslim med hjertesyg-
domme bør ikke bruge digitalis. 
For lægemidlet blev opdaget af 
en jøde, Ludwig Traube.

Hvis han lider af tandpine, skal 
han ikke bruge Novocain, fordi 
det er en opdagelse, som jøderne 
Widal og Weil gjorde.

Er han diabetiker, skal han ikke 
bruge insulin, som er et resultat af 
jøden Minkowskys forskning. Har 
han hovedpine, bør han undgå 
Pyramidon og Antypyrin, som 
skyldes jøderne Spiro og Ellege.

Muslimer med kramper er nødt 
til at leve med dem, fordi det var 
en jøde, Oscar Leibreich, der 
foreslog anvendelsen af   Chlo-
ralhydrat.

Araberne skal gøre det samme 
med psykiske lidelser, fordi fade-
ren til psykoanalysen Sigmund 
Freud var en jøde. 

Hvis et muslimsk barn får dif-
teri, må det undgå Schick-test, 
som blev opfundet af jøden Bella 
Schick. Muslimer skal være klar 
til at dø i stort antal og ikke til-
lade at de behandles for øre og 
hjerneskader med et middel, der 
blev udviklet af nobelpristageren 
Robert Baram.

De bør fortsætte med at dø 
eller blive krøblinge med børne-

lammelse i stedet for at bruge 
anti-poliovaccinen, fordi opdage-
ren her er jøde Jonas Salk.

Muslimer skal nægte brugen 
af   streptomycin og hellere dø af 
tuberkulose, fordi det var jøden 
Zalman Waxman, der opfandt 
dette vidunderlige middel mod 
denne sygdom, som har dræbt 
millioner af mennesker. 

Muslimske læger bør afvise 
alle opdagelser og forbedringer, 
som er gjort af hudlæge Judas 
Sehn Benedict eller lunge-spe-
cialist Frawnkel og mange andre 
verdenskendte jødiske forskere 
og medicinske videnskabelige 
eksperter.

Kort sagt skal de gode og lo-
yale muslimer forblive angrebet af 
syfi lis, gonoré, hjertesygdomme, 
hovedpine, tyfus, diabetes, psy-
kisk sygdom, polio, kramper og 
tuberkulose - og være stolte af at 
følge den islamiske boykot.

Men lad mig også spørge: 
Hvilke bidrag til at mindske men-
neskelige lidelser på grund af 
sygdom har muslimer givet til 
verden?

Bedst i tøj, økonomi
I øvrigt bør muslimer også 

holde sig væk fra at lære noget 
om atomer, hvor de uundgåeligt 
vil støde på masser af jødiske 
ideer som relativitetsteorien, 
udviklet af Albert Einstein, og 
kvantemekanikken, udviklet af 
Niels Bohr, for slet ikke at tale 
om matematik, hvor det virkelig 
bugner med sindrige jøder.

Når europæerne vil boykotte 
Israel, må de huske at omfatte 
alle områder af erhvervslivet, 
også de kulturelle, med deres 
afvisning af alt, hvad der er af 
jødisk oprindelse:

De gamle håndværkerlaug i 
middelalderens Europa havde, 
for at beskytte deres egne in-
teresser, besluttet, at jøder bør 
udelukkes fra alle fag undtagen 
to: Som genbrugsforhandlere, 
der handler med gammelt tøj, og 
som pantelånere, en foragtelig 
virksomhed, som ingen andre 
ville have noget at gøre med.

Spillemænd
Til trøst havde de så musikken, 

især violinen. Og den jødiske 
spillemand med sin violin blev 
fast inventar i de østeuropæiske 
landsbyer. 

Herved mente de gode hånd-
værkere i de tyske byer, at de 
havde kørt det jødiske erhvervsliv 
ud på et sidespor, og at de ville 
ende i glemsel og udslettelse.

Men hvad sker der? Abraham, 
Isak og Jakob velsigner deres 
børn, så de bliver verdensmestre 
på netop disse tre områder. I dag 
er verdens største konfektionsfa-
brikker jødiske. Blot to eksempler 
herpå er Lewis og Dressmann.

Største banker
Verdens største banker er 

jødiske, eksemplerne her er 
Lewisohn Brothers, Guggenheim 
Sons, Werner, Beit & Co., Sterns 
og Goldsmid i Portugal, Baron 
de Hirsch i Tyrkiet, Rothschild i 
Frankrig, Strousberg i Rumæ-
nien, Poliakoff og Speyer & Co. i 
Rusland, Kuhn, Loeb & Co. i USA 
og andre. Og de har i århundreder 
præget verdenshistorien ved at 
låne penge til konger, stater og 
industrifyrster.

Bedste musikere
Og hvad kom der ud af den 

jødiske violin? Verdensmusikere 
og entertainere. Violinister som 
Yascha Heifetz, Isaac Stern, 
Yehudi Menuhin, Fritz Kreisler, 
Nathan Milstein, Mischa Elman, 
Itzhak Perlman, Pinchas Zucker-

man, David Oistrakh, Igor Oiks-
trakh, Henri Wieniawski, Mischa 
Elman, Gidon Kremer, Henryk 
Szeryng, Joseph Szeryng, Leo-
nid Koganmed og fl ere.

Blandt komponister: Felix Men-
delssohn, Anton Rubinstein, 
Giacomo Meyerbeer, Max Bruch, 
Strauss-dynastiet, Gustav Mah-
ler, Jaques Offenbach, Emmerich 
Kálmán, Ernest Bloch, Aaron Co-
pland, Arnold Schoenberg, Ge-
orge Gershwin, Irving Berlin, Kurt 
Weill, Oscar Hammerstein, Fre-
derick Loewe med mange fl ere.
Blandt dirigenter: Bruno Wal-
ther, Leonard Bernstein, Otto 
Klemperer, Kurt Sanderling, 
Lorin Maazel, James Levine, 
André Previn, Antal Dorati, Istvan 
Kertesz, Serge Koussevitzky, 
Eugene Ormandy, George Szell, 
Georg Solti, Leo Blech, George 
Szell, André Kostelanetz og så 
videre.

Blandt pianister: Arthur Ru-
binstein, Ignaz Friedmann, Clara 
Haskil, Myra Hess, Arthur Schna-
bel, Alexander Brailowsky, Annie 
Fischer, Vladimir Horowitz, Radu 
Lupu Rudolf Serkin, Daniel Ba-
renboim, Stefan Aschkenazy, An-
drás Schiff, Alexis Weissenberg, 
Emil Gilels med fl ere.

Skuespillere, forfattere...
Blandt enter tainere kom 

Charles Chaplin, Victor Borge, 
Benny Goodman, Marx Brothers, 
Judy Holliday, Betty Midler, Danny 
Kaye, Barbara Streisand, Woody 
Allen, Stan Getz, Tom Lehrer, Mel 

Brooks, Marty Feldman, Larry 
Adler, bare for at nævne nogle 
få af så mange fl ere.

Blandt forfattere - Miguel de 
Cervantes, Michel de Montaigne, 
Heinrich Heine, Hugo von Hoff-
mannsthal, Stefan Zweig, Arnold 
Zweig, Lion Feuchtwanger, Franz 
Kafka, SJ Agnon, Nelly Sachs, 
Vicki Baum, Sholem Asch, Saul 
Bellow, Boris Pasternak, Alfred 
Döblin, Lion Feuchtwanger, Irving 
Stone, Isaac Singer, Leon Uris, 
Franz Werfel, Ilja Ehrenburg og 
et væld af andre.

Nobelpristagere
Blandt et væld af forskere - 

Sigmund Freud, Wilhelm Reich, 
Albert Einstein, Ralph Oppen-
heimer, Niels Bohr, nobelpris-
tagerne Adolf von Baeyer, Otto 
Wallach, Richard Willstätter, Otto 
Stern, Jack Steinberger, John 
Charles Polanyi, Arno Penzias, 
Albert Michelson, Fritz Haber, 
James Franck, Max Born, Paul 
Ehrlich, Bernhard Katz, Hans 
Adolf Krebs, Otto Loewi, Fritz 
Lipmann, Hans Bethe, Konrad 
Bloch ... så mange, at jøderne, 
der udgør 0,2 procent af verdens 
befolkning, udgør 62 procent af 
alle nobelpristagere.

Velsignelse...?
Som forfatteren Poul Hoffmann 

udtrykker det.
- Man misunder ikke den mand, 

der vil forklare dette forhold, 
hvis han ikke må bruge ordet 
velsignelse.

 Ingen vil være 
i stand til at 
boykotte jøderne
Uroligheder i Israel udgør ingen forhindring for Moses Hansen, der gerne 
viser konkret støtte til jøderne i vanskelige situationer. En norsk journalist 
mødte ham under hans seneste besøg. De talte om jødernes velsignelse.

Hvem kan forbande, 
når Gud velsigner for 

fædrenes skyld? 

Moses Hansen ser en særlig opgave i at bakke jøderne op, når alle vil kritisere dem. Jøderne har gavnet ver-
den på mange områder, fordi de er velsignede. Men vigtigst er, at Messias kom fra det jødiske folk, siger han.
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Af Bodil Lanting

- Abortlægerne oplever ”en 
byrde af skyld”, fordi de er 
ansvarlige for at slå babyer 
ihjel, forklarede David Dalien på 
konferencen ”Evangelicals for 
Life” i Washington D.C. sidste 
torsdag.

David Daleiden, 27, er manden 
bag de optagelser med skjult ka-
mera, som har afsløret, hvordan 
Planned Parenthood tjener penge 
på salg af aborterede fostre. 

Daleiden, som er grundlægger 
af Center for Medical Progress, 
talte under konferencen med 
Russell Moore fra Southern 
Baptist Conventions og Jim Daly 
fra Focus on the Family om sin 
egen oplevelse af undersøgel-
sen på abortklinikkerne, skriver 
Christian Post.

I videoerne afslører Daleiden, 
hvordan lægerne omtaler men-
neskefostre på en ligegyldig 
måde. Samtidig fremgår det, at 
klinikkerne begår ulovligheder i 
forbindelse med ”indhøstning” og 
salg af fostervæv.

Abortlægerne er også 
skabt i Guds billede

Men hvordan påvirkede hele 
atmosfæren den erklærede 
abortmodstander under optagel-
serne? Hvordan kan man tale om 
salg af baby-dele med læger og 
ledere, der hygger sig med vin og 
salat, spørger Russel Moore fra 
Southern Baptists kommission 
for etik og religionsfrihed.

Daleiden forklarer, at han var 
meget afhængig af Guds hjælp 
under optagelserne. Samtidig 
måtte han fokusere på, at hver 
eneste læge eller ledende med-
arbejder, han talte med, er ”skabt 
i Guds billede, og at de har en 
udødelig sjæl til trods for deres 
afskyelige handlinger”.

- Når man er i en situation, hvor 
man er sammen med en læge 
der foretager sen-arborter, så 
udfører de uhyrlige ting, virkelig 
afskyelige ting, men de er stadig 
mennesker, fastslog Daleiden. 
”Ud fra kærlighedens standpunkt 
må man fi nde noget ved deres 
menneskelighed, som man kan 

relatere til og fokusere på”, til-
føjer han.  

Véd selv at de slår ihjel
- Det har altid stået klart for 

mig, at lægerne selv er helt på  
det rene med, at de dræber 
mennesker. De ser personligt det 
ufødte barns menneskelighed på 
nærmeste hold hver eneste dag, 
og de må bære byrden af skyld 
og konfl ikt, fordi de dagligt har 
det helt inde på livet. De har delt 
det med os, at de sørger over de 
døde babydele, ligesom vi selv 
gør det. På et åndeligt plan lig-
ger der noget meget stærkt i den 
forbindelse, forklarer Daleiden.

Han tilføjer, at han under de 
mest brutale og frygtelige dele 
af undersøgelsen måtte minde 
sig selv om, at han gjorde det ”af 
kærlighed”, at det handlede om 
at vise det sande billede og om at 
bringe evangeliet til ”samfundets 
eksistentielle grænser”. 

- Ingen grænse er mere eksi-
stentiel end en abortklinik, hvor 
børn bliver dræbt - og i hjerte 
og sind hos den abortlæge, som 
begår drabene. Det var også 
en del af det - at se det som en 
opgave for Herren, for at bringe 
hans nærvær ind på disse mørke 
steder, sagde Daleiden.

Abortens paradoks
Som svar på et spørgsmål fra 

Jim Daly fortæller Daleiden, at 
han blev inspireret til at afsløre 
Planned Parenthoods salg af 
aborterede fostre, fordi denne 
praksis repræsenterer et para-

doks i argumentet for fri abort 
som sådan.

- Midt i hele problemet om 
traffi cking med babydele ligger 
dette paradoks, som jeg ikke kan 
glemme. Det er noget af det, som 
fi k mig til at lave et detaljeret stu-
die af sagen gennem to et halvt 
år. Det er et faktum, at ufødte 
børns menneskelighed ikke bliver 
anset for at være ligeværdig i 
forhold til vor egen. Det betyder, 
at fostre ikke er beskyttet ved lov 
og derfor heller ikke er beskyt-
tede fra at blive dræbt ved abort, 
svarer Daleiden.

Samtidig er det netop denne 
enshed i menneskelighed - en 
menneskelighed, der er identisk 
med vor egen - som gør fostre 
så værdifulde for videnskabelige 
eksperimenter. Planned Parent-
hood og forskerne og deres allie-
rede ser fostrenes kropsdele som 
en skjult skat, forklarer Daleiden.

Han mener, at paradokset rører 
ved nogle af de overbevisninger 
om menneskers værdighed og 
ligeret, som ellers er så vigtige 
for amerikanerne. Der fi ndes en 
opfattelse af moral hos de fl este 
mennesker, selv om de ikke 
nødvendigvis er bevidste om alle 
de problemer, der er forbundet 
med abort.

Er videoerne redigerede?
Moore bad Daleiden svare på 

Planned Parenthoods beskyldnin-
ger om, at de omtalte videoer er 
stærkt redigerede. 

Hertil svarer Daleiden, at de 
fl este videoer og nyhedsrapporter 

på tv normalt er redigerede. Men 
den redigering, som Center for 
Medical Progress (CPM) har lavet 
af det materiale, der blev optaget 
med skjult kamera, er ”langt mere 
gennemskuelig end noget fra 
en anden nyhedsorganisation”. 
Han fastholder, at CPM har of-
fentliggjort hele optagelsen af 
samtalerne med abortlægerne og 
klinikkernes ledere og desuden 
har tilføjet undertekster.

- De siger tit, at videoerne er re-
digerede eller stærkt redigerede. 
Og dermed antyder de, at video-
erne skulle være forfalskede, og 
at vi har brugt computer-effekter 
for at lave noget specielt. 

Planned Parenthood har blandt 
andet kritiseret, at en medarbej-
der omtaler sine opgaver med at 
identifi cere forskellige organer på 
et aborteret foster, mens videoen 
viser et billede af et dødfødt barn. 
Men der var tale om et foster af 
samme alder, som det, medar-
bejderen fortalte om, forklarede 
Daleiden i et interview med CNN 
sidste år.

Retssag på vej
Nu har Planned Parenthood 

og the National Abortion Fede-
ration anlagt sag mod Daleiden 
og CMP for ulovlig virksomhed i 
forbindelse med de skjulte opta-
gelser. Det er gået hårdt ud over 
Planned Parenthoods omdømme, 
men deres største problem synes 
dog at være tabet af statsstøtte, 
vurderer World News Service.

Men David Daleiden ser rets-
sagen som en god anledning 
til endegyldigt og offi cielt at få 
kulegravet Planned Parenthood's 
virksomhed i USAs retssystem.

- Det er en mulighed for hele 
pro-life bevægelsen og for hele 
landet til igen at se sandheden 
om Planned Parenthood. I denne 
retssag vil alle disse problemer fra 
deres abortpraksis og deres traf-
fi cking med baby-dele blive belyst 
i retssystemet. Så det kan blive 
en kæmpefordel og en mulighed 
for os, men vi har brug for visdom 
og mod til at handle efter Guds 
nåde og gøre det på den rigtige 
måde, slutter Daleiden sit indlæg 
på konferencen i Washington D.C.

Abortlæger føler også skyld
- Lægerne er også mennesker, siger manden bag de kritiske videoer om USAs abortklinikker.

David Daleiden, manden 
bag de optagelser med skjult 
kamera, som har rystet hele 
verden, anklages for at have 
brugt uoriginale billeder i 
videoerne. Men billederne 
forestiller fostre på alder med 
dem, abortklinikkernes med-
arbejdere beskriver, forklarer 
han i et interview med CNN. 
Skærmprint.

- Jeg vil have en Lamborghini. Planned Parenthoods Medical 
Director, Dr. Mary Gatter, siger det tydeligt i en af optagelserne 
med skjult kamera, at salg af fostre ikke kun handler om at støtte 
forskningen, men om indtægter for klinikkerne. 

Åbent brev til Danmarks regering 
i anledning af Holocaust-dagen
Den danske afdeling af Coalition for Israel beder regeringen 
udtrykke støtte til det jødiske mindretal i Danmark i anledning 
af Holocaust-mindedagen den 27. januar.

”Til den danske regering, statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Som det fremgår af nedenstående presse-meddelelse lancerer 

European Coalition for Israel kampagnen "Bær-en-Kippah" i den 
kommende uge. 

"Bær-en-Kippah" - dels for at markere Den Internationale 
Holocaust-mindedag den 27. januar, dels for at sætte fokus på den 
trussel mod jøder, som gør sig gældende i Europa. 

Således i sidste uge, hvor en studerende med kniv overfaldt en 
lærer i Frankrig, hvilket fi k nogle jødiske ledere til at foreslå, at jøder 
skal undgå at bære deres kippah for at forhindre yderligere angreb.

Undertegnede er kontaktperson for ECI i Danmark og vil her an-
mode regeringen om at overveje, hvordan man fra dansk side kunne 
markere dette og udtale støtte til det jødiske mindretal i Danmark, 
på samme måde som Kong Chr. X under 2. verdenskrig udtalte sin 
støtte-erklæring om alle at bære Davids-stjernen, om den lov skulle 
blive på-tvunget Danmark under besættelsen. 

Med tak, og venlig hilsen
Rakul Kristiansen”
ECI, Dansk kontakt

Holocaust-dagen 
den 27. januar 
kan fx markeres 
med en ”bær-
en kippah-uge”, 
foreslår European 
Coalition for Israel.

8000 kristne indere forfulgt i 2015
Volden mod kristne i Indien øges, viser ny rapport.

Ifølge en ny rapport fra den Mumbai-baserede katolske institution 
Catholic Secular Forum (CSF), blev syv protestantiske pastorer og 
et kirkemedlem dræbt i Indien sidste år.

Rapporten fastslår, at omkring 8000 kristne i Indien, inklusive 
kvinder og børn, blev ofre for vold og forfølgelse sidste år. Også 
mange kirker skal være skadet eller ødelagt som resultat af målret-
tet forfølgelse.

En indisk kristen organisation hævder, at der foregik over 200 til-
fælde af grov vold og forfølgelse mod kristne i 2015. Ifølge rapporten 
skete mest af den anti-kristne vold i den centrale delstat Madhya 
Pradesh, efterfulgt af Tamil Nadu i Sydindien og Jharkhand i øst.

Kristne i Indien beskyldes for at lokke folk til at konvertere til 
kristendommen. Delstaten Madhya Pradesh har strenge anti-
konverteringslove, som for nylig blev gjort endnu strengere.

Tallene i CSF-rapporten er højere end dem, der fi ndes i Åbne Dø-
res Verdensrangliste. Her rangerer Indien på 17. pladsen over lande, 
hvor kristne er mest truet. Åbne Døre oplyser, at over 350 kristne 
blev fysisk angrebet, mindst ni kristne blev dræbt på grund af deres 
tro og mindst tre kristne kvinder voldtaget i rapporteringsåret 2015.

De fleste angreb kommer fra hinduekstremister, men også 
muslimske ekstremister, sikher, buddhister og taoister står bag 
forfølgelsen af kristne i landet. 

Indien har været styret af det hindunationalistiske parti Bharatiya 
Janata Party ledet af statsminister Narendra Modi siden maj 2014.
Det ses som årsagen til, at den radikale hinduisme i landet har 
været støt stigende.

Selv om angreb mod minoriteter viser stigende tendens, har sta-
ten nægtet at tale om overgrebene. Det har opmuntret radikale hin-
duer til yderligere at optrappe deres handlinger, fastslår Åbne Døre. 

KPK/Bodil

Omkring 8000 kristne i Indien, inklusive kvinder og børn, blev 
ofre for vold og forfølgelse sidste år, viser ny rapport. 
Foto: SarahTz/CC/Flickr
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Af Samuel Nymann Eriksen

Omkring hver tredje måned 
må Sayed*, hans hustru og 
deres fi re børn fl ytte til en ny 
lejlighed på grund af trusler 
mod familien. 

Årsagen er, at Sayed og hans 
familie er konverteret til den 
kristne tro – og det opfattes som 
forræderi imod deres stamme. To 
gange har Sayed været udsat for 
drabsforsøg. 

Familien betaler således en 
meget høj pris for at tro på Jesus 
– men man sporer ingen tristesse 
eller modløshed hos dem. 

Jeg besøgte dem i deres nu-
værende lejlighed, og Sayed og 
hans hustru udstråler glæde, de-
res blikke er varme, og børnene 
ser ud til at være meget harmo-

niske, idet de skiftevis leger og 
skiftevis sidder i stuen sammen 
med gæsterne. Det er ikke til at 
forstå, når man ved, hvilket pres 
de lever under.

Sayeds historie
For fl ere år siden blev Sayed 

kristen. Han tilhører en af de 
mest magtfulde familier i stam-
men, så hans omvendelse vakte 
stor opsigt. Han blev udstødt fra 
sin stamme og har levet på fl ugt 
lige siden.

I hemmelighed hjælper hans 
far ham dog, eksempelvis ved at 
fortælle, når et drabsforsøg er un-
der opsejling, så han og familien 
kan nå at fl ygte i tide. 

IS gav os vores bedste tid
Islamisk Stats fremmarch i 

august 2015 betød dog paradok-

salt nok, at hans situation blev 
forbedret. Stammen, som havde 
forfulgt Sayed, blev nu forfulgt 
af IS og fik desperat brug for 
nødhjælp. 

Med støtte fra blandt andet 
Dansk Europamissions givere 
kunne Sayed og hans team nu 
dele nødhjælp ud til de men-
nesker, der havde forfulgt dem. 
Nødhjælpen bliver dermed et 
meget praktisk vidnesbyrd om, 
hvordan konvertitterne har tilgivet 
deres forfølgere – en tilgivelse 
som peger hen på den tilgivelse, 
resten af stammen kan få ved tro 
på Jesus.

Hvad tror de kristne?
Stammen har nu fået et mere 

positivt syn på kristne, og nogle 
begynder at stille spørgsmål om, 
hvad den kristne tro går ud på. 

Senere på eftermiddagen, 
samme dag som jeg besøger 
familien, får de endda besøg af 
hustruens forældre. Det er en 
glædens dag. Det er første gang 
i mange år – og et tegn på tilnær-
melse, efter at forældrene har set, 
hvordan deres stamme fi k hjælp 
af kristne, da IS drev dem på fl ugt 
og ud i den dybeste nød.

Hvornår mon familien skal 
fl ytte igen? Jeg ved det ikke, men 
inden vi går, beder vi sammen, 
og man fornemmer Helligåndens 
nærvær – og mærker, at det er 
her, familien fi nder styrken til at 
stå prøvelserne igennem.

*Af sikkerhedshensyn er nav-
net ændret.

BOGUDSALG 
– se flere tilbud på lohse.dk/udsalg
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THOMAS TEGLGAARD 

Tårnet i Sinear
I slægtsromanen følger vi Noa 
og hans familie - fra arken på 
Ararat til Babelstårnet i Sinear. 

Ikke bare de otte mennesker har 
overlevet syndfloden; det viser sig 
snart, at også ondskaben har kla-
ret skærene. 

GERT GRUBE 

Slip glæden løs
366 andagter fuld af 
hverdagsvidnesbyrd og 
begejstring over Guds 
kærlighed.

JØRGEN H. NIELSEN

Forsoning i kløf-
ternes land
Interwiev med 18 palæsti-
nensere og jøder om deres 
forhold til den anden side. 

Før: 299,95
NU: 150,-Før: 249,95

NU: 150,-

Før: 349,95
NU: 150,-

352 sider, 
249,95 kr.

280 sider, 
249,95 kr.

BRODER ANDREAS

Lysets kraft
Historier om forsoning  og 
håb i Mellemøsten midt i 
forbitrelsen og hadet. 

HOFFMANN

Pletskud
Kirsten og Poul Hoffmann 
deler ud af de mange cita-
ter, de har fundet gennem 
et langt liv med bøger. 

UDSALG
150,- kr.

8 id

UDSALG
100,- kr.

Sayed blev forsøgt myrdet – 
nu hjælper han forfølgerne

Flygtningebørn leger - nødhjælp bidrager til at holde modet 
oppe. Foto: Dansk Europamission.

Det er madpakker som disse, Sayed uddeler til sin stamme.
Til højre: Samuel Nymann Eriksen assisterer med uddeling af 
nødhjælp. Fotos: Dansk Europamission.

Han må fl ygte, fordi han er kristen. Men fjenderne forfølges af IS og har brug for nødhjælp.

Krigen i landet åbner nye døre 
for evangeliet, siger ukrainsk 
kirkeleder, som besøgte Norge 
den 24.-25. januar.

Konfl ikten mellem Rusland og 
Ukraine har nu varet i over to år. 
Mindst 9000 mennesker er dræbt, 
over 1,5 million er på fl ugt, freds-
forhandlingerne er slået fejl, og 
våbenhvilen brydes dagligt. Men 
det får ukrainerne til at søge Gud, 
fortæller kirkeleder Mykhaylo 
Panochko til KPK. 

Han besøgte Norge i forbin-
delse med Bibeldagen 2016.

Kirken har en vigtig rolle
– De vanskelige omstændig-

heder gør, at fl ere og fl ere søger 
Gud i Ukraine. Samfundet vågner 
og ønsker at leve anderledes. I 
denne proces har kirken en vigtig 
rolle, siger Mykhaylo Panochko.

Han er leder for den ukrainske 
union af pinsekirker og med i 
bestyrelsen for det ukrainske 
bibelselskab. Pengene fra Bi-
beldagen i Norge vil i år gå til 
bibelarbejdet i Ukraine.

– Kirken nyder stor tillid i sam-
fundet, og den bør spille en cen-
tral rolle for at forandre samfundet 
til det bedre. Kun Bibelen har kraft 
til at ændre menneskers hjerter 
og sind, siger Panochko.

Ukraine bliver glemt
Bernt Greger Olsen fra Bi-

belselskabet i Norge peger på, at 
fl ygtningekrisen nu får mediernes 
opmærksomhed på Ukraines 
bekostning.

– Det har været vigtigt for os at 
få Ukraine på dagsordenen igen. 
Folk må huske, at der på ingen 
måde er fred i landet. Vor opgave 
er at rette opmærksomheden 
mod et folk, som lider, siger han.

Ny frihed for kristne
– Der har aldrig før været en så 

stor frihed til at tro og læse bibler 
som netop nu. Flere millioner ejer 
bibler og nye testamenter, fortæl-
ler den ukrainske kirkeleder. 

I de østlige dele af Ukraine må 
kristne praktisere deres tro - men 
ikke kritisere det nye regime.

– Missionærer fra vort kirke-
samfund måtte forlade de okku-
perede områder efter mange år, 
de følte sig presset til det. Kirken 
kan ikke støtte okkupationen, vi 
anser den som ulovlig. Samtidig 
må vi passe på, hvad vi siger, for 
vor egen sikkerheds skyld, forkla-
rer Mykhaylo Panochko. 

Samarbejdet med det norske 
bibelselskab har ført til, at over 
ni millioner bibler er blevet sendt 
til Ukraine i årenes løb.

KPK/Bodil

Folk strømmer til kirkerne i Ukraine

- Krigen i Ukraine har åbnet dørene for evangeliet, siger den 
ukrainske kirkeleder Mykhaylo Panochko.

- Konfl ikten får folk til at søge Gud, fortæller ukrainsk kirkeleder.
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Per Nielsen, UCB:

Kulturministeriet vil
udelukke kristne radioer
Af Per Nielsen, UCB Radio, 
København 

Når Kulturministeriet forbyder 
religiøs forkyndelse i lokalradi-
oer, begrænser de ytringsfrihe-
den og svækker demokratiet. 

Ytringsfrihed er en grundlæg-
gende frihedsværdi i det danske 
samfund. Men denne frihed står 
nu i fare for at lide et alvorligt 
knæk.

I Kulturministeriets bekendt-
gørelse om ikke-kommerciel 
lokalradiovirksomhed står, at 
mindst en tredjedel af sendetiden 
skal være taleradio om eller med 
lokale personer og handle om 
lokale forhold eller lokalt perspek-
tiv på nationale forhold (paragraf 
11, stk. 4).

Så langt, så godt.
Men så skriver Kulturministeri-

et i et kommenteret høringsnotat, 
”at kravet om lokalt indhold med-
fører, at rent interessebestemt 
programindhold, for fx religiøs 

forkyndelse, ikke kan udsendes” 
(side 13).

Her er Kulturministeriet på 
glatis.

Det er betænkeligt, at de dels 
lægger en tolkning ned over en 
lovtekst, som ikke umiddelbart 
fremgår af teksten, dels at det 
er i direkte modstrid med lokalt 
indhold, at programindholdet 
ikke må være ”rent interesseba-
seret”, og dels at det begrænser 
ytringsfriheden, at netop religiøs 
forkyndelse ikke må sendes i 
ikke-kommercielle lokalradioer.

Vendt mod muslimer?
Af den øvrige bekendtgørelse 

fremgår det, at man frygter pro-
gramvirksomhed, der tilskynder 
til had og terrorisme. Forståeligt 
nok. 

Men er det derfor, man lægger 
en tolkning ned over bekendtgø-
relsen, der forbyder al religiøs 
forkyndelse? 

Og er det rimeligt, at dette for-
bud stopper kristen forkyndelse 

om tilgivelse, næstekærlighed og 
håb for fremtiden?

Især i Købehavnsområdet 
sendes stadig flere religiøse 
arabisksprogede programmer, 
hvor imamer prædiker og kalder 
til bøn. 

Hvis det er disse lokalradioer, 
Kulturministeriet vil til livs, kan 
man blot kræve, at al lokal tale-
radio skal være på dansk. Det 
har også den fordel, at alle kan 
følge med i, hvad der bliver sagt 
i radioen. Men det er ikke rimeligt, 
at lukke ned for al religiøs forkyn-
delse i lokalradioer, og dermed 
køre en grønthøster hen over alle 
kristne lokalradioer.

Ikke for interesser?
Desuden: Når programind-

holdet heller ikke må være ”rent 
interessebaseret”, udelukkes 
en masse andre ildsjæle fra 
at lave lytteværdigt indhold til 
lokalradioerne. De haveinteres-
serede, de bilinteresserede, 
strikkeklubberne, ornitologerne, 
kaninavlerforeninger og andre 
glade amatører kan med de nye 
bestemmelser ikke selv lave radio 
om deres interesser. 

Dermed kommer Kulturmini-
steriets kommentar til bekendt-
gørelsen til at modvirke hele 
intentionen med at oprette lo-
kalradioer.

De fl este danskere er 
faktisk med i en kirke

Til lokale interessegrupper 
hører også de religiøst interes-
serede. For at få sendetilladelse 
skal der være et reelt publikum. 
Det krav må siges at være opfyldt, 
idet 77,8 procent af danskerne er 
medlemmer af Den Danske Fol-
kekirke. Det er over 4,4 millioner 
medlemmer. 

Hertil kommer Den katolske 
Kirke, frikirkerne og alle de øvrige 
trossamfund. Har majoriteten af 
religiøst interesserede ikke ret til 
at give og modtage opbyggelig 
forkyndelse? Og er det ikke netop 
den opbyggelige forkyndelse, 

der skaber de værdier, vi bygger 
vores kultur på?

Vores frihed bygger 
på kristne værdier

Vi skal huske, at det danske 
demokrati bl.a. trækker på vær-
dierne fra en tusindårig kristen 
historie. Når vi lever i en kultur 
med basale menneskerettighe-
der og lighed mellem kønnene, 
skyldes det bl.a. den kristne 
forkyndelse ud fra teksterne i Det 
Nye Testamente. 

At ligefrem forbyde religiøs 
forkyndelse er at save den gren 
over, vi selv sidder på.

Ytringsfrihed!
Demokratiet hviler på et myn-

digt folk. Lytterne kan tænke 
selv, tolke budskaber og sortere 
i synspunkter. Derfor kan vi roligt 
have ytringsfrihed.

Men når Kulturministeriet age-
rer formynderisk og forbyder al 
religiøs forkyndelse, begrænser 
de ytringsfriheden.

Ytringsfrihed er nemlig åndsfri-
hed, og under åndsfriheden hører 
tanke-, tale-, trykke- og religions-
frihed. Vi har altså i Danmark ret 
til at tale og publicere vore tanker 
– også når disse tanker handler 
om religion.

Slut med kristent TV
og snart med radio?

Desværre er det allerede lyk-
kedes for Kulturministeriets em-
bedsværk at lukke for alle kristne 
tv-stationer i Danmark. Vi har nu 
to år, 2016 og 2017, hvor kristne 
radiostationer har lov til at sende, 
men hvis ikke høringsnotatet bli-
ver sagt imod og ændret, vil det 
fra 2018 være slut!

Skriv gerne til Kulturminister 
Berthel Haarder, at ytringsfri-
heden også gælder for kristen 
forkyndelse i lokalradioerne. For 
sådan bør det være i et frit, de-
mokratisk samfund.

Bertel haarders mail i kulturmi-
nisteriet er: min@kum.dk

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

- Det er et angreb på vores ytringsfrihed, siger Per Nielsen.

Regeringens nye lov om familiesammenføring og beslaglæg-
gelse af smykker og højere pengebeløb, som et stor fl ertal i 
Folketinget netop har vedtaget, har sat mange sind i kog. Dan-
mark har været genstand for massiv kritik over, at det gøres 
mindre attraktivt at søge asyl i det skandinaviske smørhul.

Udenlandske kritiske røster har luftet tanken om, at den 
nye lov kan skade Danmarks omdømme lige så meget som 
Muhammed-krisen, og at stramningerne er på kanten af men-
neskerettighederne.

Hvad udlandet ikke tager med i sine betragtninger er, hvad det 
vil sige at leve og ikke mindst lave politik i et velfærdssamfund 
som det danske. Her handler alle politiske diskussioner nemlig 
i bund og grund om penge. Alle spørgsmål ender med at dreje 
sig om en ting, nemlig: Har vi råd til det?

Alt bliver målt i forhold til, om det kan gavne velfærden og 
opretholde den. Kan fl ygtninge yde til velfærden, eller koster 
de for mange penge? Danmark ser gerne sig selv som et 
foregangsland hvad angår medmenneskelighed og omsorg for 
næsten, men når noget truer velfærden, viser danskerne tænder. 
Politikerne er villige til at gå meget langt, når det gælder velfær-
den. Den er hellig og har erstattet Gud. Der fi ndes ikke noget 
mere angstprovokerende for en dansker end at miste velfærden. 
Hele samfundet og økonomien hviler jo alene på den. Dansk 
økonomi er ikke familiebaseret eller netværksbaseret, men står 
og falder alene med staten som en alfader, der sørger for alle 
fra vugge til grav. Hvis velfærdsstaten kollapser, har danskerne 
intet at falde tilbage på. Derfor bliver vore politikere nødt til at 
tage beslutninger, som i andres øjne kan virke inhumane, men 
det er prisen for velfærdssamfundet.

Selvom integration og medmenneskelighed er noget af det, 
som optager danskerne mest i øjeblikket, så handler al politik i 
sidste ende om mammon. I forhold til fl ygtninge- og indvandrer-
problematikken vil det gavne langt mere, hvis den politiske debat 
begyndte at handle mere om religion og kultur end penge. Hvad 
har vi af menneskeligt overskud? Er vores kristne tro stærk nok i 
mødet med islam? Det er det, som opretholder kulturen og ikke 
kun pengene. Mennesket lever ikke af brød alene. 

I Danmark handler 
al politik om penge

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler?  
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Af Henrik 
Engedal

Bibelens autori-
tet og brug blev 
sat under grun-

dig lup på Dansk Oases konfe-
rence for ledere. Og det var ikke 
småting, der var på spil.

Bent Bjerring-Nielsen, som 
er frikirkepræst og lektor på 3K 
uddannelsen, lagde ud med at 
redegøre og udfordre i, hvilket 
bibelsyn vi bygger på. Bjerring-
Nielsen mener, at der er brug for 
at skabe en ny bibelkultur. For 
selvom han mener, at Bibelen er 
forudsætningen for den vestlige 
kultur, så hersker der en ødelæg-
gende uvidenhed i Danmark: 

- Det er ikke bare uvidenhed. 
Men nu er problemet uvidenhed 
om uvidenheden. Mange tror, at 
de kender kristendommen, fordi 
det er en naturlig del af vores 
hverdag, og fordi de er medlem-
mer af folkekirken. Men det ikke 
er tilfældet, forklarede han. 

Derefter udfordrede han le-
derne til at se indad og se efter, 
om der også i den enkelte Oase-
kirke er brug for at gøre op med 
uvidenheden om uvidenheden på 
det bibelske område:

- Vi skal skabe en ny bibelkul-
tur. Med nye vaner, ændringer 
og tænkning. Det er en temmelig 
stor udfordring, påpeger Bjerring-
Nielsen.

Myte og sandhed
Som et eksempel på de for-

skellige bibelsyn, der hersker i 
Danmark, trak Bjerring-Nielsen 
blandt andet Per Ramsdal frem. 
Ramsdal blev kendt i offentlighe-

den efter, at han gav udtryk for, at 
han ikke troede på Jesu fysiske 
opstandelse og ønskede sig de 
overnaturlige elementer ud af 
trosbekendelsen. Ramsdals teo-
logi udtrykker en hovedtendens, 
der har været i mange år: At det 
symbolske bliver set som det 
virkelige. 

- Det er en ekstrem relative-
ring, hvor alt er til forhandling i 
udgangspunktet. Det betyder, at 
vi selv konstruerer verden. Det 
er ikke kun i Danmark, men i 
hele Vesteuropa, siger Bjerring-
Nielsen.

Gør vi Bibelen mindre?
Denne relativistiske forståelse 

står over for fundamentalismen, 
som grundlæggende har stået 
for, at Bibelen skal læses bogsta-

veligt, og at Bibelen er ufejlbarlig. 
Men Bjerring-Nielsen hævder, at 
denne ret klassiske kristendoms-
forståelse historisk i stedet reelt 
blev en reaktion mod det man ikke 
kunne lide: liberalismen og den 
myteprægede teologi. Og dermed 
røg man for meget over i en for 
snæver forståelse af Bibelen.

- Er vi præget af det, vi op-
ponerer imod? Det er en af de 
store udfordringer, når vi taler 
om bibelsyn. Man kan ikke dis-
kutere Bibelen, hvis alt der er 
transcendens og åndelighed er 
skåret væk. Gør vi også det? Gør 
vi også Bibelen mindre, end den 
er? Han udfordrer de omkring 
120 ledere og taler blandt andet 
for en forståelse af Bibelen, som 
holder fast på fundamentalismens 
grundværdier, men samtidigt ikke 

glemmer forestillingsevnen til at 
forstå Bibelens tekster ud over 
den umiddelbare forståelse. 

 
Ånd og tradition

At Bibelen er en kompleks 
samling af bøger, blev understre-
get af præsten Morten Munch, 
som fortsatte undervisningen i 
samme spor om, hvordan vi skal 
forstå Bibelen.

- Guds tale til os kan ikke sæt-
tes på en formel. Det er noget, vi 
må erfare som ånd og som liv, 
understregede han. 

Og som det er et grundtræk i 
Dansk Oase, talte han også om 
at trække på forskellige kirkelige 
traditioner i forståelsen af Bibelen:

- Bibelen er ikke selvfortol-
kende. Vi har brug for traditio-
nen. Ikke i samme omfang som 

katolikkerne gør det. Men vi har 
brug for assistance for at forstå. 
Vi har også brug for assistance 
fra pinsebevægelsen ift. at forstå 
Guds Ånd i teksten.

Munch holdt også fast i at have 
en grundlæggende forståelse af 
Bibelen ud fra Jesu opstandelse.  
Jesu opstandelse lukker Bibelen 
op: 

- Hvis jeg mister mit forhold til 
Bibelen, så må jeg tilbage til Jesu 
opstandelse og tage den derfra, 
sagde han.

Brug for nytænkning
Antallet af søndagsskoler er 

faldet drastisk fra 1652 skoler i 
1953 til kun 358 skoler i 2012. 
Denne udvikling skal vendes, 
hvis Bibelen skal tilbage i folks 
hverdag:

- Hvis vi ikke adresserer dét 
her, så får vi ikke en ny bibelkultur 
i Danmark. Det er et problem for 
alle kirker i Danmark. Og her er 
der ikke kun brug for en justering. 
Det skal være noget afgørende 
nyt, slog Bjerring-Nielsen fast. 

Keld Dahlmann, som leder Aar-
hus Valgmenighed, fortalte om, 
hvordan han prioriterer god tid 
til at læse i Bibelen hver dag. Og 
han påpegede det paradoksale i, 
at vi aldrig har haft fl ere mulighe-
der for at læse i Bibelen, end vi 
har nu med lydbøger, tablets, utal-
lige bibeloversættelser osv. Før i 
tiden har man ikke altid kunnet 
læse Bibelen pga. analfabetisme 
eller manglede adgang til Bibelen. 
Derfor mente han ikke, at man 
kunne sige, at man skulle læse 
hver dag, men at man til gengæld 
skal eksponeres for Bibelen hver 
dag på en eller anden måde:

- Du kan forkynde Guds ord for 
dig selv. Tale til dig selv. Du kan 
tale til den stemme i dig selv, der 
fx siger, at du intet kan: Det er 
ikke sandt. 

Dahlmann understregede be-
tydningen af at have Guds ord 
som det afgørende våben:

- Hvis du ikke har Guds ord i 
hånden, når der opstår proble-
mer, så har du ikke noget, der kan 
hjælpe dig, sagde han og fortsatte 
med en opfordring til at forstærke 
det daglige liv med Guds ord:

- Det er vigtigt, at vi ikke bare 
overvejer, hvad vi nu skal gøre 
med børnearbejdet. Det er vigtigt, 
at vi ser på, hvad der skal ske i 
vores eget liv.  

På lederoase.dk kan man lytte 
til undervisningen fra ledersam-
lingen.

Der er brug for en ny bibelkultur 
Hvis de kommende generationer ikke skal gå glip af værdien af at kende Bibelen, så er der brug for radikal nytænkning. 

Det var et af budskaberne  på Dansk Oases ledersamling, hvor emnet var ’Bibelen – autoritet og praksis’.

Thomas Søvndal, 
København Vineyard

- Det her emne om bibelsyn 
og om, hvordan vi læser Bibelen 
i praksis, har optaget mig meget 
i de sidste år. Det interesserer 
mig, fordi jeg nok selv har ryk-

Niels Jørgen Paulsen, 
Helligåndskirken i Flensborg

- Jeg vil gerne lære noget 
i forhold til, hvordan man kan 
undervise børn og unge. Det har 
været super spændende. Det er 
jo en anden måde at tænke på, 

Tove Lyngebach, The Gospel 
Fellowship, Frederiksberg

- Vi er i gang med at lave et 
projekt om ensomhed. Så det 
at læse i Bibelen kan nok godt 
hjælpe, men ellers er det første 
og fremmest for at hjælpe mod 

så man får nogle nye tanker, som 
man skal refl ektere over, og nye 
perspektiver. 

- Det er skræmmende at høre, 
at der er så få unge, der ser Bibe-
len som en autoritet i dag. Der er 
noget, man skal gøre bedre. Det 
er ikke kun en organisation som 
Oase, det er galt med. Det er hele 
samfundet. Hvordan får vi åbnet 
det her op for de unge, så det 
bliver spændende, samtidig med 
at vi holder fokus på det, som det 
handler om?

Har du fået nogle ideér til, hvor-
dan du kan bruge det praktisk?

- Man kan i hvert fald tage noget 
bibellæsning og nogle vidnesbyrd. 
Men også have nogle opgaver i, 
hvordan man kan relatere Bibelen 
til sit eget liv. Så man selv kommer 
til at arbejde med det, så det kom-
mer ind på den måde også.

ket mig fra et fundamentalistisk 
ståsted til nu at være et sted 
mellem fundamentalismen og 
liberalismen på den måde, som 
der blev talt om det i formiddags. 
Det med at fi nde en middelvej. 
Jeg tror, at det er vigtigt, at 
Skriften bliver levende for os, 
uden at det bliver for Skriftens 
egen skyld. Altså, at den ikke 
formidler sig selv, men Kristus.

- Og det er vigtigt at sætte fokus 
på, at danskerne ved utroligt lidt 
om basal kristendom, så vi kan få 
Bibelen ud til folket.

Kan du bruge undervisningen 
praktisk i din hverdag?

- Ja, nu skal jeg snart være 
leder på en teenlejr. Så der 
tænker jeg på, hvordan jeg 
kan få teenagere til at læse i 
Bibelen og få fat i de centrale 
budskaber.

den store ensomhed, der er, og 
for mennesker som bor alene. De 
har også brug for at vide, at der 
fi ndes en Gud og en tro. 

- Jeg synes, især den under-
visning om opstandelsen taler 
meget til mig. Der har jo også 
været meget fokus på det i medi-
erne. Jeg har været til et foredrag 
om det også. Jeg synes, det er 
spændende.

Hvad sagde deltagerne på Dansk Oases Ledersamling?

På Dansk Oases Ledersamling i København d. 23. januar blev der sat fokus på temaet Bibelen - autoritet og praksis. Foto: Sandie Lykke.
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Lær dine børn de danske bordvers...
I Danmark synger man i mange kristne hjem et bordvers til Gud som tak for maden. Hver familie har sine favoritter. 
Men måske kan man ikke lige huske teksten på ”Den brune ko”. Eller de voksne kender ikke den sang, som en af
børnene har hørt hos vennerne. Men nu er der hjælp at hente!

Maria Schmidt har nemlig samlet alle de kendte bordvers i den fl otte, kraftige papbog ”Tak for 
mad”. Med sine egne tegninger har den 32-årige billedkunstlærer illustreret de 11 bordvers. 

- Traditionen med at sige Gud tak for maden med et bordvers giver jeg i dag videre til mine egne 3 
børn. Vi synger sammen, før vi spiser, og det giver en dejlig start på måltidet. Jeg synes, det er vigtigt at 
lære børnene at sige Gud tak. Det gælder ikke kun, når vi taler om maden, men også når vi taler om livet 
generelt, siger Maria. 

Bogen indeholder også ”fadervor” og bibelske skriftsteder, som ligger til grund for, at vi siger Gud 
tak for maden. 

Kniber det med at huske en af melodierne, eller er der en sang man ikke kender, kan de høres på 
hjemmesiden www.bordversforbørn.dk

Kraftig A4 papbog, 28 sider.  Ny pris - kr. 98,-

Maria Schmidt har indsunget 
alle bordversene fra bogen 
på bordversforbørn.dk

Vibeke Binderup

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

Peter, Sofi e, Sebastian og Johanne har 
umiddelbart ikke meget tilfælles. De er 
ikke lige gamle og hænger ikke ud med de 
samme kammerater. 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 kom-
munerne. 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,-
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Anmeldt af Josua 
Christensen

Jacob Brønnum 
præsenterede 
sig selv og sin 

bog i Udfordringen (november 
2015), og med en præsentation 
af forfatteren som: cand. teol. , 
redaktør af præsteforeningens 
blad og forfatter til 24 bøger. 
Barnebarn af Sudanmissio-
nens første missionær Niels H. 
Brønnum og freelancer på 
Udfordringen 1988-92 - er der 
lagt op til noget stort. 

Mindre interessant bliver det 
ikke, når forfatteren ønsker at 
vise: ”at naturvidenskaben har 
tabt noget i farten. Biologien har 
ingen anelse om, hvordan selve 
livet bliver livet, og atomfysikken 
har ingen idé om, hvor det er 
kommet fra.”

Relevante spørgsmål
Brønnum rejser en bunke 

relevante spørgsmål. Hvordan 
ser det moderne menneske 
på begreberne sjæl, psyke og 
ånd? Hvad med spørgsmålet om 
frelse eller fortabelse? Findes 
der liv i en eller anden form efter 
legemets død? Hvad betyder 
naturvidenskaben for vores for-
ståelse af Gud, vores opståen og 
indplacering i den store orden? 

Interessante analyser
Brønnum tager fat på arbej-

det ved hjælp af nulevende- og 
filosoffer fra antikken. Bl.a. in-
troduceres vi for Peter van In-
wagen, som forholder sig til det 
fundamentale spørgsmål: ”Hvad 
er det, jeg refererer til, når jeg 
siger jeg?” (s.10). Herefter listes 9 
mulige udsagn op, som illustrerer 
grundlæggende uenigheder om, 
hvorvidt jeget er begrænset af 
rummet, knyttet til kroppen, evigt 
eller fl ygtigt osv. 

Herefter bevæger vi os tilbage 
til antikkens store digtere og ser 
på de skildringer af død og døds-
riger, som eksisterede længe før 
kristendommen. Videre ved hjælp 
af Platons idélære, om tingenes 
grundform, som er præmateriel, 
ja i vel i grunden immateriel, og 
trækker på idéen om et ordnende 
princip, som sagtens kan være 
Gud. Og så til naturvidenska-
ben, som får ”defi nitionsretten” 
i forhold til, hvordan menneske-
livet er skruet sammen, og den 
mener, siger Brønnum: ”at når 
mennesket dør, er det er ligesom 
at trække stikket ud på en brød-
rister. Så virker den ikke mere.” 

Hertil stiller den menneskelige 
bevidsthed spørgsmålstegn. Som 
forfatteren siger, har mennesker 
til alle tider følt, at det ikke er slut 
med døden, men det kan ikke be-
vises. Der er jo ikke nogen, som 
er kommet tilbage for at fortælle 
om det. Og til naturvidenskabens 
forhold til livets opståen tilføjer 
forfatteren: ”Man ved med andre 
ord ingenting” (s.91). 

Hertil og så ikke længere 
Brønnum prøver at tale ind i 

den virkelighedsopfattelse, han 
står overfor, siger han (Udfordrin-
gen). Denne virkelighedsopfat-
telse er i den grad præget af en 
blind tiltro til populærversionen 
af naturvidenskaben, skal vi tro 
forfatteren:  

 I gamle dage troede prak-
tisk taget alle mennesker, der 
nogensinde havde levet, at der 
er noget bagefter. Men siden 
naturvidenskaben kom til, har 
der ikke rigtig været plads til det.
Når evangeliet blev forkyndt før 
i tiden, havde ingen problemer 
med perspektiverne. Selv Kristi 
opstandelse var i og for sig en 
del af virkelighedsbilledet. Man 
vidste, at der var noget bagefter 
(Udfordringen, november 2015).

Selvom Brønnum problemati-
serer naturvidenskabens brug-
barhed, når det kommer til at 
sige noget om sjælen, livet efter 
døden og muligheden for ”tilvæ-
relsens skabende princip” (s. 
148) – så bevæger han sig ud fra 
selvsamme naturvidenskab, når 
det kommer til skabelsen, Jesu 
opstandelse, jomfrufødslen osv. 

”Ved menneskets tilblivelse ef-
ter en lang evolutionsproces, hvor 
bevidstheden og sproget til sidst 
springer frem som vanddråber 

på et blad, bliver mennesket del-
agtigt i bevidstheden og derved i 
hengivelsen” (s. 150).

Stil det overfor Bibelens ska-
belse: ”Gud skabte mennesket i 
sit billede; i Guds billede skabte 
han det, som mand og kvinde 
skabte han dem”, 1.Mos. 1.27 og 
fortsættelsen, som handler om 
det formål, Gud giver mennesket, 
så bliver Brønnums beskrivelse 
poetisk tågesnak. Gud – eller 
Bibelens Gud - forsvinder ud af 
ligningen sammen med store 
dele af trosbekendelsens artikler. 
Brønnum tager ikke som sådan et 
opgør med trosbekendelsen, men 
bibelsynet giver den følgevirk-
ning, at man må læse Bibelens 
beretninger som et udtryk for 
fortolkning og ikke som umid-
delbar sandhed. 

”Jeg er opstandelsen og livet.” 
Der er ingen, der regner med, at 
det er noget, Jesus af Nazaret 
har stået og sagt til folk – det er 
en teologisk fortolkning af det, 
skribenten mener evangeliet om 
Jesus Kristus betyder” (s.112). 

Citatet ovenfor illustrerer mit 
grundlæggende problem med 
bogen. Når Brønnum fuldstændig 
skråsikkert fastslår, at ”ingen” 
antager, at Jesus har sagt, som 
evangeliet hævder. Så må jeg 
bare sige hertil og ikke længere! 
Det kan være, forfatteren ryster 
på hovedet over dette uddaterede 
standpunkt og tillægger det min 
frikirkelige og uhyre mangelfulde 
bibeltolkning (s. 135), men jeg 
nægter at anerkende det syns-
punkt, som efter min mening er 
arrogant og mere demonterende 
af det bibelske verdensbillede 
end videnskaben (s.81). At en 
hvilken som helst teolog, på en 
afstand af et par tusinde år, me-
ner at kunne fastslå, hvad Jesus 
egentligt sagde eller fik lagt i 
munden, det sår tvivl om Bibelens 
troværdighed, og det vil jeg ikke 
være med til.    

Suveræne livsytringer
Det betyder dog ikke, at bogen 

er uden brugbart indhold. I de 
afsluttende kapitler kombine-
rer Brønnum Platons idélære 
med K. E. Løgstrups suveræne 
livsytringer. Det fører til bogens 
egentlige pointer: At tro på Jesus 
er at følge ham. At hengive sig 
til andre mennesker, sætter os i 
forbindelse med det evige – eller 
som Løgstrup siger ”evigheden 
inkarnerer sig i kravet, der udgår 
fra det andet menneskes eksi-
stens” (s.160).  

Brugbare tanker 
om sjælens evighed
Jacob Brønums ”Argumenter mod døden” taler for det evige liv, men 
er alligevel præget af en blind tiltro til populærversionen af naturvidenskaben. 

Jacob Brønnum: Argumenter mod døden
168 sider • 176 kr. • Forlaget Alfa

I Udfordringen uge 48/2015 
skrev Jakob Brønnum kronik-
ken ”Argumenter mod døden”, 
hvor han forklarer sine syns-
punkter som ligger til grund for 
bogen med samme titel.

En tro, der trodser kriser 
Denne bog handler om for-
holdet mellem Grundtvigs 
tro og kriser i hans liv, bl.a. 
over at miste en ægtefælle, 
som han elskede dybt, og 
over hans frygt for at dø, da 
han er blevet 60 år og dermed 
er gammel efter den tids 
målestok.

Ifølge bogen er det grund-
læggende for Grundtvigs  livs-
syn, at han kan være ked af 
modgang og lidelser i livet, men 
ikke er ked af livet selv.

Han kommer ikke overens 
med dødens store lidelse ved 
at forsone sig med den som en naturlig ting, der hører livet til. Han 
fastholder, at døden er en fjende og fremkalder angst, men han 
overvinder sin angst for døden ved at tro på, at den kun er som en 
søvn, Gud opvækker os fra til et evigt liv.

For Grundtvig er det evige liv ensbetydende med en legemlig 
opstandelse, og om et evigt liv uden legemlig opstandelse siger 
han, at ”det trøster intet menneskeligt hjerte, som har trøst behov, 
over døden”.

Kan lære af Grundtvigs tro
Bogen belyser Grundtvigs liv, tro og holdninger, så man bliver 

klogere på ham. Forfatteren trækker bl.a. på et godt kendskab til 
Grundtvigs prædikener, dagbøger og korrespondance. Samtidig 
bliver Grundvigs tro og holdninger omtalt på en måde, så de tilbyder 
sig som livstolkninger, man kan lære af.

Anmeldt af Ove Klausen

Birgitte Stoklund Larsen: 
Paradisskyggen. Med Grundtvig i kærlighed og krise. 
192 sider. • 249,95 kr. •  Kristeligt Dagblads Forlag.

Når to ikke er nok
Anmeldt af Craig Deaton

Tre i et træ er en livlig bog, som sparker til børnenes forestil-
lingsevne og vil give dem indblik i tro og liv.

Erland og Steen er to drenge på 6 år, som har et herligt venskab. 
De har et hemmeligt sted og en hemmelig klub, hvor de kan lege 
sammen og dele livet. Der mangler ikke noget i deres fantasier, og 
deres nysgerrighed  får alle til at grine. 

Men en dag kommer der en, der opdager deres hemmelige sted. 
Med hjælp fra deres nye medlem lærer de, at livet ikke er komplet 
kun med to.  Med én til er de klar til at opdage livet sammen. Nulte 
klasse er fyldt med masser af oplevelser, og det kræver, at de er 
nødt til at stå sammen for at håndtere livet med alle dets gode og 
svære sider.

Kristendom fylder en stor del af fortællingen. Bogen understreger 
troen gennem en mormors død. Andre temaer i bogen inkluderer 
barnedåb, skabelsesberetning, treenighed og tilgivelse. 

Tre i et træ er fyldt med spændende mennesker og interessante 
diskussioner. Bogen handler om drengenes år i 0. klasse, men 
det ville ikke være noget, som  5-6 årige drenge selv kunne læse. 

Den er en god bog, som forældre med fornøjelse ville kunne 
læse op for deres børn i og omkring 6-års alderen. ”Tre i et træ” er 
første bind i en serie på tre bøger.

Runar Bang: Tre i et træ • 104 sider • 149,95 kr. • Lohse
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Skoler

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

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

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

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

som AIDS-ofre står i

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

- et arbejde fra Bethaniakirken, Aalborg
Netbank: 5059 7533038

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

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

Hjælp til AIDS-ramte
børn og familier

i Thailand

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Her er der 
plads til din 

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

kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement 
på Udfordringen

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk
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www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Socialt

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord.  Red. forbeholder sig ret til at for-
korte og udelade indlæg. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Ferie

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Børnerabat ved 2 voksne.

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Landlig idyl i slottenes land
4 dage på 3-stjernet hotel i Tyskland

Ankomst: Mandag til fredag 
4.4.-27.5. og 19.9.-21.12. 
samt valgfri 1.6.-16.9.2016.

Landhaus Bondzio ★★★

Hotellet ligger i rolige, natur-
skønne omgivelser nær Schwerin 
(17 km) på østsiden af den store, 
smukke Schwerinersø og ikke 
langt fra søen Cambser, hvor man 
kan bade om sommeren. Her har 
I mulighed for nogle feriedage i 
hyggelige omgivelser med gode 
udflugtsmål. I kan f.eks. tage på 
eventyr i det skønne landskab i 
Mecklenburg-Vorpommern.

KØR SELV-FERIE MED

 
 Mecklenburger   
 Waldglasmuseum

Pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekode kr. 1.199,-

Børnerabat
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

      - my boss is a jewish carpenter!

Åbent brev til Udlændin-
ge-, integrations- og bolig-
minister Inger Støjberg

 Allerførst tak for den frem-
ragende indsats, du gør som 
minister.

Som det nok er dig bekendt, 
så forbyder Røde Kors, at 
kristne informerer om den 
kristne tro på asyl- og modta-
gecentre, hvor Røde Kors har 
fået overdraget opgaven af 
Jammerbugt Kommune. Heller 
ikke plakater med invitation 
til kristne gudstjenester m.v. 
tillades.

Mange er jo fl ygtet til Dan-
mark, fordi de har oplevet, at 
islam ikke er en fredens religi-
on. Men hvorfor kan fl ygtninge 
så ikke få lov til at høre om kristentroen, som jo er det, Danmark 
bekender sig til, både i Grundloven og regeringsgrundlaget?

 Jeg har snakket med lederen for modtagecentret i Haderslev, 
og hun siger, at de ikke vil have nogen religiøse forkyndere ind, da 
de så også skal tillade, at imamer kommer med deres budskaber.

Det mener jeg er en total misforståelse. Flygtninge er kommet til 
et land, som bygger på kristne værdier. De fl ygter fra vold og krig 
fra islam. Så har de nok ikke brug for at høre mere om islam. Men 
tværtimod mener jeg, at det ville være godt og naturligt, at de hører 
om næstekærlighed, tilgivelse m.v., som jo er centralt i kristentroen. 
Jeg snakker i øvrigt med mange fl ygtninge på gader og stræder, 
og de vil gerne høre om kristentroen og modtage litteratur om det.

For tiden er der en del fl ygtninge, som konverterer fra islam til 
kristentroen. Og det kan da kun gøre integrationen nemmere. Men 
jeg og folkekirkepræster m.v. kunne jo nå langt fl ere, hvis vi kunne 
fortælle om kristentroen på asyl- og modtagecentre.

Så her er mit spørgsmål: Vil du meddele Røde Kors, at information 
om kristentroen fremover kan foretages på asyl- og modtagecentre? 
Jeg mener, at det er mindst lige så vigtigt som det tiltag, du har sat i 
gang vedr. information om ligestilling. Hvis Røde Kors fortsat ikke vil 
give adgang til oplysning om kristentroen, så kan staten helt sikkert 
fi nde andre til at drive disse centre.

 Venlig hilsen
MARTIN NISSEN

HADERSLEV INTERNATIONALE KIRKE

AHORNVEJ 10

Åbent brev til Inger Støjberg

Kirkeledere bør kunne fortælle 
om troen på asylcentrene, me-
ner Martin Nissen.

Det uforløste EU
I de  opslidende fl ygtninge-debatter savnes det forløsende svar, 

og jeg tænker uvlkårligt på replikken hos Hamlet:  ”Words, words, 
words!” som engang i Grosserer-Societetet blev citeret af C.F. 
Tietgen og fejlagtigt af en modstander opfattet som ”Vås, vås, vås!” 

Ordekvilibrister udbasunerer meget patetisk vås. Ikke nedla-
dende, men nøgternt konstaterer jeg dette midt i  EU-afmagten.  Det 
lidt frivole indtryk, man får af EU-lederne på TV-skærmen med smil, 
kys og kram, får mig til at spørge: Hvor alvorligt tynger nøden mon, 
når de fx smovser sig ved veldækkede borde som noget, de dog 
kan enes om?  Christiansborg er samme surdej, hvor der skamløst  
stemmes for en klækkelig lønforhøjelse  -  en hån mod almuen, som 
hele tiden bedes holde igen.

Kommer forløsningen?  Formentlig ja. Belgiens Paul-Henri Spaak 
kom med denne skræmme-profeti  for over 60 år siden:  ”Verden i 
sin nuværende stilling behøver en supermand til at løse dens mange  
problemer.  Ingen véd, hvem han er, eller hvorfra han kommer, men 
een ting er sikkert - han vil komme, for vi venter på ham!” 

 Denne ”supermand” bliver ikke nogen Messias, men tværtimod 
en anti-Messias, som vi aner konturerne af, fx i Johs. Åb. kapitel 
13, hvilket dog ikke skræmmer Kristus-troende med et langt bedre 
og sikrere håb.

JØRN NIELSEN, 
H.C. LUMBYES VEJ 159A, 
4700 NÆSTVED.
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Møder & Arrangementer Ferie & Rejser

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 

Møder & Arrangementer

 

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

Brug for en
annonce?  

Ring 
73 56 15 06

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 7. februar 2016 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

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

Bed for Bed for 
DanmarkDanmark  

Mandag den Mandag den 
1. februar kl. 191. februar kl. 19

Jernbanegade 1,Jernbanegade 1,  
ChristiansfeldChristiansfeld

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 5. februar kl. 19.30. 
Taler: Poul Thomsen, Gatten.

Alle er velkomne!

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 5/2 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Israel – påskerejse
At fejre påske i Israel er noget helt specielt! Vi mær-
ker den særlige intensitet over byen, hvor påskens 
begivenheder fandt sted for knap 2000 år siden. Vi 
går ad ’Smertens Vej’, Via Dolorosa og til den tomme 
grav i Grav haven, hvor vi deltager i festlig gudstje-
neste påskedag.
Dato: 20. - 28. marts
Rejseledere: Birthe og 
 Morten Nielsen

Hurtig tilmelding.  
Efter d. 9/3 – forhør om plads

Israel – landbrugsrejse
Tag med på denne spændende landbrugsrejse til 
Israel og oplev de forskellige former for landbrug på 
tætteste hold. Besøg en bi-farm, se kvæg- og planta-
gedrift med forskellige slags frugt. Der er også besøg 
på kendte bibelske og historiske steder.
Dato: 12. - 19. april
Rejseledere: Ingrid og Ole 
Bjergely Christensen

Hurtig tilmelding.  
Efter d. 29/2 – forhør om plads

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

10.- 16. juli 2016

www.oaselejrsjaelland.dk

EN KRISTEN FAMILIELEJR 
PÅ EMMAUS I HASLEV

INTET 

LIV 

UDEN 

VAND

OASELEJR SJÆLLANDS 

Familielejr

Seniordage på Aggershøj
»Et kald for hele livet« 

Den 23.-26. maj, 30. maj- 
2. juni og 6.-9. juni 2015
Gør noget godt for dig selv 
og tilbring et par gode senior-
dage i vores idylliske tidsboble 
på Ærø – herskabsvillaen & 
feriehjemmet Aggershøj.  
Udover bibeltimer ved sø-
mandsmissionær Simon Am-
brosen og hyggeligt samvær 
ser vi fx den bibelske have, 
søfartsmuseet og Marstal. 
Så tag bibelkredsen, naboen 
og ægtefællen med!

1695 kr. pr. person ved  
4 personer i bilen. 

Prisen er inkl. fuld for-
plejning og færgebillet.

Tilmelding senest den 20. 
april, tlf. 62 53 13 49 eller 
ssa@somandsmissionen.dk

Arrangør: Sømandsmissionen

www.aggershoj.dk
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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 3:
Birgit Schledermann
Rugvangen 3
5560 Aarup

Kodeord: Feriekoloni

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 
4. februar 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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Kontakt: annoncer@
udfordringen.dk

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen

  Ring 7356 1506

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

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. 

Fodbold

Køkkenleder  l lejr & kursuscenter
Virksund Kursuscenter søger pr. 1. april ny køkkenleder.

Da vores nuværende køkkenleder af helbredsmæssige grunde 
har været nødsaget  l at søge andre udfordringer, mangler 
vi en køkkenleder. Som køkkenleder har du ansvaret for den 
daglige dri   i køkkenet samt bespisning  l kurser, private fester, 
lejre etc. Du får ansvaret for at videreføre den gode kvalitet og 
service, vi har over for vores kunder pt. Vore gæster besøger 
os både hverdage og i weekender. Rig  g mange gæster har vi i 
perioden april – oktober.

Jobbet indeholder bl.a.:
•  Indkøb
•  Gennemføre arrangementer fra a-z
•  Planlægning af egen og andre medarbejderes arbejds  d
•  Lave menuforslag/  lbud  l kurser og fester
•  Kontakt  l gæster
•  Egenkontrol
•  Rengøring

Du: 
• Har erfaring med køkkendri   & gæster
• Har erfaring som leder
• Arbejder selvstændigt og kan tage en beslutning
• Er fl eksibel – dine gæster ”bestemmer” din kalender
• Har lykken i at glæde gæsterne med god mad

Vi  lbyder:
• En fast s  lling på fuld  d, evt. 75% s  lling
• Godt & trygt arbejdsmiljø
• Frihed under ansvar
• Løn e  er kvalifi ka  oner

Tiltrædelse fra 1. april eller før. 

Virksund Kursuscenter er et kristent lejr-og kursuscenter, som 
ejes af Luthersk Mission. Der er 32 værelser, mødelokaler, hyg-
gerum, spiselokaler og et ins  tu  onskøkken. 

Yderligere oplysninger på www.virksund.dk eller ved henven-
delse  l daglig leder, Edvard Poulsen, tlf.: 50 51 50 31. 

Ansøgning og CV sendes  l Virksund Kursuscenter, 
Livøvej 5, 7840 Højslev eller på mail@virksund.dk 
senest 15. februar 2016.

 

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

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

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

Efterlysninger
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 

DR K
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. Prædikenen tager ud-
gangspunkt i Markusevangeliet og 
lignelsen om sennepsfrøet.

Mandag 1/2
08:30 Gudstjeneste fra Viborg. 
Genudsendelse fra søndag.

Lørdag 6/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Radiojour-
nalisten Kjeld Koplev fortæller om 
at blive seende i den forstand, at 
man lærer at tolke verden og se 
igennem den materielle overfl ade. 
Helligåndskirkens Kirkekor synger 
salmen ”Ét vidste han om vejen 
frem” fra Helligåndskirken i Århus.

Søndag 7/2
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Munkebjerg kirke.
Børnene er i centrum, når sog-
nepræst Jonas Hennild, Munke-
bjerg, i samarbejde med kirkens 
organist Michael Thomsen og 
kirke- og kulturmedarbejder Kirsten 
Saaugaard, tager masker på og 
bringer fastelavnsgudstjenesten 
i børnehøjde. En af fi re gudstje-
nester, der hver for sig har fokus 
på kirkens sociale ansvar, det 
folkekirken kalder diakoni.

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

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

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:)

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 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: 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

Radio 

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 31/1
07.33 Religionsrapport (P1):
Vært og tilrettelæggelse: Lisbeth 
Brocelius Meléndez.
08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).
09:54 Højmesse fra Sions Kirke, 
København Ø. Prædikant: Anne 
Kathrine Giversen

Mandag 1/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 2/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 3/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Anders Laugesen får besøg af 
forfatter og foredragsholder Finn 
Slumstrup til en samtale om hjer-
tesprog, danskernes tro og folke-
kirkens rummelighed.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 4/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 5/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 6/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 7/2
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
9.54 Gudstjeneste fra Ryslinge 
Frimenighed. Prædikant: Mikkel 
Crone Nielsen

Tema: Ready to fight!
Vinterlejr

19-21 februarwww.vinterlejr.com

”Som et led i fremstødet blev en imam inviteret til at tale om 
islam under den tv-transmitterede nytårsgudstjeneste i Ha-
derslev Domkirke. Ikke overraskende blev initiativet hyldet af 
Politikens kronikredaktør med bl.a. disse vise ord: »Selv om 
kristne ikke tror på profeten Muhammed på samme måde som 
muslimer, er både han og Allah velkomne i den kristne kirke«. 
Jo, når sindet er redebont, lader alt sig gøre.”

Sådan skriver Sven Ove Gade, tidligere chefredaktør på Ekstra 
Bladet, i en kronik i Jyllandsposten den 13. januar, hvor han samtidig 
undres over, at biskop over Haderslev stift, Marianne Christiansen, 
synes indstillet på at markedsføre en anden mærkesag for den 
kæmpende kirke: integration af kristendommen og islam.

Sven Ove Gade langer i sin kronik ud efter de præster i folkekir-
ken, som de senere år har ytret meninger, der afgørende bryder 
med den evangelisk-lutherske kristendom, de ifølge præsteløftet 
er forpligtet til at forkynde, og de biskopper, som i fredens navn 
accepterer dette.

Han nævner bl.a. sagen med tidligere sognepræst i Taarbæk, 
Thorkild Grosbøll, som udtalte: »Gud hører fortiden til. Han er 
faktisk så gammeldags, at det undrer mig, at moderne mennesker 
overhovedet kan tro, at han eksisterer«. 

Han nævner også præsten Per Ramsdal i Sydhavn Sogn, der i 
julen 2014 meddelte Jyllands-Postens læsere, at han løj, når han 
talte om opstandelsen. Ingen af de to blev afskediget, men involve-
rede biskopper og daværende kirkeminister fandt udveje, så disse 
præster kunne fortsætte deres præstegerning. 

”Betryggende” kalder Gade det ironisk, at biskoppen i Odense 
Stift, Tine Lindhardt, derimod har taget de kirkelige reglementer i 
brug for at presse indvandrerpræst Massoud Fouroozandeh ud 
af Sct. Hans Kirke i Odense, hvor han har vikarieret som ulønnet 
prædikant. Skal Massoud, der har døbt mere end 100 tidligere 
muslimer, fortsat prædike ved gudstjenester i kirken, skal en løn-
net præst nu være til stede. For som Gade ironisk pointerer: ”Selv 
en indvandrerpræst bør vel kunne forstå, at i en levende kirke går 
ordenskravet foran alt andet”.

Gade slutter sin kronik med konklusionen: 
”I frihedens eller vel snarere i bekvemmelighedens navn har 

præster i dag lov til at tro og mene, hvad de vil. Blot de ikke tager 
det farlige ord ”mission” i deres mund, kan de roligt lufte deres 
tvivl om opstandelsen, troen på reinkarnation og i øvrigt med god 
samvittighed lege kristendom.”

Den tidligere chefredaktør har før kritiseret folkekirken for at   
glemme sin vigtigste opgave: mission.

/Lisbeth
Hele kronikken kan læses på jyllands-posten.dk.

Folkekirken glemmer det vigtigste

Sven Ove Gade
Tidligere chefredaktør på 

Ekstrabladet, forfatter, 
foredragsholder og debattør
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- På udskriften her ser vi de gode gerninger, du 
lovede at gøre. Til højre har vi det, der lykkedes.

Unge tør godt sige nej
Udfordringen har spurgt tre unge kristne om, hvordan de forholder sig til alkohol.

Se mere på: festli.dk/unge-og-alkohol

Markus Tingleff, 18 år, gym-
nasieelev.

- Snakker I om alkohol?
- Vi diskuterer engang imellem, 

hvor meget det er godt at drikke 
osv, men det er ikke noget, der 
fylder meget. Jeg tror, jeg har 
nogenlunde samme holdning til 
alkohol som de fleste af mine 
kristne venner (alkohol er fi nt, 
men skal ikke ”overtage” ens liv). 

- Er der plads til forskellige 
holdninger til alkohol?

- Jeg synes, der er rimelig god 
plads til forskellige meninger 
blandt kristne. Mest blandt unge.

- Hvordan reagerer du på pres 
til at drikke?

- Så siger jeg bare nej. Jeg 
har altid selv styret, hvor meget 
jeg har lyst til at drikke. Men det 
er ikke noget, jeg har oplevet så 
tit, det er nok nærmere mig, der 
presser andre. 

- Er der brug for alkohol til at 

løfte stemningen? 
- Nogle gange kan hverdags-

livet blive lidt kedeligt at snakke 
om, så kan det være meget rart 
lige at få løftet stemningen lidt, 
men det er egentlig ikke noget, 
som fylder specielt meget med 
mine kristne venner. Jeg synes 
mere, alkoholens funktion er at 
bryde akavetheden/tavsheden, 
hvis man fx er til fest med folk, 
man ikke kender.

Søren Lorenzen, 26, musik-
leder, Silkeborg.

- Snakker I om alkohol?
- Når vi taler om det, er det ofte 

en simpel snak som ”hvem køber 
øl?” eller ”hvilken café skal vi på?”

- Er der plads til forskellige 
holdninger til alkohol?

- Der er plads til store forskelle 
i holdninger. Mange af mine ven-
ner har forskellige holdninger.

- Hvordan reagerer du på pres 
til at drikke?

- Jeg reagerer ved at sige nej 
tak. Det er ikke et stort emne for 
mig at sige nej.

- Er der brug for alkohol til at 

løfte stemningen? 
- Jeg har oplevet alkohol i en 

kontekst, hvor det åbner for en 
dybere snak, men man kan også 
have det sjovt uden alkohol. Det 
har været mere en åbner end en 
mood buster.

Af Niels Christian Melgaard

En ny undersøgelse fra Tryg-
fonden viser, at det kan være 
svært for unge at tage en so-
davand i stedet for alkohol, når 
der skal festes.

29 pct. af de 18-25-årige svarer 
nemlig, at det ikke er nemt at få 
andet end alkohol, når der festes 
i byen, til koncert, på festival eller 
uden for hjemmet. 

Hver tredje ung har mere end 
én gang oplevet drikkepres, når 
de fester med jævnaldrende. 

En kampagnefi lm ”Drikkepres 
Eksperimentet” fra Trygfondens 
’Fuld af liv’-kampagne, stiller 
spørgsmålet: Respekterer vi 
egentlig et nej tak?

Mindst 50.000 danskere - og 
måske helt op til 140.000 - har 
problemer med alkohol. Her af er 
de 10 pct. unge mellem 18-29 år. 

Spørgsmål til unge
Udfordringen spurgte tre krist-

ne unge om, hvordan de har det 
med at blive presset til at drikke 
alkohol.

Ester Christensen, 23 år, lo-
gopædistuderende, Odense.

- Snakker I om alkohol?
- Det er ikke et emne, vi har talt 

om. Dog har vi i IMU (i efteråret 
2015) haft en aften om alkohol, 
og her kom det frem, at selv om 
man har et o.k. forhold til alkohol 
og kan drikke en genstand, når 
man er ude i byen, så kan man 
komme til at lede nogle ud i noget, 
de ikke kan styre.

- Er der plads til forskellige 
holdninger til alkohol?

- I kristne sammenhænge kan 
der være forskellige holdninger. I 
IMU har jeg oplevet, at mange har 
den samme holdning til alkohol. 
Ikke alle var enige, men det blev 
der talt om den aften.

- Hvordan reagerer du på pres 
til at drikke?

- De kan sige, hvad de vil. Det 
betyder ikke noget. Nogle studie-

kammerater sagde før en fest: ”så 
skal vi drikke dig fuld”. Vi snak-
kede om, hvorfor jeg ikke ville 
være fuld, og det accepterede de.

- Er der brug for alkohol til at 
løfte stemningen? 

- Jeg synes ikke, der er brug for 
det. Jeg kan godt se det hyggelige 
i det, men det burde ikke være 
nødvendigt at involvere alkohol.

Falling up har hermed leveret deres sidste album. Deres 
rødder er i ‘postgrunge’, og enhver ‘experimental rock’-
fan vil falde pladask. 

Denne gang endte vi i genren ‘smukt’, men energien tager 
man ikke fejl af: Den distinkte vokal og det drømmende lyd-
billede, især lyrikken, der maler billedet af at falde omvendt.

Deres diskografi  understøtter smukt titlen, billedet er melan-
kolsk, og man fornemmer undertonen.. . lidt som i amerikanske 
fi lm når der bliver sagt “we need to talk”. Nu skal der sættes 
ord på følelser og tilstande - dette album gør præcist det. Det 
er et abstrakt, poetisk billede, hvor musikken understøtter 
kompleksiteten i livet. Men der er forståelse. Og nåde.

Gør ligesom jeg: første lyttede jeg til musikken. Dernæst 
nærlæste jeg lyrikken. 

And I wait in the shivering night
Somewhere a voice spoke inside
And you climb through the window outside
And you told me to search for you there (the woodworker).

Falling Up beskriver mødet med en Gud, der ser os i mørket 
og redder os dér.

There’s a healing calling from the wind, there’s a healer 
waiting to begin

In timeless places, traced and faceless will I learn to let go 
(Broken Heart).

Det er forfriskende med et autentisk album, hvor Gud har 
det sidste ord. Det er til dig, der sætter pris på metaforer, 
som sætter ord på det svære. Også på det uperfekte i livet 
og i mennesket. Følelsen af at komme til kort, ikke at slå til... 
Dette album fremhæver en teologi, der siger, at du vil blive 
grebet af en kærlig Gud, der netop forstår. Og ser dig også 
i den mørke nat.

Marianne Glitfeldt

Mødet med Gud
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Af Niels Christian Melgaard

- Jeg ringede altid hjem fra fri-
kvarteret i skolen for at høre, 
om hun var fuld. Var hun det, 
vidste jeg, at jeg ikke skulle 
komme hjem.

Alex Klemensen voksede op i 
en familie, hvor moren var alko-
holiker. 

- Vi boede på 4. sal, og jeg 
kunne altid lugte, om hun var på-

virket. Nogle gange allerede på 2. 
sal. Der hang en helt speciel lugt 
af alkohol i luften, de dage hun 
drak, fortæller Alex Klemensen.

- Da jeg fik en mobiltelefon, 
kunne jeg ringe hjem. Hvis ikke 
hun tog telefonen, var det nok 
fordi, hun lå og sov, fordi hun 
havde drukket. Alligevel tog jeg 
chancen nogle gange og tog hjem, 
siger Alex Klemensen. 

Moren var i behandling med 
antabus på sygehuset, og her var 

Alex med i perioder. På den måde 
hørte han om et tilbud om behand-
ling, der ikke var rettet direkte til 
misbrugeren, men til børn og unge 
af misbrugere, TUBA. 

Undgik ventetid
Inden han som 15-årig be-

gyndte i terapi hos TUBA, havde 
Alex Klemensen nogle overve-
jelser. 

- For mig var det meget det at 
kunne gå et sted hen og være 

Alex fi k hjælp til et liv 
med en alkoholiseret mor
Alex Klemensen ønsker, at fl ere straks kan få hjælp, når de henvender sig.

TUBA
TUBA er en del af Blå Kors 

Danmark og står for Terapi og 
rådgivning for Unge som er 
Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp til 
unge mellem 14 og 35 år, 
der er vokset op i hjem med 
misbrug.

Flere henvender sig i TUBA
År:    2012  2013  2014   2015 
Henvendelser: 1.457 1.718 1.828 2.188

anonym. Det, der var vigtigt for 
mig, var ikke at skulle skrives op 
i et kommunalt system, men et 
andet system, hvor jeg ikke ville 
få mit navn eller mit CPR-nummer 
registreret. En god kammerat var 
blevet sendt på børnehjem, og jeg 
var lidt nervøs for at blive sendt 
på et, selv om jeg levede med 
en alkoholiseret mor, siger Alex 
Klemensen.

Alex Klemensen undgik lang 
ventetid, inden han begyndte i 
terapi. Hvis ikke det havde været 
sådan, kunne det have set helt 
anderledes ud, fortæller han. 

- Det kunne have betydet for 
mig, at jeg var vendt om. Når de 
unge er klar til at søge hjælp, så 
skal det også falde forholdsvis 
promte. Det er enormt svært for 
unge at bede om hjælp og så 
få en syngende lussing, som en 
afvisning kan være, siger Alex 
Klemensen.   

I dag, 14 år senere, kunne Alex 
Klemensen godt have ønsket sig, 
at der havde været fl ere tilbud.

- Der var ikke godt skiltet med 
det dengang, siger Alex Klemen-
sen, der pointerer, at der bør være 
en bredere palette af muligheder 
for at søge hjælp som barn af en 
misbruger.

- Jo fl ere tilbud, jo bedre, siger 
Alex Klemensen. 

- Dengang jeg var ung og be-
gyndte i TUBA, var det enormt 
rart, at der blev taget hånd om mig. 
Mange af de andre tilbud var til 
min mor som misbruger, siger han. 

Ønsker fl ere tilbud
TUBA er en del af Blå Kors 

Danmark. TUBA modtog sidste 
år 2.188 henvendelser. Det er 18 
procent fl ere end i 2014. I dag er 
1.350 i behandling, og 1.250 står 
på venteliste.  

- Når du er alkoholmisbruger, 
kan du komme i behandling inden 
for 14 dage. Men når du er barn 
af en alkoholmisbruger, kan der 
gå fl ere år, før man kan komme i 
behandling, siger Henrik Appel.

- Der er et kæmpebehov for at 
få hjælp til problemer fra en barn-
dom med misbrugende forældre. 
Det mærker vi hver dag i vores 
afdelinger, fortæller Henrik Appel. 

Hjælpen i TUBA kan være 
afgørende for de unges fremtids-
muligheder. Hver tredje af dem 
kan ende i eget misbrug, hvis 

ikke de får kvalifi ceret hjælp til 
deres udfordringer.

Bedre rustet
TUBA har gode erfaringer 

med at vende den negative so-
ciale arv. Fx angiver 80% af dem, 
der havde problemer med skole 
og arbejde, da de begyndte i 
TUBA, at de føler sig bedre ru-
stet til at fastholde deres studie 
eller arbejde. Og TUBA ønsker 
at kunne hjælpe fl ere. 

- I gennemsnit samler seks 
børn og unge dagligt mod til sig 
og taster TUBAs nummer for at 
spørge om hjælp. De kan ikke 
længere klare de problemer, de 
har efter en opvækst med for-
ældre, der har et misbrug, siger 
Henrik Appel.

Henrik Appel er landsleder for 
TUBA.

Brænder du for planlægning og udførelse af events? 
Har du erfaring med ledelse af både freelancere, lønnede medarbejdere og frivillige? Så er du måske lige den vi søger!

JOBBET
Som eventkoordinator vil du referere til 
generalsekretæren i DanskOase og BUO, 
samt have et tæt samarbejde med den øvrige 
medarbejderstab. Din primære opgave vil 
bestå i planlægning, koordinering og  
udførelse af vores to nationale konferencer, 
LederOase og SommerOase. Dit fokus vil 
være på logistikken og faciliteterne der 
skaber rammer for konferencerne.
Du vil desuden være ansvarlig for en række 
driftsaftaler i forbindelse med kontoret i Od-
der, og generelt være den indkøbsorienterede 
del af vores medarbejderstab.
Dine opgaver på SommerOase:

 Rekruttering og ledelse af kernefrivillige  
 på SommerOase.

 Planlægning af pladslogistik og 
 adgangsforhold m.m.

 Ansvarlig for ansøgninger til kommuner,  
 brandmyndigheder og politi m.m.

 Ledelse af WorkCamp, hvor SommerOase  
 stilles op af over 200 frivillige. 

DIN PROFIL
Personlige kompetencer:

 Du arbejder selvstændigt og tør tage  
 beslutninger.

 Du tøver ikke med at bede om hjælp, hvis  
 der er behov for det.

 Du er detaljeorienteret, grundig og 
 kvalitetsbevidst.

 Du har et naturligt købmandskab og finder  
 forhandlinger om pris og vilkår spændende  
 og energigivende.

 Dit hjerte banker for kirken i Danmark, og  
 du har et brændende ønske om fornyelse i  
 kirken.
Faglig profil:

 Du har mindst 2 års erfaring med 
 planlægning af store arrangementer,   
 måske fra tidligere jobs eller som frivillig i  
 organisationsarbejde.

 Du har stærke kommunikations- og 
 koordineringsevner.

 Du er ikke bange for at tage fat og få jord  
 under neglene i arbejdet med praktiske  
 opgaver.

DU KAN SE FREM TIL
 At indgå i et kompetent, ungt og innovativt  

 stabsteam, som arbejder tæt sammen med  
 BUOs stab.

 Muligheden for at sætte dit præg på en af  
 landets største kirkelige events.

 Kristent arbejdsfællesskab.
 Fleksible arbejdsvilkår med gode  

 muligheder for flextid og ferie.
 Samarbejde med mange spændende 

 personer fra bevægelsens bagland.
Ansættelsen er sat til fuld tid (37 timer/
ugen). 
Løn og pension efter DanskOases lønpolitik.
Dit arbejdssted er primært på kontoret i 
Odder.
Tiltrædelse 1. marts eller snarest derefter. 
Samtaler vil blive afholdt løbende.
Spørgsmål kan rettes til generalsekretær 
Karsten Bach på tlf. nr. 50 51 64 96 eller på 
mail karsten@danskoase.dk

DanskOase søger Eventkoordinator

læs mere på danskoase.dk

- Det var 
enormt rart, 

at der blev 
taget hånd 
om mig, da 

jeg henvendte 
mig i TUBA, 

siger Alex 
Klemensen, 
der voksede 

op med en 
alkoholiseret 

mor. 
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Parentesen

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ 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
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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

Jesus sagde til dem: "...Alt, hvad I beder om i jeres bønner, 
skal I få, når I tror." (Matt.21, 21-22).

 
Tilbage i 2000 gik jeg på Diakonhøjskolen i Århus, hvor jeg læste 

til diakon. Her oplevede jeg noget fantastisk og overnaturligt fra 
Gud, som jeg gerne vil dele med andre.

Det skete den første uge, hvor jeg lige var startet. Vi sad alle 
sammen inde i vores lokale og fi k undervisning om, hvordan vi 
skulle takle sorg og død. En pige fortalte om, at hun havde mistet 
sin mor, og hvor svært det havde været for hende. Mens jeg sad og 
lyttede, begyndte tårerne at løbe ned af mine kinder. Det var ikke 
pigens historie, der fi k mig til at græde. Og selv om jeg prøvede 
at tørre tårerne bort, blev de bare ved. Jeg kunne simpelthen ikke 
stoppe dem. Jeg rakte min hånd op og bad om at gå på toilettet.

Da jeg kom ud på gangen og havde lukket døren i efter mig, 
så jeg, der sad en pige på gulvet med begge ben trukket op og 
armene rundt om knæene. Hun græd og var meget ulykkelig. Jeg 
forstod, at det måtte være Helligånden, som førte mig ud til hende. 
Jeg bøjede mig ned og spurgte hende, hvad der var galt, og om 
der var noget, jeg kunne hjælpe hende med.

Hun så op på mig helt knust og fortalte, at hun lige havde fået 
penge, omkring 10.000 kr., som hun skulle leve for, betale for ophold 
og købe studiebøger for, men at alle pengene var væk. 

Hun fortalte, at hun havde ledt og ledt overalt på sit værelse, 
men kunne ikke fi nde dem.

Jeg fi k en pludselig indskydelse og spurgte hende, om hun havde 
kigget under sengen. Hun sagde, at det havde hun, men der lå 
en tom kuffert, da alt hendes tøj var pakket ud. Jeg så på hende 
og sagde, at hun ikke skulle være ked af det mere, for hendes 
penge lå i kufferten. Hun kiggede på mig helt målløs og sagde, at 
kufferten var tom, da hun havde kigget i den 2 gange og vidste, 
at der ikke lå noget i den.

Jeg fi k hende rejst op og så på hende og sagde, at hun skulle 
stole på, hvad jeg sagde og gå tilbage til værelset og kigge i kuf-
ferten endnu engang, så ville hun se, at pengene lå der.

Jeg gik tilbage til lokalet og satte mig på min plads og slog op i 
min Bibel under 5 Mosebog. I dag husker jeg ikke, hvilket kapitel 
og vers jeg læste op af. Men jeg læste højt, så alle kunne høre det.

Samtidig græd den pige, som havde fortalt om sin mor, så 
læreren måtte stoppe undervisningen. Til sidst sad jeg helt alene 
tilbage og læste højt, og efter 20 minutter stoppede jeg og gik ud.

Da jeg kom ud på gangen stod de andre og snakkede, og jeg 
kunne se på dem, at de ikke rigtig forstod, hvorfor jeg lige pludselig 
var begyndt at læse højt i Bibelen. I det samme kom pigen tilbage, 
helt hvid i hovedet og rystede over det hele. Hun kom hen til mig 
og sagde, at alle 10.000 kr. lå i kufferten. 

Jeg kiggede på hende og sagde: Intet er umuligt for Gud. Du har 
nok haft besøg af engle, som har lagt dem i din kuffert.  

Jeg er helt overbevist om, at Gud havde tilrettelagt alt på forhånd 
og brugt mig som et levende redskab i denne situation. Jeg tvivlede 
ikke, men handlede på Guds ord.

Siden den gang har jeg oplevet mange ting med Gud, som er 
svære at forklare.

Af Klaus Hansen, 
Billund

Gud griber ind

Rig og berømt
En fi n dame fortalte nabofruen 

om sin vellykkede søn.
- Han bor i et helt vildt lækkert 

hus. Han går i det dyreste mærke-
tøj og holder fl ere ferier i udlandet 
hvert år. Og ikke nok med det, han 
går også til en sjæledoktor. Han 
ligger på en sofa og snakker i en 
hel time ad gangen, og det koster 
800 hver gang, pralede hun.

Nabofruen var dybt imponeret. 
- 800 kroner per gang! Hvad i 

alverden snakker de så om?
- Om mig, svarede den stolte 

mor.

Service-minded
Min mand stod meget længe 

i kø for at betale en pakke bat-
terier i fjernsynsforretningen. 
Tilsyneladende var der ingen af 
ekspedienterne, som gad komme 
til kassen for at ekspedere ham.

- Jeg har en idé, sagde jeg og 

tog et målebånd op af tasken. Så 
gik jeg hen til en af de største fl ad-
skærme og begyndte at måle den 
op. Og ganske rigtigt. Hurtigere 
end man kan sige ”Boxer-tv” kom 
en ung mand styrtende hen til os.

- Kan jeg hjælpe Dem, spurgte 
han helt forpustet.

- Ja, sagde jeg. ”Jeg vil gerne 
have lov til at betale for de her 
batterier.”

Festtalen
Lars Nielsen fyldte 80 år, og 

hele sognet kom til festen. Præ-
sten var også til stede, og han 
talte varmt om Lars Nielsens 
trofasthed mod kirken. 

Men den gamle fik selv det 
sidste ord:

- Ja, nu har jeg hørt hver ene-
ste prædiken, der er blevet holdt 
i kirken de sidste 60 år, og jeg 
er - Gud ske lov - stadig en god 
kristen!

Som børn kan sige det
- Mor, sagde den lille dreng, 

”Frederik har aldrig set en hest!”
- Det kan da ikke passe, sagde 

hans mor.
- Jo, det gør, blev drengen 

ved. ”Jeg tegnede en hest, og 
så spurgte han, hvad det var for 
et dyr!”

Fra en lille piges stil: 
”Folk er delt i drenge og piger 

og mænd og damer. Drenge er 
der ikke noget ved, før de bliver 
voksne og bliver gift. 

Min mor er en dame, som er 
en voksen pige med børn. Min far 
er så sød, så jeg tror, han var en 
pige, da han var dreng.”

Søndagsskolelæreren fortalte 
børnene om De ti Bud. Efter at 
have brugt særlig meget tid på 
at tale om buddet om at ære sin 
far og mor, spurgte hun børnene, 
om der også var et bud, som kan 
lære os, hvordan vi skal behandle 
vore brødre og søstre.

Svaret kom prompte fra en 
dreng, der var den ældste i sin 
søskendefl ok:

- Du må ikke slå ihjel!

60 år med prædikener - og 
stadig en god kristen.
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