
Af Richard Oestermann
Den danske journalist Richard 
Oestermann fortæller om sit 
spændende liv blandt kendte 
og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov
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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: Anne Mie Skak Johanson

Brudepar kan stadig få Udfordringen gratis leveret i tre 
måneder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Regionsleder i 
Indre Mission 50 år

Lørdag den 5. marts 2016 kan regionsle-
der i Indre Mission i Region Midt, Thorkild 
Vad, Videbæk, fejre sin 50-års-fødselsdag.

 

Man kan stadig nå at foreslå 
nye sange til optagelse i Kir-
kesangbogen, som udkommer 
næste år.

Kirkesangbogen, der ventes 
klar i foråret 2017, udkommer på 
Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Sang-
bogen skal være et supplement til 
Den Danske Salmebog. 

Redaktionen bag Kirkesangbo-
gen prøver at gå nye veje for at 
imødekomme det 21. århundre-
des kirke- og kulturliv. Ambitionen 
er at videreudvikle og dermed 

styrke den unikke danske tradi-
tion for kirkelig fællessang.

Både for nye og
”gamle” kirkegængere

Kirkesangbogen satser derfor 
på at præsentere et bredt udsnit 
af kristent trosliv og eksistens. 

Intentionen er at videreudvikle 
fællessangen og bygge bro mel-
lem nye og ældre salme- og 
sangtraditioner. Der vil således 

være noget genkendeligt for både 
gamle og nye kirkegængere.

Målet er også at skabe en 
sammenhæng mellem nutidens 
livsforståelse og musik og sal-
mens traditionelle univers. 

Kirkesangbogen udkommer til 
reformationsjubilæet i 2017.

Udstikker nyt spor
Rasmus Nøjgaard, formand 

for redaktionsgruppen bag Kir-

kesangbogen, udtaler: 
”Kirkesangbogen udstikker et 

nyt spor mellem Den Danske 
Salmebog og Højskolesangbo-
gen, og formidler kristen tro på 
en spørgende og søgende måde. 
Kirkesangbogen præsenterer 
en bred vifte af musikalske og 
tekstlige udtryksformer, der skal 
videreføre og styrke den vigtige 
danske fællessangstradition.”

Fra de seneste 50 år
Redaktionsgruppen bag Kirke-

sangbogen tæller stærke kræfter 
på både den musikalske og 
teologiske side. Gruppen har 
gennemgået et materiale på over 
1.000 fortrinsvis danske sange 
og salmer fra de seneste ca. 50 
år med henblik på at udvælge 
de bedst egnede.  Man har også 
samlet sangskrivere, digtere og 
komponister på en række work-
shops. 

I alt 40 kirker rundt om i Dan-
mark fungerer som testpanel for 
materialet.

Bodil

Nyere salmer efterlyses til Kirkesangbog

Overlæge Gorm Greisen er ny 
formand for Det Etiske Råd.

Gorm Greisen har siddet i rådet 
siden 2013, hvor han har været 
næstformand.

Gorm Greisen er professor i 
pædiatri og har i 25 år arbejdet 
som overlæge på Rigshospitalets 

neonatal afdeling, der tager sig 
af sundhed og behandling af for 
tidligt fødte børn.

Gorm Greisen afl øser fi losof 
Jacob Birkler, der har været med-
lem siden 2010 og formand de 
seneste fem år. Birklers periode 
som formand udløber i marts 
2016, da de 17 medlemmer i 

rådet højst kan sidde i seks år.
Også klinikchef Anne-Marie 

Gerdes og journalist Bolette 
Marie Kjær Jørgensen indtræder 
i Det Etiske Råd.

Niels Christian  

Kristen sygeplejeforening holder 
temadag om ’Stress & Tro’ 
Dansk Kristelig Sygeplejeforening 
holder landsmøde i Aarhus 4. marts.

”Må du springe spisepausen over, 
fordi der er for meget at lave?” Sådan 
spurgte Dansk Sygeplejeråd i foråret 
sygeplejersker ansat i hjemmesygeple-
jen og på landets plejehjem. 34 procent 
svarede: ”Ja, ofte”. 

Hvordan undgår man at blive stresset 
under disse forhold? Hvordan passer 
man på sig selv og sine kolleger uden 
at svigte patienterne? Og kan tro være 
en ressource i en sådan situation?

Den 4. marts inviterer Dansk Kriste-
lig Sygeplejeforening (DKS) plejeper-
sonale til en temaeftermiddag med em-
net: ”Til plejepersonalets bedste. Om 
stress, omsorg, magtesløshed og tro”. 

Oplægsholdere er teolog Preben Kok og sygeplejerske Ann 
Dahy, som er kredschef i kreds Midt, Dansk Sygeplejeråd. I løbet 
af dagen vil DKS’ Omsorgspris 2016 blive overrakt. 

Arrangementet er åbent for alle. Temaeftermiddagen er første del 
af foreningens landsmøde, som fortsætter til lørdag eftermiddag 
med inspirationsarrangement og generalforsamling for medlemmer. 

Bodil

Missionærpar fejrer guldbryllup
Lørdag den 27. februar 
kan fritidsforkynder i 
Indre Mission, Ingrid og 
Jørgen Markussen, Chri-
stiansfeld, fejre guldbryl-
lup.

Ingrid og Jørgen Mar-
kussen var gennem 20 år 
missionærer i Tanzania for 
Brødremenighedens Dan-
ske Mission. 

Senere blev ægteparret plejehjemsledere i Nordborg, Spjald 
og Ikast samt på Asserballeskov Bibel Center. Ingrid og Jørgen 
Markussen, som begge er fyldt 70, har 4 voksne børn, 8 børnebørn 
og to oldebørn. De er stadig aktive i bl.a. Brødremenigheden og 
Indre Mission.

Bodil

Ingrid og Jørgen Markussen var 
missionærer i Tanzania i 20 år. - Jeg vil egentlig bare gerne 

have mennesker omkring mig”, 
siger Anne Mie Skak Johanson, 
som fylder 50 den 22. februar. 

 Anne Mie Skak Johanson er 
ikke til gourmetmad og hvide 
duge. Til gengæld er hun til 
mennesker, ærlighed og store 
drømme.

Meningen med livet
- Du skal leve livet fuldt ud. Spis 

noget mere kage, og prøv drøm-
mene af. Og så skal du bruge alt 
det, som du har fået givet, til at 
glæde mennesker og glæde den 
Gud, som har skabt dig, svarer 
Mission Afrikas formand, da hun 
bliver spurgt om, hvad meningen 
med livet er. 

Anne Mie Skak Johanson ved, 
hvem hun er, og hun ved, hvad 
hun står for.

”Af natur er jeg umiddelbar og 
måske endda lidt grænseover-
skridende. Og jeg forventer nok 
egentlig det samme af mennesker 
omkring mig. Jeg vil gerne, at folk 
siger: ”Du har faktisk en busse-
mand siddende på kinden.” 

Eller: ”Det var faktisk ikke en 
særlig god tekst, du skrev der.” 
Så har jeg mulighed for at handle 
på det, og jeg ved, hvor jeg har 
folk,” siger hun.

To gange Åbent Hus
Formanden med den røde 

manke og de energiske armbevæ-
gelser fejrer sin 50 års fødselsdag 
med to åbent hus-arrangementer. 
Ét hos sine sognebørn i Tyrstrup-
Hjerndrup Pastorat ved Christi-
ansfeld og ét på bopælen i Odder.

- Hvide duge og gourmetmad 
betyder ikke meget for mig. Jeg 
vil egentlig bare gerne have 

mennesker omkring mig. Mange 
mennesker, siger hun.

Forandring med fart på
Anne Mie Skak Johanson blev 

formand for Mission Afrika i efter-
året 2014. Siden har hun stået i 
spidsen for en større omstruktu-
rering på sekretariatet og en kurs-
ændring med en ny Vision 2020, 
der blandt andet skal satse mere 
på frivillighed i den fl ere end 100 
år gamle missionsorganisation. 
Kort sagt: Der har været fart på.

”Hvis jeg skal sætte en over-
skrift på mine 1½ år som besty-
relsesformand, hedder den ”for-
andring”. Men det er vigtigt for mig 
at sige, at beslutningerne jo ikke 
er mine alene. De er bestyrelsens, 
og min opgave som formand har 
hovedsageligt været at stå bag 
bestyrelsens beslutninger. En 
god leder skal være visionær og 

målrettet – også når beslutninger 
skaber grundlæggende forandrin-
ger. Det prøver jeg at leve op til i 
mit formandskab,” siger hun.

Tidligere leder for 
Dansk Oase

Anne Mie Skak Johanson blev 
færdig som teolog i 2001, hvoref-
ter hun blev ansat som landsleder 
for Dansk Oase og præst i Odder 
Frimenighed. 

I dag er hun ansat i en halv-
tidsstilling som sognepræst i 
Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat ved 
Christiansfeld. Hun pendler til 
jobbet fra hjemmet i Odder, hvor 
hun bor sammen med sine børn 
og ægtemanden Leif Johanson. 

Bodil

Mission Afrikas formand 50

Forfatter af ”Skæld ud 
på Gud”, Preben Kok, 
holder oplæg på tema-
dagen den 4. marts.

En mellemting mellem Salmebogen og Højskolesangbogen skal styrke tro og dansk fællessang.

Redaktionsgruppen er i fuld gang med den nye Kirkesangbog. 
Fra venstre ses Inge Marstal, Pablo Llambias, Helene Dam og 
Rasmus Nøjgaard.

Salmer efterlyses
Forslag til salmer og 

sange i Kirkesangbogen 
kan sendes til kirkesang-
bogen@vajsenhuset.dk

Både tekster, noder og 
lydfi ler er velkomne, dog 
max fem sange/salmer. 
Alle får svar vedr. optagel-
se i bogen i efteråret 2016. 
Deadline for indsendelse 
er den 22. marts 2016.

Tidligere præst og landsleder 
for Apostolsk Kirke død
Pastor Verner Jensen, grundlægger af Kildevæld Efterskole, 
Landsleder for Apostolsk Kirke i Danmark (1980-88) og tidli-
gere formand for Evangelisk Frikirkeråd, er død, 91 år gammel.

Verner Jensen var bankuddannet, men blev lærer på Apostolsk 
Højskole i Kolding. Her blev han senere præst i den lokale menighed. 
Han har også været præst for kirken på Filippavej, Frederiksberg, 
hvorfra han skal begraves den 20. februar. 

Bodil

Den farverige sognepræst vil gerne have masser af mennesker omkring sig.

Etisk Råd får ny formand
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Allerede som barn længtes 
jøden Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin 
fylde. Af frygt ikke blot for Israels 
Gud, men også for at forråde sin 
jødiske arv og sin familie, forka-
stede han hårdnakket Jesus. En 
bitter kamp i hans hjerte og sind 
var begyndt. Da Jacob var 25 år 
gammel, greb Gud ind.

265 sider - Udkommet 2015

199,-
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Hvorfor
lige mig?

Af Niels Christian Melgaard

- De er så fl inke, og vi er en 
stor familie.

Sådan lyder det fra ægteparret 
Else Marie og Kurt Mortensen.

For to år siden døjede Else 
Marie med smerter i ryggen. Det 
havde hun gennem et stykke tid 
været til læge med, men hun 
havde endnu ikke fået stillet en 
diagnose.

Men en dag, da Kurt havde talt 
med sin bror, begyndte overvejel-
serne om at opsøge Apostolsk 
Kirke i Vejle.

Broren havde gennem længere 
tid haft skæv ryg.

- Jeg talte jævnligt med min 
bror i telefon, og jeg spurgte til, 
hvordan det gik med helbredet. 
Denne dag lød han så glad. Jeg 
spurgte, hvad der var sket. Han 
svarede, at det kunne han ikke 
forklare, siger Kurt Mortensen.

- Han var bange for, at jeg 
ville latterliggøre ham. Det tror 
du ikke på, sådan noget, sagde 
han til mig.

Værd at prøve
Broren fortalte dog, at hans 

datter havde fået ham overtalt 
til at komme med i kirke, og ved 
gudstjenesten fi k datteren en til-
skyndelse til, at hendes far skulle 
med til forbøn for smerterne i 
ryggen.

- De lagde hånden på det 

ømme sted, bad for det, og jeg 
fi k det bedre, forklarede broren i 
telefonen til Kurt.

- Jeg spurgte, om vi kunne 
komme med i betragtning der, for 
Else Marie har dårlig ryg, siger 
Kurt Mortensen. 

Else Marie forklarer, at bare en 
gåtur på et par hundrede meter 
hen til Brugsen kunne være en 
overvindelse, fordi smerterne 
især på turen tilbage blev stærke.

Kurt talte med niecen og spurg-
te, om hun kunne hjælpe med en 
kontakt til kirken.

Der bliver sat en aftale i stand 
med et par fra kirken og niecen. 

- Vi tænkte, at det var værd at 
prøve. Vi konkluderede, at det 
trods alt ikke kunne blive værre.

Parret, som de besøgte, og 
niecen stod omkring Else Marie, 
og de bad for hende.

- De bad først én gang. Så 
skulle jeg gå lidt. Så bad de en 
gang til. Og så var det bare godt. 
Da jeg kom hjem, tog jeg min 
rygstrækker af. Jeg har ikke haft 
den på eller haft ondt siden, siger 
Else Marie Mortensen.

Senere, da de kom hjem og 
talte om oplevelsen, blev de 
enige om, at det måtte der være 
noget mere i.

- Vi skal meldes ind i den kirke, 
siger Else Marie Mortensen.

Godt netværk
Det var med en vis beklemt-

hed, at de kørte til deres første 

gudstjeneste i kirken en søndag 
formiddag for godt to år siden.

- Vi kendte ikke så mange. 
Kurts bror og vores niece og så 
parret, som vi var til forbøn ved, 
siger Else Marie Mortensen.

Betænkelighederne forsvandt 
dog, da de nåede parkeringsplad-
sen foran kirken.

- Vi havde ikke gået mange 
skridt, før vi blev mødt af et 
”goddag og velkommen. Du skal 
have et knus”, siger Else Marie 
Mortensen.

Gudstjenesten blev en positiv 
oplevelse og noget anderledes 
end den gudstjenesteform og 
omgangsform i Folkekirken, hvor 
de før kom lejlighedsvis.

- Det er en god måde at holde 
gudstjeneste på. De har nogle 
hjælpepræster og en lovsangs-
gruppe. Der skal være noget 
til alle aldre. Når der er fl est på 
scenen, er de 8-10 stykker, så 
det giver virkelig noget, siger Kurt 
Mortensen.

- Nogle gange bliver det pens-
let så meget ud, at man taber 
tråden. Når der er en udenlandsk 
prædikant, så bliver det oversat til 
dansk. Det har vi skullet vænne 
os til, siger Kurt Mortensen, 
inden han igen vender tilbage til 
netværket i kirken.

- Vi føler, at vi er en stor familie, 
og der er et godt forhold indbyr-
des, siger Kurt Mortensen.

Tjeneste som værter
I løbet af den første tid spurgte 

Else Marie og Kurt Mortensen, 
om der var noget, de kunne 
hjælpe med. 

”I kan godt være mødevær-
ter,” sagde de til os. I er meget 
smilende, sagde de, og efter et 
par måneder blev ægteparret 
mødeværter. Det er en tjeneste, 
de er glade for.

- Man lærer folk at kende på 
den måde, siger Kurt Mortensen.

Efter kort tid fi k Else Marie og 
Kurt Mortensen en mail fra præ-
sten Søren Viftrups kone, Bodil. 

- Hun skrev til os, at der mang-
lede nogle folk til rengøringen. 
Det sagde vi ja til med det sam-
me, siger Kurt Mortensen, der er 
pensioneret lokofører. Else Marie 

Mortensen arbejdede i 25 år som 
postbud.

Rengøringsopgaven foregår på 
en hverdag, og de er mellem fi re 
og ti om dette.

- Vi får kaffe omkring klokken 
halv ti, får en snak og går bagefter 
i gang med rengøringen. Folk er 
meget mere hjertelige og kærlige 
end ens fysiske familie, lyder det 
fra ægteparret.

Svære oplevelser
Else Marie og Kurt Mortensen 

blev inviteret med til et kursus i 
kristendom.

 Alphakurset begyndte med, at 
deltagerne skulle præsentere sig, 
og hvad de laver eller lavede. Da 
Kurt Mortensen fortalte om sin 
tid som lokofører, dukkede der to 
oplevelser op.

- Jeg var ude for to personpå-
kørsler i mine 38 år som lokofører. 
Det havde jeg tidligere svært ved 
at tale om, siger Kurt Mortensen.

En af lederne af kurset var 
opmærksom på dette.

- Da mødet var færdigt, kom 
han og snakkede med mig om 
det. Han sagde, at det skulle jeg 
ikke gå og tænke på. Det er ikke 
Guds mening, at du skal lide un-
der det. Han kaldte på en af de 
andre ledere. De lagde hånden 
på mig og bad for det, siger Kurt 
Mortensen.

- Det har hjulpet helt fantastisk. 
Nu kan jeg tale om det uden at 
græde, når jeg møder nye men-
nesker, siger Kurt Mortensen.

Venner fra kirken 
Tidligere har Else Marie og 

Kurt Mortensen fl yttet i forbin-
delse med deres arbejde. Nu er 
det kirken, det handler om.

- Hvis vi skulle noget, hvis hel-
bredet på et tidspunkt svigter, så 
var det at fl ytte tættere på kirken i 
Vejle. Det er bare fantastisk. 

Det er en stor glæde for os at 
komme der. Det gør noget ved én. 
Nu har jeg ikke prøvet rusmidler, 

men man bliver afhængig af at 
komme i kirken. Det er en skam, 
at vi ikke har opdaget den kirke 
noget før. Men som min bror 
siger til os, så har vi nok ikke 
været modne før nu, siger Kurt 
Mortensen.

Andre skal høre det
En nabo bemærkede, at Else 

Maries helbred var blevet bedre.
- Han spurgte mig, hvor hun 

havde været henne og få det 
lavet, siger Kurt Mortensen.

- Jeg fortalte, at der bare var 
blevet bedt for det, siger Kurt 
Mortensen.

- Nå, jamen det er da fanta-
stisk, siger de og lyder oprigtigt 
som om de glæder sig over det, 
siger Kurt Mortensen.

Else Marie og Kurt har delt 
Udfordringens juleavis rundt til 
naboer og bekendte.

De ønsker, at andre også skal 
høre evangeliet.

- Jesus døde på korset for os, 
for at vi kan få evigt liv. Han har 
taget vores synder, siger Else 
Marie Mortensen.

Noget, som parret er glade for, 
er at præsten, Søren Viftrup, til jul 
tager ud med en buket roser til kir-

kens frivillige.
- Så får vi en kop kaffe og en 

hyggelig snak. Det har altid haft 
stor betydning, siger Else Marie 
Mortensen.

Da Kurt Mortensen i november 
fejrede sin 75-års fødselsdag, 
var fl ere fra menigheden, der er 
blevet en del af Else Marie og 
Kurt Mortensens omgangskreds, 
inviteret med.

- Det var omkring ti procent af 
gæsterne, der var fra kirken, siger 
Kurt Mortensen.

Mangfoldigheden af aktivite-
terne i kirken er svær at have et 
overblik over, fortæller ægtepar-
ret, men ud over gudstjenesterne 
så deltager Else Marie og Kurt 
Mortensen i møderne i Fristedet.

Ikke søndag uden kirke
- Vi prioriterer gudstjenesterne 

og møderne i Fristedet. Bare vi er 
væk i en uge, så er det ikke godt. 

En søndag, vi ikke kan komme 
i kirke, er ikke en rigtig søndag. 
Så mangler vi noget, siger Kurt 
Mortensen.

- Vi kommer gerne 20 minutter 
før, fordi vi kan godt lide at tale 
med folk og hilse på. 

Beklemtheden
forsvandt på
p-pladsen
Der blev taget godt imod Else Marie og Kurt Mortensen i kirken.

En kop kaffe og en god snak er en fast del af ægteparrets 
ugentlige rengøringsopgave i Apostolsk kirke i Vejle.

En søndag uden kirkegang er ikke en rigtig søndag, lyder det fra Else Marie og Kurt Mortensen. 
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Niels Christian Melgaard

Der er væsentlige forskel-
le på et hospice og så på 
kommunale institutioner, der 
tilbyder noget, de betegner 
som hospice-lignende, mener 
Hospice Forum Danmark og 
hospicelederne. 

Kolding kommune har planer 
om at lave et forsøg med fire 
midlertidige hospice-pladser på 
et plejecenter som erstatning for 
de pladser, borgere fra Kolding 
kommune i dag benytter på ho-
spicer andre steder i regionen.

Men der er en udfordring i de-
fi nitionen af, hvad et hospice er.

- Navnet ”Hospice” er ikke en 
beskyttet betegnelse, og det kan 
derfor være yderst vanskeligt for 
både borgere og professionelle, 
som ønsker og har behov for 
en hospice plads, at navigere i, 
siger formand for Hospice Forum 
Danmark, Tove Videbæk.

Højt specialiseret
Alle steder handler det om at 

ville give alvorligt syge og døende 
mennesker den bedst mulige 
behandling og omsorg.

Men der er væsentlige for-
skelle, pointerer Tove Videbæk. 

- Sundhedsstyrelsen har de-
fi neret hospice som en regional 
opgave. Hospice er at betragte 

på linje med andre specialiserede 
afdelinger på et sygehus, siger 
Tove Videbæk.

- På den baggrund er det 
Sundheds- og Ældreministeriets 
opfattelse, at drift af hospice ikke 
er en kommunal opgave, siger 
formanden.

Den  palliative indsats 
foregår i  almen praksis, kommu-
ner og sygehusafdelinger, mens 
den specialiserede palliative 
indsats varetages af palliative 
afdelinger, palliative teams og 
hospice. 

- Der er afgørende forskel på, 
hvor og hvilken palliativ indsats  
den livstruede syge og de på-
rørende skal have tilbudt, siger 
Tove Videbæk. 

Det særlige for hospice
Videnscentret for Rehabilite-

ring og Palliation, REPHA, har 
uddraget de karakteristika, der 
er særlige for hospice:

- Indsatsen varetages i et tvær-
fagligt, teambaseret team.

- Personalesammensætningen 
består af minimum fi re faggrup-
per, herunder læge og sygeple-
jerske. 

- Der er sygeplejersker til 
stede døgnet rundt og adgang til 
palliativt kvalifi ceret lægebistand 
hele døgnet.

- Der tilbydes palliativ indsats 
over for de pårørende – både 
under patientens sygdom og efter 
patientens død.

- Der er mulighed for, at pårø-
rende kan overnatte.

- Målet er, at patienten får 
højest mulig livskvalitet.

- Det er den livstruede syge og 
de pårørendes behov, der skal 
tages udgangspunkt i, fastslår 
Tove Videbæk.

- Har de behov for en speciali-
seret palliativ indsats, skal denne 
indsats foregå på et hospice med 
de kompetencer, som er der.

- Har de ikke behov for den 
specialiserede palliative indsats, 
skal de selvfølgelig ikke på et ho-
spice, men tilbydes den fornødne 
hjælp og behandling i hjemmet 
eller på et kommunalt plejehjem, 
siger Tove Videbæk.

Kald det noget andet!
Hospice Forum Danmark og 

Foreningen for hospiceledere i 
Danmark stiller sig positivt over 
for, at personale i kommunerne 
bliver efteruddannet for at give 
bedre pleje til alvorligt syge og 
døende.

- Vi kan kun glæde os over den 
udvikling, vi ser i kommunerne 
hen imod at efteruddanne per-
sonale for at kunne give alvorligt 
syge og døende borgere bedre 
tilbud både hjemme og andre 
steder – man skal blot ikke kalde 
sådanne tilbud for ”hospice” eller 
”hospice-lignende”, siger Tove 
Videbæk.

Større klarhed
Det er ifølge de to organisa-

tioner uklart, hvad der ligger i 
”hospice-lignende”, og på hvilke 
områder borgeren kan forvente, 
at det ligner et hospice.

- Vi vil derfor opfordre til, at 
man i stedet fi nder på et andet 
godt navn til disse pladser for 
døende borgere. 

Det vil give større klarhed både 
for borgerne og for de professio-
nelle, så de enten kan henvise 
til det basale niveau eller det 
specialiserede palliative niveau, 
siger Tove Videbæk.

Kald det ikke et ”hospice”

Flere uddelinger 
af bibler fra fortovet
Af Niels Christian Melgaard

Gideonitterne er kendt for at 
dele det Ny Testamente ud 
på hoteller, så der ligger et i 
skuffen på hvert enkelt hotel-
værelse. Men en del af udde-
lingen foregår også på skoler, 
og her har bevægelsen lagt en 
ny strategi.

På årsbasis deler Gideonit-
terne mellem 25.000 og 30.000 
eksemplarer af Det Nye Testa-
mente ud her i landet. Det står 
de knap 300 medlemmer for. 
En del af uddelingen foregår på 
folkeskoler.

- Der er stadig skoler, hvor vi 
kan få lov til at komme ind i en 
klasse og dele et testamente ud til 
eleverne, siger Tommy Petersen, 
der er landsformand for Gideonit-
terne. Han fortsætter:

- Men det bliver sværere at 
komme ind på skolerne. Der er de 
lidt mere bange for at lukke os ind. 
Jeg tror, det er den multikulturelle 
udvikling, der spiller ind.

- Der er nogle skoler, hvor vi 
har kunnet komme ind i mange 
år, der ikke længere er så åbne 
for, at vi kan komme ind, siger 
landsformanden.

Uddelingen foregår til elever 
fra mellemtrinnet, femte klasse, 
og opefter. Det er bestemt fra 
international side i bevægelsen

- Vi vil gerne ind og tilbyde 

eleverne bogen. Vi siger til dem, 
at det er en gave, som de frivil-
ligt kan tage imod eller ej, siger 
Tommy Petersen.

International opsigt
På internationale konferencer 

og samlinger hos Gideonitterne 
har det fl ere gange vakt opsigt, 
at danske gideonitter får mu-
lighed for at komme helt ind i 
klasselokaler.

I USA har man i fl ere år tyet til 
uddelinger foran skolerne, altså 
på offentlig grund. Den udvikling 
diskuterede gideonitterne på 
deres årsmøde i efteråret på bag-
grund af, at lokale gideonitter var 
blevet afvist på en skole. 

- Lokalgruppen i Randers 
forsøgte sig med at uddele testa-
menter på fortovet foran skolen, 
og det oplevede de positivt, siger 
Tommy Petersen.

Gideonitterne havde forsøgt at 
komme ind på skolen og uddele 
testamenter. Skolelederen var 
positiv over for dette, men foræl-
drebestyrelsen sagde fra.

- Vi kontakter altid skolen og 
spørger, om vi kan komme ind. 
Hvis ikke, fortæller vi, at vi så vil 
stå på fortovet foran skolen. Det 
er offentlig grund, så det har vi lov 
til, siger Tommy Petersen.

Formanden lægger ikke skjul 
på, at han foretrækker at komme 
ind på skolerne:

- Det er en åndelig kamp, vi 
står i i dag. Der er modstand mod 
Guds ord, lyder det fra landsfor-
manden.

Gideonitterne oplever at rykke uddeling af Ny Testamente fra klasselokaler til fortovet foran skolerne.

Gideonitterne
- Der er Gideonitter i 200 

lande over hele verden.
- Gideonitterne uddeler 

på verdensplan mere end 
84 millioner Bibler og Ny 
Testamenter om året. Det 
svarer til fl ere end to hvert 
sekund året rundt.

- I 2015 rundede Gideo-
nitterne på verdensplan to 
milliarder uddelte bibeldele, 
siden Gideonitbevægelsen 
startede i 1899.

Tommy Petersen

Betegnelsen hospice bruges i fl æng, mener Hospice Forum Danmark og hospicelederne.

- Hospice er ikke en kommu-
nal opgave, Tove Videbæk.

På det seneste har jeg modtaget fl ere henvendelser fra per-
soner, både fra indland og udland, som skriver til mig, at de 
bekymrede for Europas fremtid. 

De føler, at truslen fra islam kommer tættere på, og at vores 
kultur er under stærkt pres. Og at de, som er valgt til at passe 
på borgerne, ikke gør deres arbejde og heller ikke længere har 
ressourcer til det.

 
Kløften mellem befolkning og politikere bliver større og større. 

Politikerne fører en multikulturel inkluderende politik, som folket 
føler sig direkte truet af. Efter voldtægterne nytårsnat i Köln og 
andre nyhedshistorier om voldige overfald er mange borgerne 
bange og usikre i deres daglige færden. Men den politiske kor-
rektheds tyranni gør, at de ikke tør stille kritiske spørgsmål af frygt 
for at blive kaldt racister og dårlige mennesker. Folk tør simpelthen 
ikke længere sige deres mening. Mange kristne har helt opgivet 
at sige noget af skræk for at ikke at fremstå næstekærlige nok.

Når folk skriver til mig, er det også for at spørge: hvad gør vi? 
Flere efterlyser en ny folkebevægelse, hvor man har modet til at 
sige fra overfor den misforståede accept af det, som tydeligvis 
destabiliserer vores kultur og samfund.  

 Ideen om en folkebevægelse er rigtigt god. Forandringer 
kommer fra folket, ikke politikere. Europæiske politikerne magter 
ikke opgaven. Folket kan ikke stole på deres politikere og bliver 
nødt til at tage sagen i egen hånd. Men er det så en ny politisk 
bevægelse, der skal til? Jeg tror mere på en åndelig bevægelse, 
en kristen bevægelse, hvor kirkerne fi nder sammen og viser en ny 
vej. En af grundene til, at Europa ikke kan klare presset fra islam, 
er, at kulturen har fornægtet Gud. Det er ikke nok med talen om 
at styrke de kristne værdier. Det har indtil videre ingen effekt haft.

Europa må vende om. For at gøre det må en ny bevægelse 
først og fremmest være en bodsbevægelse, der beder Gud om 
tilgivelse for det postmoderne projekt og viser en ny levevej, som 
i virkeligheden bare er at gå tilbage til de traditionelle værdier. 
Men først boden. Uden bod, ingen bedring. 

Europa må gøre 
bod for at undgå 
islamisering

Film med tankevækkende /
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på www.Hosianna.dk

F

Se det spændende u

Nyhed! Køb den prisbelønnede film 
”Flugten til Frihed” med Viggo Morten-
sen i hovedrollen, som en katolsk lærer 
der skal hjælpe en muslimsk fange sik-
kert gennem ørkenen til domsfældelse 
i Frankrig. Kr. 119,-
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Seminar i Frederiksværk om 
Mellemøsten gennem 3.000 år
Lørdag den 27. februar taler forfatter og præst Hans P. Pe-
dersen ved et seminar i Frikirken Salem i Frederiksværk over 
temaet ”Et verdenshistorisk drama i tre akter”.

Hans P. Pedersen har en fortid i fi nansverdenen. Han var i en 
årrække præst i Kirken i Københavns Kultur Center og er kendt 
som en dynamisk kommunikator.

Ud fra Bibelen og fl ere historikeres værker sætter Hans P. 
Pedersen fokus på 3.000 års dramatisk historie i Mellemøsten 
med verdensomspændende konsekvenser. Han kommer også 
ind på den seneste udvikling i området. Under sine mange rejser 
til Mellemøsten og grundige studier har Hans P. Pedersen fået en 
betydelig viden om områdets historie og har fi ngeren på pulsen i 
forhold til spændingsfeltet mellem kristne, jøder og muslimer. 

Han har i en lang årrække været formand for den tværkirkelige 
organisation Immigranthjælpen, der i samarbejde med menne-
skeretsforkæmper Ida Nudels organisation Mother to Mother har 
hjulpet tusindvis af enlige jødiske immigranter og deres børn fra 
det tidligere Sovjet til en fremtid i Negev i Israel.

For denne indsats og for sine bøger om antisemitisme og immi-
gration har Hans P. Pedersen på 50-års dagen for undertegnelsen 
af FN´s menneskerettighedserklæring fået overrakt Raoul Wallen-
berg Selskabets hædersdiplom og guldmedalje på Christiansborg.

Man kan kontakte pastor Ruth Cilwik ang. tilmelding.
Bodil

KD-formand: ”Asylansøgere bør 
respektere andres trosfrihed”
Asylansøgere skal skrive under på, at de respekterer tros-
friheden i Danmark, ellers bør det få konsekvenser, mener 
KristenDemokraternes landsformand Stig Grenov.

 Hvis man fl ygter til Danmark pga. forfølgelse, skal man også 
respektere andres frihed, mener KristenDemokraterne. Udtalelsen 
kommer på baggrund af endnu en sag fra et asylcenter, hvor en 
muslim, der er konverteret til kristendommen, er blevet truet på livet. 

”I Danmark skal der være lige ret for loven, uanset om man er 
statsborger eller fl ygtning. Men KD kender til fl ere tilfælde af trus-
ler, chikanerier og forfølgelse af kristne konvertitter på asylcentre.

Nu må det stoppe. Kan man ikke indordne sig under religions-
friheden, må man interneres og sendes ud af landet igen”, skriver 
Stig Grenov på Facebook.

Vold og trusler mod kristne på svenske asylcentre har fået nogle 
menneskeretsaktivister til at foreslå oprettelse af særlige asylcentre 
kun for kristne.

Bodil

 – Hvorfor er der tiltagende 
fokus på Israel i medier og 
menigheder? Og kan vi stole 
på det billede, medierne tegner 
af Israel?

Den 4.-6. marts besøger Wil-
lem Glashouwer fra ”Kristne for 
Israel” igen Danmark. 

Willem Glashouwer var i Dan-
mark hele 2 gange i 2015. Det 
blev til fl ere velbesøgte møde-
rækker i kirker og menigheder. 
Samtidig præsenterede han sin 
bog ”Hvorfor Israel? der udkom 
på forlaget Scandinavia sidste år.

Denne gang taler han i Pot-
temagerens Hus i Holsted, som 
ofte ramme om fælleskirkelige ar-
rangementer, så alle er velkomne, 
siger Moses Hansen. 

Israel og de sidste tider
Willem Glashouwer har stude-

ret emnet  ”Israel” gennem adskil-
lige år. Han er ordineret præst 
og teolog ved ”Dutch Reformed 
Church” og har skrevet adskillige 
bøger og bibelstudier om Israel 
og den kristne tro.

Glashouwers bog ”Hvorfor 
Israel?” er nu oversat til mere end 
30 sprog. 

Han har også skrevet bøgerne 

”Why Jerusalem?” og ”Why End-
time?” (Hvorfor Jerusalem? og 
Hvorfor de sidste tider?). Her 
beskriver Glashouwer endetiden 
i Bibelens lys og ser på Israels 
betydning  i denne sammenhæng.

Israels betydning i verden
Nogle af de emner, Glashouwer 

vil komme ind på under sine fore-
drag i Pottemagerens Hus, er:

- Hvilken betydning har Jeru-
salem for jøder, kristne og musli-
mer? - Hvad er forholdet mellem 
Israel og den kristne kirke i dag? 
- Hvorfor vender jøder hjem til Is-

rael i store skarer, sidste år mere 
end 25.000, deraf ca. 9.000 fra 
Frankrig? og Hvordan udspilles 
og opfyldes Bibelens profetier i 
Mellemøsten i dag? 

Der vil også være mulighed for 
spørgsmål til foredragsholderen.

Modtog Oranje-orden
Willem Glashouwer har været 

producer, studievært og direktør 
for den kristne tv-kanal  ’Evange-
lische Omroep’. Efter en kræft-
operation, hvor han fi k fjernet 
en større tumor i hjernen, blev 
han præst i en stor reformert 
menighed. De sidster årtier har 
han været formand i Holland og 
senere international præsident 
for den pro-israelske organisation 
Christians for Israel.

Glashouwer rejser i dag over 
store dele af verden for at holde 
foredrag om Israel. Han er deko-
reret af den hollandske Dronning 
Beatrix i 2010 med ordenen ”Or-
der of Oranje Nassay”. Han er gift 
med Marianne, og de har 4 børn.

Besøget i Holsted bliver det 
eneste, Glashouwer når i denne 
omgang, oplyser Georg Berthel-
sen, Ebenezer/Exodus, der er 
dansk kontakt.

Bodil

Hvorfor er der fokus på Israel?
I weekenden 4.-6. marts taler Israels-eksperten Willem J. J. Glashouwer i Holsted.

Den hollandske pastor Willem 
Glashouwer har tidligere talt i 
Danmark og fi k sidste år udgi-
vet bogen ”Hvorfor Israel?” 

Præst og forfatter Hans P. Pedersen holder seminar om Mel-
lemøsten i Frikirken Salem i Frederiksværk.

Borgmester til
kirkeindvielse
Borgmesteren klipper snoren 
og børnekoret synger, når 
Søhøjlandets Kirke i Gjern 
indvier nye lokaler den 21. 
februar.

Kirken holder åbent hus kl. 
13.30-16.00. Efter børnekor, 
rundvisning og kaffe sluttes 
med gudstjeneste klokken 15.

Lyttende Kirke fejrer 10 år
Den Lyttende Kirke kan i år 
fejre 10 års jubilæum. Det 
markeres ved højmessen i 
Bethlehemskirken i Købehavn 
den 28. februar.

Ved gudstjenesten prædiker 
Mikey Mitton, der for 10 år siden 
var med til at etablere Den Lyt-
tende Kirke i Danmark.

Præst ved Bethlehemskirken, 
Ole Skjærbæk Madsen, mødte 
bevægelsen Christian Listeners 
på en rejse i England.

- Han så det som en fi n orga-
nisation, og han havde et ønske 
om at få Christian Listeners til 
Danmark, fortæller Bente Lund-
bak Pihl, der er daglig leder i Den 
Lyttende Kirke. 

Christian Listeners blev præ-
senteret første gang i Danmark 
i 2003. Herefter blev der lavet et 

pilotprojekt i 2005.
I løbet af de næste to år be-

gyndte Christian Listeners at 
tage form, og man valgte i Dan-
mark at kalde tjenesten Den Lyt-
tende Kirke. Gennem alle årene 
har Den Lyttende Kirke holdt 
størstedelen af aktiviteterne ud 
fra Bethlehemskirken.

Ved højmessen deltager Ro-
bin og Marianne Petersen, der 
også var med omkring opstarten.

Efter gudstjenesten forsætter 
fejringen af jubilæet med frokost 
og kaffe i menighedshuset ved 
Bethlehemskirken.  

- Den Lyttende Kirke beskæf-
tiger sig med lytning. Hvordan 

lytter vi? Hvorfor er det så vigtigt 
at lytte? Hvordan kan man blive 
en bedre lytter? 

Vi holder kurser, primært i Kø-
benhavnsområdet, men vil også 
gerne til Fyn og Jylland.

Den Lyttende Kirke medvirker 
også på alternative messer. 

Niels Christian

Den Lyttende Kirke medvirker også på alternative messer, hvor man tilbyder at lytte til gæsterne.

Dansk ”kirke” opstod efter inspiration fra England.

Bente Lundbak Pihl er daglig 
leder i Den Lyttende Kirke. 
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LEDER                         Af Stig Christensen

Pastor emeritus,
Tidl. formand for 

Dansk Oase

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dagens tekst: Mark. kap. 9:14-29

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Alt er muligt for den, som tror
14Da de kom ned fra bjerget, så de, at der stod en stor fl ok men-

nesker omkring de øvrige ni disciple, som var ved at diskutere 
med nogle jødiske skriftlærde. 15Da folkeskaren så Jesus, blev de 
grebet af ærefrygt, løb ham i møde og hilste ærbødigt på ham. 
16Så spurgte Jesus dem: »Hvad drejer diskussionen sig om?«

17»Mester,« råbte en mand i skaren, »jeg bragte min søn 
herhen, for at du skulle helbrede ham. Han kan ikke tale, for 
han er besat af en ond ånd. 18Hver gang den tager magten over 
ham, slår den ham til jorden, og så bliver han helt stiv, ligger 
med fråde om munden og skærer tænder. Jeg bad dine disciple 
om at jage dæmonen ud, men de kunne ikke.«

19»Åh, I vantro mennesker!« udbrød Jesus. »Hvor længe skal 
jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Kom 
herhen med drengen.«

20De førte drengen derhen, men aldrig så snart havde den 
onde ånd fået øje på Jesus, før den hev og sled i drengen. Den 
kastede ham omkuld, så han lå og væltede rundt på jorden med 
fråde om munden. 21Jesus vendte sig mod drengens far: »Hvor 
længe har han haft det sådan?«

»Fra han var ganske lille,« lød svaret. 22»Den har tit prøvet at 
tage livet af ham ved at vælte ham ind i fl ammer eller ned i vand. 
Åh, vær dog barmhjertig og hjælp os - hvis du kan!«

23»Hvis jeg kan?« sagde Jesus. »For den, som tror, er alting 
muligt.«

24»Jeg tror!« råbte faderen. »Hjælp mig til ikke at være vantro!«
25Nu så Jesus, at en masse mennesker kom løbende fra alle 

sider, så han skyndte sig at tale strengt til den onde ånd: »Du 
døve og stumme ånd, jeg befaler dig at komme ud af drengen 
og aldrig mere vende tilbage til ham!«

26Ånden skreg vildt og begyndte igen at hive og slide i drengen, 
men til sidst fór den ud af ham. Drengen lå som livløs på jorden, 
og der gik en mumlen gennem skaren: »Han er død!«

27Men Jesus tog ham ved hånden og hjalp ham på benene 
- og han blev stående. 

28Da Jesus kort efter var alene med sine disciple inden døre, 
spurgte de ham: »Hvorfor kunne vi ikke drive den dæmon ud?« 
29»Den slags kan kun drives ud ved bøn og faste,« svarede han.
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Det nytter
For nylig fremgik det af et høringssvar fra Kulturministeriet, 
at en ny ordning for lokalradio ville betyde, at der ikke læn-
gere måtte udsendes forkyndende radio.

Dette skete formentlig i den omsiggribende jagt på mus-
limske fanatikere, hvor vores samfund desværre giver afkald 
på hævdvundre frihedsprincipper. 

Men et sådant forbud vil også ramme kristne radioer, og det 
ville jo være en stor sejr for ateister og fjender af kristendom, 
hvis de - under påskud af at ville beskytte os alle imod ter-
rorisme - kunne få lukket munden på de kristne. I forvejen er 
det desværre lykkedes på en lang række områder.

Vær opmærksom på, at der hele tiden foregår en ånds-
kamp. Og vi skal ikke opgive, blot fordi vi er i mindretal. For 
vi har også bønnens magt, hvis vi blot vil bruge den.

Mogens Videbæk og Per Nielsen fra lokalradioerne prote-
sterede, bl.a. her i bladet, og der blev opfordret til at læserne 
skulle protestere overfor kulturministeren.

Jeg skrev også selv et venligt brev til kulturminister Bertel 
Haarder og gjorde ham opmærksom på problemet.

Nu svarer en medarbejder på ministerens vegne, at ”parti-
erne bag medieaftalen 2015-2018 har besluttet ikke at gen-
nemføre omlægningen af lokalradioordningen i den tidligere 
aftalte udformning.” – Gudskelov for det! 

Men kampen er ikke forbi, for snart skal partierne bag 
medieaftalen drøfte et nyt oplæg til den kommende ordning 
for ikke-kommerciel lokalradio, og hvilke krav der skal stilles 
til programindholdet. Men så lover brevet:

”Kulturministeren vil i den forbindelse arbejde for, at det 
også i den kommende ordning bliver muligt at udsende 
programmer med religiøst indhold, f.eks. transmissioner af 
gudstjenester fra den lokale kirke.” 

Vi er heldige, at vi for tiden har en kulturminister, som er 
positiv overfor kirken. Hvis det fortsat var Manu Sareen, der 
sad der, var svaret nok blevet et helt andet. I den tidligere 
regerings tid blev der bevidst gennemført en række love, som 
stred imod kristne normer. Derfor er det vigtigt, at vi 
stemmer på politikere med kristne holdninger. Og 
det er endnu vigtigere, at vi beder for de politiske 
ledere. Gennem bøn kan vi nemlig binde og løse. 
(Se Matt. 16,19). Og ”en retfærdigs bøn har en 
mægtig virkende kraft.” (Jakobs brev 5,16).

Du kan også be’ for dit land og folk!

I bogen Mirakler af Niels Chri-
stian Hvidt, Gyldendal 2002, 
er der et afsnit om kristen 
eksorcisme. 

Det nye Testamente fortæller 
om utallige dæmonuddrivelser 
udført af Jesus selv eller af hans 
apostle. Det faktum, at Jesus 
har magt over dæmonerne, er 
et af de største tegn på, at han 
er Messias, Kristus. 

Jesus er verdens lys, og derfor 
må mørket og mørkets fyrste vige 
for ham. Jesu totale opgør med 
Satan og dæmonerne er et af 
hovedtegnene på, at han er Gud.

Hvidt fortæller, at i oldkirken 
opdelte man arbejdet i forskel-
lige tjenester, bl.a. biskop, præst, 
diakon og eksorcist. I år 398 
blev man på synoden i Kartago i 
Nordafrika enige om et ritual, der 
skulle bruges ved den offi cielle 
indvielse af eksorcister. Enhver 

hedning, der ville være kristen, 
skulle automatisk gennem en 
eksorcisme. For at blive døbt 
skulle man nemlig først undersø-
ges af eksorcisten, og fandt man, 
at personen havde problemer 
med onde ånder, skulle de først 
bekæmpes.

I den katolske kirke i dag har 
man præster, der også offi cielt 
udpeges til at tage sig af uddrivel-
sen af onde ånder. Hvidt fortæller, 
at den bedst kendte eksorcist-
præst i Rom hedder Gabriel 
Amorth, og han har siden 1984 
udført over 40.000 eksorcisme-
handlinger med i gennemsnit 
femten om dagen. 

Amorth beretter, at der er 
forskellige grader af besathed. 
Den laveste grad er de såkaldte 
infestationer, der ikke kun ram-
mer mennesker, men også gen-
stande, huse og byer. Her er det 

eksorcistens opgave med vievand 
og udfrielsesbønner at byde, at 
ånderne skal forlade stedet. Når 
personer er infesterede, oplever 
de ofte fysisk smerte, hvis op-
rindelse ingen læge kan give en 
forklaring på. 

Det næste trin er oppressioner, 
hvor personen ofte vil høre stem-
mer, der opfordrer til selvmord 
eller fx forbander Jesus. Ofte 
vil man have smerter i mavere-
gionen. Pågældende er plaget af 
ånder, der har fået delvis magt 
over hans krop og sjæl, således 
som det er tilfældet i dagens 
evangelium om drengen med den 
døvstumme ånd. 

Endelig er der den fuldstæn-
dige besættelse, som vi kan læse 
om i Markus 5.

Jesus lever i dag og gør derfor 
de samme undere i dag som for 
snart 2000 år siden, men han 
har normalt brug for troende 
kristne for at kunne udføre sine 
helbredelser og mirakler. Her har 
vi i dag ofte samme problem som 
i dagens evangelium, at troen er 
for lille, bønnen for mangelfuld og 
fasten mangler. 

Når man læser beretningen 
hos Markus, Lukas og Mattæus, 
så sukker Jesus over vantroen, 
disciplenes lille tro og farens 
tvivl, og han opmuntrer til tro, 
bøn og faste. 

Enhver kristen har tro på Jesus 
som frelser, men det betyder ikke 
nødvendigvis, at man også har 
tro på, at Jesus vil forvandle ens 
indre menneske eller udføre kraf-
tige gerninger igennem mig. Her 
er det nødvendigt med personlige 
bønner til Jesus om, at han vil 
forvandle mit indre menneske og 
give kraft til tjeneste for ham - at 
han må virke i mig og gennem 
mig. Fasten er et godt supplement 
til bønnen og kampen mod det 
onde. I fasten involveres ikke kun 
min sjæl, men også mit legeme i 
den åndelige kamp. 

Sygdomsånder
Undertiden skal der ikke bedes 

over sygdom, men derimod bydes 
over det i Jesu navn, således som 
det fortælles ifølge Lukas 13, hvor 
Jesus byder over den sygdoms-
ånd, der i 18 år havde plaget 
den krumbøjede kvinde, eller da 
Jesus byder over den feber, der 
plagede Peters svigermor ifølge 
Lukas 4.

Bedømmelse af ånder
I denne tjeneste er det vigtigt 

at bede om visdom, så man kan 
skelne mellem psykiske syg-
domme og ånder. Her kræves 
der forsigtighed og tålmodighed.

Kampen mod ondskab

Før man kunne blive døbt i oldkirken, skulle man undersøges af 
en eksorcist. Hvis en person havde problemer med onde ånder, 
skulle de bekæmpes, før han/hun blev døbt. Illustrationsfoto.
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Af Tamarra Bot

Uddannet psykoterapeut
og prædikant, 

Zions VækkelsesCenter

Vores menighed er rimelig 
velbevandret i Bibelen, synes 
vi. Vi er løbende blevet udfriet, 
og vi beder for hinanden. 

Vi har bekendt vores synder, 
afholdt vores månedlige profe-
tiske værksted for at høre Guds 
ord til os - og alligevel har vi 
følt en umættelig sult og tørst, 
da vi endnu ikke har set Guds 
store herlighed/hans løfter til os 
manifesteret blandt os. 

Den manglende   
Guds kærlighed 

I sommer talte Herren til os 
om, at vi manglede Gudsfrygt 
samt Guds kærlighed i os. 
Igen ransagede vi os selv, gik 
i bøn og udfrielse, for kun at 
blive endnu mere nedslåede 
og frustrerede. 

Dr. Keith Jenkins kom efter-
følgende på besøg for at af-
holde et 12 timers kursus for os. 
Han kiggede på os og sagde: 
"Vil I dø for Herren"? Æh, ja, 
det mente vi bestemt. Videre 
blev der spurgt ”Er I villige til at 
lade Helligånden lede jer gen-
nem hele dagen”? ”Er I villige 
til at lægge jeres eget liv ned, 
altså sådan helt ned, og leve 
det liv, som Herren har skabt 
jer til”? Æh, ja - jo, indrømmet: 
det snørede sig lidt sammen i 
maven. 

Syndens forhindring 
Jo, fortsatte Keith Jenkins, 

synd er at gå forbi Guds plan for 
os, og Guds velsignelser kom-
mer aldrig til udtryk gennem 
synd. Vi vidste det godt, men da 
ordene blev sagt her, begyndte 
alvoren at gå op for os. 

Og pludselig måtte vi se 
flere ting i øjnene. De fleste 
af os havde givet til Herren 
de områder af vores liv, som 
vi syntes, at vi ville give. På 
andre områder holdt vi fortsat 
fast i vores komfortzone, vores 
egen vilje. 

Og omkring udfrielse og bøn. 
Vi har, i vores menighed, altid 
hjulpet hinanden gennem kund-
skabsord og bøn for at få afslø-
ret synd og få lægedom til de 
følelser (den synd), som kunne 
stå mellem os og Herren. Men 
vi har manglet det efterfølgende 
redskab til vedvarende at ar-
bejde på at forblive syndfri og 
hermed dagligt dø for Herren. Vi 
har manglet indsigt i, hvordan 
enhver af os dag for dag kunne 
få et tættere og tættere forhold 
til vores Himmelske far.

At leve med Herren
Keith Jenkins gav os et gan-

ske enkelt redskab til at lade 
Gud forme os til dem, vi er skabt 
til at være. Han introducerede 
os til at starte dagen med at 
bede Herren give os dagens op-
gave: "Hvad ønsker du af mig i 
dag Gud?" For de der har svært 
ved - eller er nybegyndere i - at 
høre fra Herren, kunne spørgs-
målet være: ”Er der noget, jeg 
ikke skal gøre i dag?” Svarene 
vil være vidt forskellige fra per-
son til person, men tydeligt er 
det, at Herren gennem denne 
villighed til gå ind i en opgave 
for ham også giver os kraft og 
styrke til at løse den. 

Mange vil måske mene, at de 
hver dag giver deres liv i Guds 
hænder. Men denne lille daglige 
bøn til Herren gør, at vi på præ-
cist det område af vores liv, som 
Gud denne dag har peget på, vil 
indgå et samarbejde med ham. 
I starten vil de fl este af os nok 
opleve, at det er noget i vores 
sind, som Herren peger på, at 
vi bør arbejde med. 

Kæmper du fx med vrede, 
kan opgaven være "lad dig ikke 
vredes i dag". Du vil måske op-
leve at blive udfordret på netop 
vreden denne dag, men hvis 
du holder fokus på opgaven/ dit 
løfte til Gud og dermed holder 
fokus på Herren, så vil Herren 
hjælpe dig igennem og fylde 
dig med sin kærlighed, og du 
vil opleve, at du forandres dag 
for dag. Nogle gange tager en 
opgave tid, og andre gange er 
den hurtigt løst. Men der står 
skrevet: "Den sønnen sætter fri, 
bliver virkelig fri". 

Kun ved at lade Herren selv 
arbejde med os, i samarbejde 
med os, gennem vores villig-
hed at ville forvandles, kan vi 
komme ind i den frihed, som 
Jesus købte til os gennem sin 
død på korset.

Guds kærlighed
Det, processen i skrivende 

stund har gjort for mig, er, at den 
har bøjet mit hjerte tættere ind til 
Gud. Jo mere jeg bliver tømt ud 
for mit kødelige jeg, jo mere kan 
Gud fylde i mig. Denne daglige 
proces, hvor jeg faster fra noget 
i mit kødelige jeg, trækker mig 
ind i Herrens nærvær og fylder 
mig op med mere af ham. Gud 
er kærlighed, og hans kærlig-
hed til os og igennem os vil 
give lægedom til både os og 
vores næste.

Det er rigtig fi nt at hjælpe hin-
anden gennem kundskabsord 
og bøn, men Gud har kaldet 
os hver især til at komme ind i 
en tæt intim relation med ham. 

Vi kommer ikke ind i denne 
nærhed og intimitet gennem 
andres tro og bønner, eller hvis 
der fortsat er synd i vores liv. 

Enhver af os må gå vejen 
selv. 

Bibelen siger, at alle bud er 
opfyldt i de to love, der hedder 
”Elsk Gud og elsk din næste”, 
Matt 22 v 37 – 39. 

Kun Gud selv kan opfylde 
disse love i os. Det sker ved, at 
vi tømmer vores ego/frasiger 
os vores kød og lader Gud selv 
fylde os med sit væsen.

Gennem det daglige samvær 
med Herren øges vores relation 
til ham, og vi skulle gerne ende 
der, hvor det er naturligt for os 
at lytte til Guds stemme i os (via 
Helligånden) og dermed lade 
Helligånden lede os gennem 
dagen i alle situationer, små 
som store. (Jesus lever i mig, 
jeg lever ikke mere).

Hvorfor er det så vigtigt
I 1. Kor 13 v 1 – 3 kan vi læse, 

at uanset hvad vi gør af gode 
gerninger, det gælder også 
gerninger som profetisk tale, at 
have tro til at fl ytte bjerge mm., 
så bliver det regnet for intet ind 
for Herren, hvis det er gjort uden 
kærlighed. 

Der er her ikke tale om den 
verdslige kærlighed, hvori 
der ofte gemmer sig selviske 
motiver. Der er tale om Guds 
(overnaturlige) kærlighed, som 
han vil fylde os med til overfl od, 
så vi kan give den videre til 
vores næste. Det eneste ar-
bejde fra vores hænder, som 
Gud ønsker at give os løn for i 
Himmelen, er det arbejde som 
han selv har gjort gennem os. 
Alt arbejde for Herren bør være 
født ud af hans kærlighed, det 
er det eneste, der på dommens 
dag kan bestå ildprøven. Hvad 
der ikke kommer fra Herren 
selv, bliver for intet at regne.

Guds væsen er kærlighed. 
Vi kan vi ikke give Gud æren 
for noget, som ikke udspringer 
fra ham, hans væsen, hans 

kærlighed. En kærlighed, som 
vi mennesker ikke besidder i 
os selv, men som kommer i og 
igennem os fra Herren selv. 

At bygge på klippen
Mange kirkesamfund er byg-

get på menneskelige værdier og 
vil derfor ikke bestå prøven på 

dommens dag. 
”Dersom Herren ikke bygger 

huset, er bygmestrenes møje 
forgæves, dersom Herren ikke 
vogter byen, vogter vægteren 
forgæves”. Sl 127 v 1

Det starter med den enkelte af 
os, du og jeg. Det starter med, at 
vi begynder at bevæge os ind i 
et intimt og nært forhold til Gud, 
hvor vi lader ham komme til, så 
vi kan få opbygget vores identitet 
i Kristus. I kærlighed til Faderen 
gjorde Jesus intet uden om 
Faderen. Alt hvad Jesus gjorde, 
udsprang fra Faderen selv. Gud 
ønsker det samme af os i dag. 
Kun i dyb kærlighed til Herren 
kan vi dø helt fra os selv. 

Den lille daglige bøn til Gud: 
”Hvad ønsker du af mig i dag?”, 
hvor vi i villighed bid for bid lader 
ham få råderet over vores sind/
liv, vil langsomt tømme vores 
sind og tanker for egoets fylde 
og i stedet erstatte det med 
Guds væsen/den kærlighed, 
som overgår verden. Kun Gud 
selv kan fylde os med den kær-
lighed, som hans største bud 
befaler os at efterleve:

”Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte, af hele din 
sjæl og af hele dit sind”. 

Mange kristne siger, at de 
elsker Herren. I vores menighed 
måtte vi dog erkende, at kær-
ligheden i al fald endnu ikke er 
fuldbyrdet i os. 

Lad os begynde at give vores 
liv til Herren i dag, thi ”Hvis 
troen ikke har gerning, er den i 
sig selv død”. Jakobs brev kap.  
2 v 17. 

At leve i Guds velsignelser
Artiklen er skrevet på baggrund af et kursus, som Dr. Keith Jenkins fra Servants of the Lord Ministries, England, holdt i kronikørens menighed.

Den lille daglige bøn til Gud ”Hvad ønsker du af mig i dag?”, hvor vi i villighed bid for bid lader ham 
få råderet over vores sind/liv, vil langsomt tømme vores sind og tanker for egoets fylde og i stedet 
erstatte det med Guds væsen/den kærlighed, som overgår verden.

Kun kr. 20,-

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.

Hvad ønsker du 
af mig i dag?
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Kære Orla Lindskov
Jeg var for nogle uger siden 

til et møde, hvor der bl.a. i talen 
blev sagt, at man ikke skal bygge 
sit liv på andet end Guds ord og 
Guds løfter, som man fi nder dem 
i Bibelen.

Der blev også sagt, at man 
heller ikke skulle bygge sit liv på 
menneskelige følelser, tanker, 
ideer, planer, glæder osv., i hvert 

fald ikke alene.
Der blev sagt, at Guds ord er 

den eneste klippe at stå på her i 
livet. Desuden, og det er her, jeg 
har brug for en uddybning fra dig; 
der blev sagt, at Guds ord er en 
kraft, som helbreder både fysisk 
og psykisk sygdom. Det forstår 
jeg ikke rigtigt, så det er her, jeg 
har brug for en uddybning fra dig. 
Jeg er nemlig fysisk syg og har 

det derfor heller ikke godt psykisk. 
Men sådan er det vel bare.

Helt ærligt, selv om jeg betrag-
ter mig selv som en kristen, har 
jeg ind imellem svært ved at tro, 
at der i det hele taget er en Gud 
til. Jeg tvivler meget. Jeg kan 
bedst tro på det, jeg kan se med 
mine øjne. Men sådan er der vel 
mange, der har det.

Men som allerede nævnt, jeg 

vil sætte stor pris på en uddyb-
ning fra dig.

Mvh.
”Karen.”

Kære ”Karen”
Jeg vil gerne uddybe det emne, 

du bringer på bane, nemlig Guds 
ord og kraften i Guds ord. 

Hvis vi ønsker det rigtige fun-
dament i vores liv, så fi ndes der 
faktisk kun et fundament. Det 
fundament er Guds ord. 

Hvis vi står på Guds ord, som jo 
ifølge Bibelen er det samme som 
Guds egen søn, Jesus Kristus, så 
kan ingen magt i verden rokke 
os eller kaste rundt med os, for 
vi står, som Bibelen siger, på 
klippegrund.

Bibelen siger endda, at alle 
andre ståsteder kan sammenlig-
nes med sand. Når livets storme 
kommer, så vælter vi.

Hvis vi bygger på noget andet 
end Guds ord, Guds løfter, så kan 
det altså ikke bære i længden. 

Ikke engang gode mennesker 
eller gode læger kan bære i dit liv i 
længden. De kan hjælpe og bære 
meget; men de er trods alt kun 
mennesker med de menneskelige 
begrænsninger.

Det gælder også alle vores 
menneskelige følelser, ideer, 
tanker, planer og glæder. Hvis 
det alt sammen ikke har deres 
udgangspunkt i Guds ord, så er 

det skrøbeligt.
I Johannes-evangeliets 1. ka-

pitel, de første 3 vers får vi en 
præsentation af Guds ord, som 
er Jesus - der står således:

”I begyndelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud. Han var i begyndelsen hos 
Gud. Alt blev til ved ham, og uden 
ham blev intet til at det, som er. 
I ham var liv, og livet var men-
neskers lys. Og lyset skinner i 
mørket, og mørket greb det ikke.”

Her læser vi om grundlaget 
for alle ting. Det er Ordet, som 
er Jesus. 

Ordet, som er Jesus, er noget 
stærkt og virkeligt. Ordet, som 
er Jesus, er en kraft, som kan 
skabe, som kan forvandle, som 
kan frelse, som kan helbrede. Han 
kan frembringe det, der ikke er. 

Han kan også tage det væk, 
som er, fx sygdom, synd og 
mørke. Jesus arbejder altid til det 
gode for os mennesker.

Nu med hensyn til det, du 
hørte, om at Guds ord er en kraft, 
som helbreder både fysisk og 
psykisk sygdom.

Da vil jeg sige det sådan, at 
hvis vi når til erkendelse af hvilken 

kraft, der er i Guds ord, så bliver 
vi stand til at skabe og forvandle 
situationer ved Guds ord, dvs. ved 
Jesu hjælp.

Det, vi skal gøre, er at gribe 
fast i Guds løfter. Gud har nemlig 
givet os løfter om hjælp til enhver 
vanskelig situation, vi kan komme 
ud for i vores liv her på jorden. 
Livet her på jorden er nemlig ikke 
altid en nem sag.

Jeg vil give dig nogle eksem-
pler på løfter, som kan hjælpe dig. 

Når du griber fat i disse løfter, 
er det nemlig Jesus, du griber fat 
i. Det var det, kvinden gjorde efter 
at havde haft blødninger i 12 år, 
hun greb fat i Jesu kappe og blev 
helbredt. 

Her kommer, hvad du kan 
gribe fat i:

I 2. Mosebog kap. 15, vers 26 
siger Gud til dig:

” Jeg er Herren, der læger dig.”

Tro det, og sig Gud tak for, at 
han også er den, der vil læge 
dig, ”Karen.” 

Tro og tak igen og igen med 
udholdenhed, for Bibelen siger, 
at vi skal være udholdende både 
med bøn, men også med taksi-

gelse. Hvorfor? 
Fordi, det netop ikke er altid, 

at bønhørelse og helbredelse 
kommer med det samme. Nogle 
gange kan det kræve en udhol-
dende kamp.

I Salme 20,vers 1 står der i den 
forrige bibeloversættelse: 

”På trængslens dag hører Gud 
din bøn, og hans navn beskytter 
dig.”

Tro det, og sig Gud tak for, at 
han også vil gøre det for dig.

Og i Salme 27, vers 1 står der:
”Herren er værn for mit liv, 

hvem skal jeg da være bange 

for?”
Tro det, og sig Gud tak for, at 

du ikke behøver at være bange. 

Disse løfter kan forvandle 
vores situation. Vi har jo en stor 
Gud, og hans løfter skal vi øve os 
i at stole på.

Jeg har selv fl ere gange taget 
imod disse løfter, holdt fast i dem 
gennem længere tid og takket 
Gud for dem. Derved har jeg 
set situationer ændre sig både 
for mig selv, men også for syge 
mennesker, som jeg var i bøn for.

Hvad er tro nemlig?
Tro er for mig det, at vi regner 

med Gud og stole på ham. Den 
tro kan vi ikke præstere selv. Den 

bliver givet os af Gud. Vi skal 
bede Gud om den tro. 

Tvivl kender vi nok alle til; men 
vi skal bede Gud om at holde 
os fast.

Selv om vi ser, at ikke alle syge 
bliver helbredt, så må vi dog tro 
på, at Guds kærlighed også er 
med her. 

Det er svært, for det kan vi 
mennesker næppe fatte. Men al-
ligevel må vi ikke ophøre med at 
bede om helbredelse for de syge.

Med venlig hilsen
Orla LindskovHej Orla

Du har for nogen tid siden 
sendt en salvedug til min niece. 
Den var til hendes eksem. Det er 
helt væk nu. Tusind tak.

Du er en Guds tjener, som 
hjælper mange. Det er jeg virkelig 
glad for.

Venlig hilsen
       M.

Hvad betyder det at bygge på Guds løfter?

Vi skal stole på Guds løfter til os

Eksemen er helt væk nu

Der blev sagt, at Guds ord 
er den eneste klippe at stå 
på her i livet. Der blev også 

sagt, at Guds ord er en kraft, 
som helbreder både fysisk 

og psykisk sygdom.

Vi skal stole på Guds løfter som vi fi nder i Bibelen. Gud har nemlig givet os løfter om hjælp til 
enhver vanskelig situation, vi kan komme ud for i vores liv her på jorden. Livet her på jorden 
er nemlig ikke altid en nem sag.
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Af Henri Nissen

Karsten Pultz blev så frustreret 
over, at udviklingslæren i me-
dier og på skoler fremstilles 
som bevist videnskab, at han 
satte sig ned og skrev en bog.

”Exit Evolution” kom bogen til 
at hedde. Her afslører Karsten 
Pultz, at udviklingsteorien i vir-
keligheden er gennemhullet og 
slet ikke lever op til videnskabe-
lige normer. Det er blevet til en 
religion for ateister, mener han. 
Og han peger på en langt bedre 
forklaring på livets opståen og 
udvikling: Intelligent Design.

- Hvad fik dig til at skrive 
bogen?

- Min motivation udsprang af 
en frustration over den manglen-
de evolutionskritiske litteratur på 
dansk. Antallet af udenlandske 
udgivelser om intelligent design 
er eskaleret voldsomt i løbet af 
de sidste 20 år, men praktisk talt 
intet bliver oversat til dansk. 

Jeg ønsker at få sat gang i 
debatten om evolution vs intel-
ligent design, som de sidste 15 
år har kørt i højeste gear i især 
de engelsktalende lande. 

Min bog er også tænkt som 
et redskab for kreationister, 

som mangler de videnskabelige 
facts til at forsvare deres tro på 
skabelse. 

Gud har siden Darwins bog 
”Arternes oprindelse” stået ankla-
get for ikke at have skabt livet, og 
jeg synes, det er vigtigt, at vi nu 
hører forsvarets stemme. 

Indtil videre har vi nemlig kun 
hørt anklagerens stemme i form 
af undervisningssystemet og me-
diernes propagandistiske frem-
stilling af evolution som værende 
et faktum. Det skal være slut nu.

- Er det virkelig sandt, at evolu-
tionsteorien ikke holder?

- Ja. Forskningen inden for bio-
logi viser entydigt, at der ikke har 
fundet en evolution sted. Fossiler 
fra billioner af mellemled mangler. 

Modstridende forskningsresul-
tater skaber konstant problemer i 
de påståede slægtskaber mellem 
forskellige arter. 

Biokemien fortæller, at de 
sandsynlighedsmæssige res-
sourcer er så dårlige, at ikke 
engang et enkelt protein kan nå 
at udvikle sig til at udføre en ny 
funktion - og det selvom man 
tager hele universets levetid i 
brug. Kort sagt, biokemien viser, 
at evolution slet ikke kan lade 
sig gøre.

- Hvorfor får vi det ikke at vide?
- De facts, som taler imod evo-

lution, holdes hemmelige, fordi 
den akademiske elites magt 
bygger på de én gang ved-
tagne dogmer. Det gælder 
i øvrigt i hele den akade-
miske verden, også fx 
indenfor astrofysik, at 
konkurrerende hypo-

teser systematisk  undertrykkes. 
Det siger sig selv, at ingen, 

som har opnået en position i det 
akademiske miljø, begynder at 
save den gren over, de selv sid-
der på, ved at tillade, at der bliver 
stillet spørgsmål ved den teori, 
som udgør selve fundamentet for 
deres egen magt. 

- Er det ikke svært at skrive 
sandheden, når medier og skoler 
er indoktrinerede til at tro det 
modsatte?

- Det var ikke svært for mig at 
skrive sandheden. Jeg er ikke 
fagperson og løber derfor ingen 
risiko ved at udfordre den her-
skende akademiske elite.

- Skal man være religiøs for at 
ikke at tro på evolutionsteorien?

- Nej. Man behøver ikke være 
religiøs for ikke at tro på evolution. 
Fred Hoyle, den berømte astro-
nom, troede ikke på evolutions-
teorien og har kritiseret, at den 
bliver undervist som et faktum. 
-  Hoyle var erklæret ateist. 

En nulevende videnskabs-
mand, matematikeren David Ber-
linski, betegner sig selv som se-
kulær jøde og agnostiker, og han 
er en af de mest fremtrædende 
kritikere af evolutionsteorien. 

Selvfølgelig vil der være et 
fl ertal af evolutionstvivlere blandt 
troende, fordi de overvældende 
beviser for skabelse oftest fører 
til tro på, at der er en gud. 

Personligt kom jeg til tro på 
baggrund af de videnskabelige 
beviser for skabelse. Jeg har 

set talløse videnskabsfolk, som 
startede ud som ateister, men 
endte som kreationister efter at 
have set HELE bevismaterialet.

Har du altid troet på Gud? 
- Nej, jeg er vokset op i et 100% 

irreligiøst hjem. Jeg har aldrig 
selv været decideret ateist eller 
materialist, men altid troet på en 
åndelig dimension, som ligger 
ud over, hvad vi kan se og måle.

Troen på en personlig Gud 
kom, da jeg opdagede, at DNA 
er et abstrakt kodesystem uhyg-
geligt lig den menneskeskabte 
computerkode, bare vanvittig 
mere avanceret. Da gik det op 
for mig, at Gud er en person, og 
at fordi vi er skabt i hans billede, 
ja så tænker vi på samme måde 
som ham, når vi skaber kunst og 
teknologi. 

Troen på Jesus Kristus kom 
kort tid efter, da Bibelens validitet 
blev genoprettet i takt med, at jeg 
kunne stede evolutionsteorien 
til hvile. 

- Hvordan har reaktionerne 
været på din bog?

- Reaktionerne har været me-
get opmuntrende og interessante. 
Faktisk havde jeg allerede en 
god moralsk opbakning fra fl ere 
uddannede biologer, skolelærere, 
en enkelt universitetsprofessor 
med fl ere, inden jeg skrev bogen. 

Særligt positivt var det, da en 
personlig ven, som er praktise-
rende læge, en uge efter at have 
købt bogen ringede mig op med 
den ene kommentar, at han var 
helt enig i alt, hvad jeg skrev, og 
at min research var et utroligt fl ot 
stykke arbejde. 

Det skal nævnes, at jeg aldrig 
har diskuteret hverken religion, 
evolution eller intelligent design 
med den pågældende læge, som 
jeg udelukkende kender igennem 
vores fælles interesse for gamle 
Volvoer. 

En stor glæde var det også 

at modtage et personligt brev 
fra forfatteren Helge Hoffmann, 
som udtrykte stor begejstring 
efter at have læst bogen. Hans 
kommentar var blandt andet, at 
”det er præcis den bog om evo-
lutionslæren, vi i mange år har 
savnet på dansk”. 

Det har også været interessant 
at opleve oprigtig nysgerrighed, 
omkring emnerne i min bog, fra 
min utrolig dejlige nabofamilie, 
som jeg vil betegne som helt 
irreligiøs. 

Af negative reaktioner har 
jeg kun mødt det fra venner og 
bekendte, som på forhånd blankt 
afviser at læse bogen. En god ven 
udtalte: ”Jeg gider ikke læse din 
bog - det er religion!” 

En anden god ven, som også 
nægter at læse bogen, mener, at 
indholdet er ligeså relevant som 
en bog, der handler om fordelen 
ved trekantede hjul. 

Til sommer skal jeg en tur 
til København, hvor jeg skal 
holde foredrag for unge kristne 
på en sommerlejr. Det er en 
opgave, som også udspringer af 
udgivelsen af Exit Evolution - en 
opgave, som jeg glæder mig til, 
fordi det er det allervigtigste - at 
nå ud til unge troende, som har 
oplevet den massive ateistiske 
evolutionspropaganda i skolen 
og medierne.

- Hvad har du selv fået ud af at 
skrive bogen? 

- Personligt har jeg haft glæden 
ved at kunne dele den information 
med andre, som har betydet så 
meget for mig selv og min familie. 

Jeg ser det som en kamp for 
sandheden, og en mere menings-
fuld kamp fi ndes ikke. 

Man bliver ikke rig af sådan en 
udgivelse, men så længe det ikke 
ligefrem koster min familie penge 
at promovere intelligent design-
hypotesen, er det okay. 

Det at være komponist af det, 
som kaldes partiturmusik, er i 

forvejen en underskudsforretning, 
også selvom jeg har haft opførel-
ser med nogle af verdens bedste 
musikere. 

Min kone, som forsørger mig, 
er glad for, at vi ikke ligefrem har 
udgifter på bogen.

- Hvad siger dine børn, som er 
halvvoksne, til det, du skriver?

- Vores børn deltager i arbejdet 
for at fremme ID. Vores ældste 
søn går for tiden på Mariager 
Højskole, hvor han lærer teologi 
og apologetik, og han kommer i 
fremtiden til at bruge den viden, 
jeg har akkumuleret om evolution 
og intelligent design. Vores to 
andre børn hjælper med praktiske 
ting vedr. illustrationer til fordrag, 
oversættelse af engelskcitater, 
computerting, transport mm. 

- Jeres familie er også meget 
musikalsk. Får I stadig tid til at 
tage ud og spille klassisk musik?

- Vi spiller stadig kirkekoncerter 
hele familien Pultz. 

Vi ser det som en slags apo-
logetisk arbejde at spille smuk 
musik til Guds ære, så det holder 
vi vist ikke lige op med, lover 
Karsten Pultz.

 

Bogen Exit Evolution kan bl.a. 
bestilles på Hosianna.dk. Den 
koster 198 kr.

Karsten vil støtte
unge imod løgne 
om evolution
Det allervigtigste er at nå ud til unge troende, som har oplevet den massive 
ateistiske propaganda i skolen og medierne, siger Karsten Pultz.

Hele familien har støttet Karsten Pultz i hans vision om at skrive en bog, der afslørede evolutions-
teorien og viste, af det er lige så videnskabeligt at tro, at verden er skabt ved en intelligent kraft. 
Overalt i naturen fi ndes der tegn på et intelligent design, som ikke kan være tilfældigt. Her får han 
et skulderklap af sin kone Kirsten, der er organist ved fl ere sognekirker. 
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Af Bodil Lanting

Kinesiske studerende i hund-
reder af tusinde ankommer 
som ateister for at læse i USA. 
Men ifølge rapporter kommer 
tusinder af dem under ophol-
det  til tro på Jesus som deres 
personlige frelser.

Over 304.000 kinesiske stude-
rende læste på USAs gymnasier 
og videregående uddannelser i 
2015. Og studiestedet er ofte det 
første sted, de unge møder deres 
nye tro, skriver Christian Post.

Ønsket om at vide mere
Gregory Jao fra det kristne 

studenterarbejde InterVarsity 
Christian Fellowship/USA oply-
ser, at organisationen betjener 
5.000 internationale studerende. 
Af dem er mellem 1.600 og 1.800 
kinesere.

Også en studenterpræst, Vale-
rie Althouse fra New York Univer-
sity, oplyser, at kineserne udgør 
den største gruppe i skolens 
kristne programmer.

- Noget af det handler om, at 
sprog - kineserne meget gerne vil 
forbedre deres engelsk. Men der 
er også en nysgerrighed overfor 
amerikanere, amerikansk livsstil 
og selv vores tro og det demokra-
tiske system, forklarer hun.

Mangel på trosfrihed
Kinas kommunistiske ledere 

har begrænset religionsfriheden 
siden magtovertagelsen i 1949. 
Kristne missionærer blev udvist, 

og kirkerne måtte kun fungere un-
der myndighedernes kontrol. Un-
der Kulturevolutionen i 1960’erne 
og i 70’erne under Mao foregik 
egentlige kristenforfølgelser, hvor 
religion blev betegnet ”gift”.

Nu kan kirkerne fungere igen, 
hvis de vel at mærke er registreret 
af regeringen. Selv de offi cielle 
kirker oplever statens indgriben, 
blandt andet i forbindelse med 
fjernelse af kors fra mange hun-
drede kirkebygninger de seneste 
år. Mange kristne mødes derfor 
i husmenigheder, som ikke kan 
kontrolleres af myndighederne.

Marxismen hjælper ikke
Når de unge studerende kom-

mer til USA, oplever de til gen-
gæld religionsfriheden og en 
ny usikkerhed om deres egen 

identitet.
- Mange immigranter spørger 

efter en mening. Hvorfor lige mig? 
Hvorfor sker det her for mig? Når 
folk stiller de spørgsmål, giver 
kristendommen nogle svar, som 
mange mennesker fi nder accep-
table. De studerende må jo lære 
at forholde sig til klassekamme-
rater fra andre racer og til deres 
professorer. Man kan ikke leve et 
normalt liv her, hvis man forven-
ter, at marxismen eller maoismen 
skal vise vej i dagliglivet, forklarer 
sociologiprofessor Yang Feng-
gang fra Purdue University. 

Han har skrevet bogen ”Chine-
se Christian in America: Conver-
sion, Assimilation, and Adhesive 
Identities”. (Kinesiske kristne i 
Amerika. Omvendelse, assimile-
ring og identitet, der hænger ved).

Skuffede efter Tiananmen
Kinesiske studerende blev 

mere åbne for evangeliet efter 
massakren på Tiananmen-plad-
sen i 1989. De blev skuffede over 
kommunismen, forklarer Yang.

- For min generation var det en 
reel kamp med marxismen, det 
var kommunismen mod kristen-
dommen, siger han.

Største kristne land
I 2014 forudsagde Yang, at den 

protestantiske del af befolkningen 
i Kina vil vokse til 160 millioner 
før 2025.

- Ifølge mine beregninger vil 
Kina meget snart bliver verdens 
største kristne land. Det vil ske 
på mindre end en generation. Der 
er ikke mange, der er forberedt 
på en så dramatisk forandring, 
sagde han til The Telegraph.

Ifølge en rapport fra Pew Re-
search havde Kina over 58 mil-
lioner protestanter i 2010. Hvis 
tallet kommer op på 160 millioner 
i 2025, vil Kina ligefrem overgå 
USA, hvor der i 2010 var omkring 
159 millioner protestanter.

Yang tilføjer, at det samlede 
antal kristne i Kina, altså inklu-
sive katolikker, vil være over 247 
millioner i 2030. Dermed vil Kina 
være verdens største kristne 
nation.

- Mao troede, han kunne ud-
rydde religionen. Han troede, 
han havde nået sit mål. Det er 
ironisk, for det gjorde de ikke. De 
oplevede faktisk en total fi asko, 
slutter Yang Fenggang.

Megakirke i Texas vil døbe over 
300 under påskegudstjeneste
Pastor Keion Henderson i 
The Lighthouse Church vil 
palmesøndag døbe over 300 
mennesker. Hele lokalsamfun-
net er inviteret til den åbne 
gudstjeneste.

– Kom og se dette Guds under 
i Humble, Texas. Vi sætter men-
nesker fri fra syndens greb. Dette 
er en ny begyndelse. Tilgivelsens 
gave og evigt liv er tilgængeligt for 
alle, som vil tage imod, siger Hen-
derson i en pressemeddelelse.

Ifølge pastoren er der både fat-
tige og rige, gifte og singler samt 
tidligere fængselsindsatte blandt 
de nyomvendte. 

Han mener, at begivenheden 
vil være en berigelse både for me-
nigheden og hele lokalsamfundet. 

Menigheden blev etableret i 
2009 og er en af de hurtigst vok-
sende i Houston. Den har næsten 
4.000 medlemmer. 

KPK/Bodil

Pastor Keion Henderson og 
hustruen Felecia er kendt 
for at samle tusinder i Hou-
ston til gratis påskeægjagt 
med 50.000 påskeæg.

Tusinder af studerende fra 
Kina møder Jesus i USA

Højesteretsdommers død på 
tværs i USAs valgkamp
Både kristne grupper og politiske ledere 
hylder USAs højesteretsdommer gen-
nem tre årtier, Antonin Scalia, som døde 
sidste lørdag, 79 år gammel.

Den katolske dommer var kendt både 
som forsvarer af forfatningen og som 
Jesus-troende. Hans død midt i præsident-
valgkampen har fået Barack Obama til at 
udtale, at han vil udpege en efterfølger. 

Antonin Scalia blev udpeget af præsident 
Ronald Reagen i 1986. Han døde tilsynela-
dende af naturlige årsager på et luksushotel i Texas.

Både kristne ledere og organisationer hylder den afdøde høje-
steretsdommer som en helhjertet kristen og forsvarer af retten til 
liv, traditionelt ægteskab og trosfrihed.

Nu diskuterer Republikanere og Demokrater, om valget af Scalias 
efterfølger skal udskydes til efter præsidentvalget. Republikanerne, 
bl.a. senatets Majority Leader, Mitch McConnell, forsøger at undgå, 
at Obama udpeger en Demokrat til posten. 

Bodil

- Marxismen og maoismen hjælper ikke de kinesiske studeren-
de, siger professor Yang Fenggang fra Purdue University.

Maos forsøg på at udrydde troen er endt med total fi asko, siger sociologiprofessor.

I anledning af at februar er 
national cancer forebyggelses 
måned, har kiropraktor Dr. 
Peter Sulack fra Tennessee 
lavet en liste med 10 råd om, 
hvordan man mindsker risiko-
en for at udvikle sygdommen.

Dr. Sulack har især stude-
ret forholdet mellem stress og 
cancer.

- Man kan ikke undgå ethvert 
muligt kræftfremkaldende middel. 
Man kan heller ikke undgå stress, 
men man kan balancere sin 
stress i mange daglige valg, ud-
taler Sulack til The Christian Post. 
”Man kan gøre kroppen mere 
modstandsdygtig overfor cancer. 
Det betyder ikke så meget, om 
man er genetisk disponeret for 
en bestemt type cancer. Det vig-
tigste er daglig adfærd og vaner. 
Man kan sige, at ”generne lader 
geværet, men det er de daglige 
valg, der trykker af”.

10 sundhedsråd
Dr. Sulack nævner 10 praktiske 

ting, folk kan gøre for at undgå 
vækst af de unormale celler, der 
fører til den livsfarlige sygdom.

1) Indse at stress er den vir-
kelige skurk, når det gælder 
udviklingen af cancer og kroniske 
sygdomme. 

2) Omgiv dig med positive 
mennesker, som minder dig om, 

at du skal passe på dig selv.
3) Spis sundt, undgå sukker, 

koffein, alkohol og tobak. Drik 
vand, og erstat kornprodukter og 
sukker med sunde fedtstoffer og 
grønsager. 

4) Styrk smidigheden i din ryg 
og dyrk regelmæssig motion.

5) Hvil dig – din krop har brug 
for søvn til at nulstille hjerne-
funktionen, få nye kræfter, styrke 
immunforsvaret og reparere 
beskadigede celler.

6) Detox – drik masser af 
filtreret vand, spis masser af 
grønsager og fermenteret mad. 
Man skal også faste, motionere, 
så man kommer til at svede, og 
tage bad hver dag. 

7) Hold din krop alkalisk. Kræft 
trives bedst i syre.

8) Hjælp andre! Folk som 
hjælper andre har færre betæn-
delsesfaktorer i blodet.

9) Styr dine tanker.
10) Vær taknemmelig.

’Anonyme Usunde’
Dr. Sulack uddyber listen i 

bogen Unhealthy Anonymous: 
Exposing the Greatest Threat 
to Your Health and Happiness. 
Her understreger han, at stress 
er hovedårsagen til cancer. Han 
giver også enkle anvisninger på, 
hvordan man kan modvirke ef-
fekten af stress. 

Peter Sulack brænder for at 
se mennesker sunde på krop og 
sjæl. Men han længes også efter 
at se folk komme til tro på Jesus 
som deres frelser. Derfor har han 
startet organisationen ”Matthew 
10 International Ministries”, som 
giver husly, mad og uddannelse 
til hundreder af forældreløse børn 
i Indien. “Matthew 10” håber snart 
at få plads til 1.000 børn, skriver 
Christian Post.

Bodil

Sådan mindsker du risikoen for kræft
Generne lader geværet, men de daglige valg trykker det af, siger kristen kiropraktor.

Gener betyder mindre end de 
daglige vaner, mener Dr. Peter 
Sulack.

Rabbiner: ”Jøder er nødt til at 
forlade Europa”
– Jeg tror, jøderne bliver nødt til at 
rejse fra Europa. Israel er det tryg-
geste sted i verden for jøder, siger 
rabbiner Shlomo Riskin i Efrat.

Riskin var en kendt rabbiner i New 
York, før han fl yttede til Israel i 1983. Han 
har været chefrabbiner i Efrat, siden byen 
blev etableret, undervist i synagoger og 
på bibelhøjskoler, skrevet bøger og været 
klummeskriver i Jerusalem Post. Riskin 
har engageret sig i arbejdet for jøder i det 
tidligere Sovjetunionen og i kampen mod 
antisemitismen.

Rabbineren mener, at Europas jøder 
vil være mere trygge i Israel, selv om der nu foregår en terrorbølge. 

– Jeg mener, at Israel er det tryggeste sted i verden. Dette er 
det jødiske hjem. Her kan jøderne forsvare sig selv. Det kan de ikke 
nogen steder i udlandet. Der øges antallet af muslimer. Vi ser, at 
problemerne er kommet til for eksempel i Amsterdam. Frankrig er 
en katastrofe, og England følger efter, vurderer Riskin.

Shlomo Riskin påpeger, at ekstreme islamiske bevægelser har 
haft en enorm vækst, og nævner blandt andet wahhabi-retningen i 
Saudi-Arabien og ISIS, som er kritisk overfor ”moderate” muslimske 
bevægelser. 

– De moderate muslimske ledere bør distancere sig klart fra 
islamiske ekstremister. Mange muslimer elsker fred, og der er gode 
muslimske borgere også i Israel. Men fl ertallet af muslimer er bange 
for at sige fra. De er skræmte, understreger Shlomo Riskin.

Vidar Norberg

Rabbiner Shlomo 
Riskin. Foto Heljä 
Norberg.

Antonin Scalia
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Melissa Stanford er 14 år og 
drømmer om at blive advokat. 
Men som albino er hun udsat 
for overgreb, som det, der 
kostede hendes søster begge 
arme i 2008.

Både Melissa og søsteren Ma-
riamu bor på et katolsk skolehjem 
ledet af Our Lady of Kilimanjaro 
Sisters i det nordlige Tanzania.

Mange albinoer myrdet 
Der er meget mystik og overtro 

forbundet med de mennesker, 
der mangler pigment i hud, hår 
og øjne. 

Ifølge lokale traditioner i nogle 
dele af Afrika har albinoer magi-
ske egenskaber. Derfor skaffer 

heksedoktorer sig kropsdele af al-
binoer, som de bruger til fremstil-
ling af magiske miksturer. Disse 
miksturer kan nemlig sælges for 
en formue på det sorte marked.

Siden 2006 er 164 personer 
blevet myrdet og 264 har mistet 
lemmer ifølge organisationen Un-
der the Same Sun, som hjælper 
albinoer i Canada og Tanzania.

- Man tror, at albinoer er spø-
gelser og ikke mennesker, siger 
Perpetua Senkoro, der er advokat 
i Under the Same Sun in Tanza-
nia. ”Man tror, at albinoer ikke kan 
dø, de forsvinder bare. Og hvis 
man hugger deres hånd eller ben 
af og tager det til en heksedoktor, 
som laver Woodoo, kan man blive 
rig”, forklarer hun. 

Hjælp til albinoerne
Mariamu blev angrebet i 2008, 

da hun var 28 år gammel. To 
mænd brød ind i familiens hus 

og huggede begge hendes arme 
af med macheter. Mariamu over-
levede, selv om det tog syv timer, 
før hun fi k lægehjælp. Siden da 

har begge søstre fået hjælp fra 
nonnerne i Our Lady Sisters og 
fra Under the Same Sun.

 Aktivister prøver nu at komme 
overtroen til livs gennem oplys-
ning om albinisme. En dokumen-
tar med titlen “The Boy From 
Geita” for tæller om drengen 
Adam, som overlevede et brutalt 
angreb. Adam stammer fra Ma-
riamu Stanfords område, og også 
hendes historie er med i fi lmen. 

I Nordamerika og Europa er 
der en albino for hver 20.000, 
men ved Viktoriasøen er 1 person 
ud af 1.000 albino.

 Albinoer bliver let solskoldede. 
De har også øget risiko for dårligt 
syn og hudkræft. Samtidig udgør 
heksedoktorer en fare for albinoer 

i 25 lande i Afrika, oplyser Under 
the Same Sun. Ifølge Røde Kors 
og Røde Halvmåne kunne en al-
bino-krop i 2009 indbringe 75.000 
dollars på det sorte marked. 

Mariamu Standford bor og 
arbejder nu på et beskyttet værk-
sted på The St. Francis of Assisi 
School for the Abled and Disabled 
nær Kilimanjaro. Skolen har 268 
elever, heraf 42 albinoer. Men selv 
her risikerer albinoerne at blive 
kidnappet eller angrebet. Derfor 
skiftes de ansatte til at holde vagt 
på stedet. 

”Under the Same Sun” holder 
nu oplysningkampagner for at 
komme problemet til livs, skriver 
Religion News Service.

Bodil

Historisk kirkemøde:

Katolikker og ortodokse 
mødtes efter 1000 år
Af Bodil Lanting

Den katolske pave og en rus-
sisk ortodoks patriark mødtes 
sidste fredag til et forsonigs-
møde på Cuba.

Pave Frans I mødte den rus-
sisk-ortodokse patriark Kirill i  en 
terminal på Cubas internationale 
Havana lufthavn.

Ifølge ABC News var stedet 
blevet valgt på grund af Cubas 
nylige forhandlinger med USA 
og kirkeledernes planlagte rejser 
til hhv. Mexico og Latinamerika.

Frygter sekulariseringen
De to kirkeledere var enige 

om behovet for samarbejde og 
forsoning kirkerne imellem. Ikke 
mindst for at sikre trygheden for 
de mange forfulgte kristne i Mel-
lemøsten og Nordafrika. 

”I mange lande i Mellemøsten 
og Nordafrika bliver hele familier, 
landsbyer og byer med vores 
kristne brødre og søstre fuld-
stændig udryddet”, hedder det i 
en fælles erklæring, der dog ikke 
nævner Islamisk Stats hærgen i 
Syrien og Irak. Erklæringen omta-
ler dog ødelæggelse og plyndring 
af kirker, hellige genstande og 
monumenter. 

Paven og patriarken advarer 
samtidig mod sekulariseringen i 
fl ere lande, hvor befolkningen er 
”fremmedgjorte for enhver hen-
visning til Gud og hans sandhed”.

Også sekulariseringen udgør 
en alvorlig trussel mod religions-
friheden, understreger patriarken 
og paven. De peger især på 
farerne ved den europæiske inte-

gration, som ”er blottet for respekt 
for religiøse identiteter”.  

Skismet i 1054 
De to kirker blev splittet under 

Det store Skisma i 1054, hvor de 
gensidigt bandlyste hinanden. 

Der var uoverensstemmelser 
i de to kirkers lære om Jesus 
Kristus: Den ortodokse kirke 
betoner Jesu guddommelighed 
frem for hans menneskelighed. 
Samtidig var man uenige om tre-
enighedslæren: Ifølge den orto-
dokse kirke udgår Helligånden fra 
Faderen. Men synoden i Toledo 
i 625 fastslog vestkirkens lære 
med ordet ”fi lioque” (Helligånden 
udgår fra Faderen og Sønnen).

Skismet skyldtes også, at 
patriarken var imod den katolske 
kirkes tilknytning til den tyske kej-
ser. Den ortodokse kirke ønskede 
heller ikke at have paven som sit 

kirkelige overhoved.
Siden 1054 udviklede kirken i 

Østeuropa og Mellemøsten sig 
i forskellige nationale retninger 
med patriarken i Konstantinopel 
som fælles overhoved. Patriark 
Kirill repræsenterer de russiske 
ortodokse. Derimod er patriarken 
i Konstantinopel, Bartholomæus 
I, den første blandt ligemænd. 
Han er den egentlige åndelige 
leder for verdens 250 millioner 
ortodokse kristne i 14 uafhæn-
gige kirker. 

Mødet i Cuba den 12. februar 
giver da heller ikke håb om nogen 
sammenslutning af de to store 
kirker, der repræsenterer over 
halvdelen af verdens 2,3 milliar-
der kristne.

Hvorfor mødes på Cuba?
Der har været mange speku-

lationer om, hvorfor de to kirke-

ledere skulle mødes netop i det 
kommunistiske Cuba.

USA har i 50 år opretholdt en 
blokade mod Cuba, som er blevet 
fordømt af FN. Cuba er stadig et 
diktatur, og regeringen overvåger 
næsten alle forhold. USA og Cuba 
har dog oprettet ambassader i 
Washington og Havana.

Desværre oplever kirkerne på 
Cuba stadig kommunistisk forføl-
gelse. De må hverken importere 
bibler eller bygge kirker. Sidste år 
efter pavens første besøg tillod 
regeringen dog byggeriet af en 
romersk katolsk kirke for første 
gang siden 1959. Det skete, efter 
at Cubas forhold til både USA og 
Vatikanet var blevet bedre.

Paven rejste videre fra Cuba til 
Mexico, mens patriarken rejste til 
Latinamerika for at besøge rus-
sisk-ortodokse menigheder der. 

Patriark Kirill fra den russisk-ortodoske kirke og den katolske leder pave Frans I var enige om at 
advare mod kristenforfølgelserne i verden - samt sekulariseringen i Europa. 
Fotos: Wikipedia.

Pave Frans og patriark Kirill fra Moskva talte om kristenforfølgelser under mødet på Cuba.

Verdens ældste hebraiske bibel 
bliver UNESCO Verdensarv
Den ældste eksisterende manuskript af den hebraiske bibel, 
Aleppo-kodekset fra det 10. århundrede, er nu blevet en del 
af UNESCOs Verdensarv.

60 år efter at Aleppo-kodekset blev smuglet ind til Israel fra 
Syrien, er den ældste eksisterende håndskrevne hebraiske bibel 
kommet til ære og værdighed. Som ”verdensarv” er kodekset nu 
med i det internationale register, som har til formål at bevare ”Ver-
dens hukommelse”. I dette register fi ndes værdifulde dokumenter 
fra arkiver og biblioteker verden over. 

De første dokumenter blev registreret i 1995, og i dag er der om-
kring 300 dokumenter og genstande med i UNESCO-programmet 
”Memory of the World”.

Aleppo-kodekset regnes af mange forskere i dag som den mest 
nøjagtige og autoritative hebraiske bibel. Manuskriptet dateres til 
tiden omkring år 930 og indeholder størstedelen af Det Gamle 
Testamente, selv om 200 af dets oprindeligt 500 sider mangler, 
skriver Christian Today.

Manuskriptet blev plyndret under det første korstog og bragt 
til Egypten. Historien fortæller, at det derefter blev brugt af den 
anerkendte jødiske skriftlærde Maimonides. 

Brændt i protest mod etableringen af Israel
Manuskriptet skal være bragt til Aleppo i Syrien af en af Maimo-

nides’ efterkommere. Det blev opbevaret i den største synagoge 
i Aleppo, indtil denne blev brændt ned som en reaktion på FNs 
planer om at etablere staten Israel i 1947.

Man frygtede længe, at Aleppo-kodekset var blevet fl ammernes 
bytte. Men i 1958 oplyste Israels daværende præsident, Isak ben 
Zvi, at kodekset var kommet til Israel. Han ville dog ikke oplyse 
hvordan. Manuskriptet var dog ikke længere helt. Den vigtigste 
del, Toraen, dvs. de fem Mosebøger, var borte. Sandsynligvis var 
de gået tabt under branden. 

I år 2000 blev Aleppokodekset genoptrykt i Israel under navnet 
”Jerusalems krone”. Manuskriptet er i dag udstillet på nationalmu-
seet i Jerusalem.

 KPK/Bodil

I år 2000 blev Aleppokodekset genoptrykt i Israel under 
navnet ”Jerusalems krone”. Manuskriptet er i dag udstillet på  
nationalmuseet i Jerusalem. Foto: jensimon7/CC/Flickr

Afrikas albinoer lever i frygt for at miste liv og lemmer
Heksedoktorer bruger kropsdele af albinoer til fremstilling af magiske miksturer.

”The Boy From Geita” er en dokumentar om Adam, der er albino. 
Filmen følger også Mariamu Stanfords historie. Skærmbillede.
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Af dr. Don Colbert 

Mark kom til mig for at få et 
trænings- og diætprogram efter 
en bypassoperation. I løbet af 
samtalen fortalte jeg, at jeg havde 
fordybet mig i at udforske forbin-
delsen mellem krop og sind. Mark 
viste interesse for tanken om, at 
skadelige følelser og dødelige 
sygdomme ofte er forbundet med 
hinanden. Han spurgte: 

- Giv mig et eksempel på en 
giftig følelse!

- Hvad med frygt? svarede jeg.
Mark stirrede på mig med vidt 

åbne øjne.
- Læser du mine tanker? spurg-

te han.
- Nej, men hvorfor spørger du?
- Fordi jeg tror, der er en direkte 

forbindelse mellem frygt og det 
hjerteinfarkt, der førte til min 
operation!

Bangebuks!
Mark fortalte, at han livet igen-

nem var blevet kaldt for en bange-
buks – ikke bare af jævnaldrende, 
men også af sin far, bedstefar, 
onkel og andre voksne. 

Han havde været meget alene 
som barn. Hans far og mor var 
begge præster og måtte ofte tage 
ud til sognebørn midt om natten. 
Som den ældste fi k Mark ansva-
ret, når forældrene blev kaldt ud. 
Han følte et enormt ansvar og 
var for det meste bange for, at 
der skulle ske noget forfærdeligt 
med forældrene om natten, og at 
de ikke ville vende tilbage.

Det gjorde ikke sagen bedre, 
at Marks forældre var præster i 
en meget streng menighed. Mark 
voksede op med en konstant frygt 
for, at det ville ske ham noget for-
færdeligt, fordi han var sikker på, 
at han havde syndet på måder, 
som han ikke selv var klar over. 
Han var bange for, hvordan Gud 
ville straffe ham.

Mark fortsatte: Ydermere var 
min far, bedstefar og to af mine 
onkler lidenskabelige friluftsmen-
nesker. De elskede at jage og 
fi ske og tog mig med på deres 
ture. Jeg var ikke så begejstret 
for at sove i telt ude i vildmarken 
og var bange for de fremmede 
og skræmmende dyrelyde. Det 
var nok på disse ture, at jeg fi k 
øgenavnet ”bangebuks!”

Frygt gav hjerteanfald
- Hvad tror du, det har med 

dit hjerteinfarkt at gøre? spurgte 
jeg Mark.

- Tja, den nat jeg fi k anfaldet, 
hørte jeg skridt på terrassen 

foran soveværelset. Skridtene, 
der vækkede mig ud af en dyb 
søvn, lød som støvler, der prø-
vede at liste på et trægulv. Jeg 
ville springe op for at skræmme 
indbrudstyven bort, men jeg 
kunne ikke. Jeg følte mig lammet. 
Jo mere jeg prøvede at bevæge 
mig, jo sværere blev det, og jeg 
tænkte på, hvad der ville ske. Mit 
hjerte hamrede, og før jeg vidste 
af det, fi k jeg voldsomme smerter 
i brystet. Jeg tror, jeg råbte min 
kones navn, for hun vågnede og 
fi k ringet efter en læge, inden jeg 
kunne nå at protestere. Det er jeg 
glad for i dag!

Så blev Mark meget tavs: Vær 
så venlig ikke at fortælle hende 
det. Jeg har aldrig fortalt hende 
om de fodtrin, som jeg hørte. Jeg 
vil ikke gøre hende bange!

- Fandt du nogensinde ud af, 
om der havde været en indbruds-
tyv? spurgte jeg.

- Nej, men jeg opdagede, at 
naboen dagen forinden havde 
købt en stor hund. Måske var den 
sprunget over gærdet og gået på 
opdagelse i vores have. Tænk at 
få et hjerteanfald på grund af en 
nysgerrig hund!

Mange lever i frygt
Marks tilfælde er ikke enestå-

ende. Mange mennesker lever 
med en enorm frygt, der lurer 
lige under overfl aden. En frygt, 
der kan tage livet af dem.

Man kan sige, at Marks frygt 
var ubegrundet. Det spiller dog 
ingen rolle, Fantomfrygt - en 
frygt uden rod i virkeligheden - 
er lige så reel for kroppen som 
virkelige farer. Vi har alle prøvet 
at tro, at en pind ude i haven 
var en slange eller forvekslet en 
nullermand under sengen med 
en stor edderkop. En kvinde for-
talte om en kunstig slange, som 
husets forrige ejer havde lagt i 
et blomsterbed for at skræmme 
køerne fra blomsterne: Jeg var 
nær besvimet, da jeg så den! 
Men heldigvis gik jeg ud efter en 
spade for at uskadeliggøre den, 
og da jeg kom tilbage så jeg, at 
slangen stadig lå i den samme 
stilling, som da jeg forlod den. 

Men jeg havde hjertebanken i 
mindst ti minutter bagefter! 

Efter terrorangrebet 2001 i 
New York nåede frygten histori-
ske højder i USA. Mange men-
nesker lever i konstant angst for 
et nyt 11. september anslag. 

Frygten for det ukendte er 
lige så stærk som frygten for det 
kendte. Og alle former for frygt 
kan være dræbende.

Forbindelsen mellem 
frygt og sygdom

Frygt er blevet sat i forbindelse 
med en lang række sygdomme, 
som bl.a. hjer te- og karsyg-
domme og forhøjet blodtryk, 
tyktarmskatar, Crohns syge, 
mavesår, hovedpine, psoriasis 
og eksem. Frygt kan nedsætte 
immunforsvaret, hvilket fører til 
hyppige infektioner eller dødelige 
sygdomme. 

Frygt er en voldsom følelse, 
der forårsager en meget kraftig 
psykisk reaktion. Der fortælles 
utallige historier om mennesker, 
der blev så skræmte, at de faldt 
døde om.

David og Nabal
Et af de klassiske eksempler 

på frygtens giftige kraft fi ndes 
i Bibelen. Historien handler om 
en mand ved navn Nabal, som 
betyder dåre (se 1 Sam 25). Be-
tydningen af navnet kan antyde 
hans problemer med at håndtere 
vrede. Nabal var en meget rig 
mand med tre tusinde får og 
tusind geder. I bibelske tiders 
ørkenøkonomi var husdyr bedre 
end guld.

Nabal var afhængig af hyrder 
til at passe sine dyr. Heldigvis 
for Nabal havde han David til at 
hjælpe sig. 

På den tid var David blevet 
salvet til at blive Israels næste 
konge, men han havde endnu 
ikke sat sig på tronen. Gud havde 
forkastet den daværende kong 
Saul, men denne besad endnu 

magten. Kong Saul var mere end 
misfornøjet med tingenes tilstand, 
og i sin store misundelse mod 
David forsøgte han at dræbe ham. 

David flygtede for livet. En 
gruppe lovløse mænd havde 
sluttet sig til David, som havde 
fl ere hundrede mænd og deres 
familier med sig i ørkenen, hvor 
han gemte sig for Saul og hans 
mænd. David forsørgede disse 
mænd ved at modtage ”beløn-
ning” og betaling i form af mad fra 
dem, som han vogtede husdyr for.

Under klipningen af får drevet 
sammen ude fra græsningsområ-
derne sendte David nogle af sine 
mænd til Nabal for at opkræve 
betaling, som han havde til gode 
for de tjenester, han havde ydet 
det sidste år. På den årstid var 
ejerne af husdyr som regel meget 
gavmilde. Nabal nægtede dog at 
give mændene det, som de bad 
om, og lod, som om han ikke 
kendte til David og hans mænd 
og deres ydelser.

Da David hørte Nabals svar 
– som ikke blot betød et øko-
nomisk tab, men også var en 
direkte fornærmelse – blev han 
rasende. Han viste, at rygtet om 
Nabals afvisning ville sprede 
sig og måske føre til, at også 
andre husdyrsejere ville nægte 
at betale – hvilket han ikke havde 
råd til. Den kommende konge 
beordrede derfor sine mænd til at 
fi nde sværdene frem, og han var 
fast besluttet på at indkræve det, 
som tilhørte ham. Også selv om 
det betød væbnet konfl ikt. 

Da Nabals kone, Abigajil, hørte 
om sin mands tåbelige svar, gik 
hun hurtigt til handling for at 
redde sit hjem. Hun lastede nogle 
æsler med to hundrede brød, to 
skindsække med vin, fem får som 
allerede var blevet tilberedt, fem 
mål ristet korn, hundrede klas-
ser med rosiner og to hundrede 
fi genkager. Abigajil fortalte ikke 
noget til Nabal. I stedet beordrede 
hun hurtigt og i hemmelighed sine 
tjenere at bringe David maden 
– og drog så selv ud for at tigge 
David om nåde.

Da Abigajil kom frem til David, 
kastede hun sig ned foran ham 
og tryglede om tilgivelse for sin 
mands tåbelige, grådige og onde 
handling. Hun bad David om 
at glemme sin vrede, modtage 
hendes gaver og slutte fred med 
hendes mand – hvilket David gik 
med til.

Frygten slog ham ihjel
Abigajil vendte hjem til Nabal, 

hvor der var en stor fest i gang. 
Bibelen fortæller at ”han var fuld 
og i højt humør”. Abigajil vidste, 
det ikke var nogen god ide at 
forklare ham, hvad hun havde 
udrettet. Da hun dagen efter 
fortalte sin mand, hvor tæt han 
og hans tjenere havde været på 
at blive dræbt, skete følgende: 
”Hans hjerte døde i hans indre, 
og han blev som sten”. Med andre 
ord blev hans ramt af et alvorligt 
hjerteinfarkt og gik i koma. Ti 
dage senere døde han.

Magtesløse på grund 
af frygt og rædsel

Jesus advarede om, ”at der 
kan og vil komme omstændig-
heder, der vil få mennesker til 
at blive magtesløse af frygt og 
rædsel”.(Luk.21.26)

Globale hændelser og person-
lige kriser er to kilder til dødelig 
frygt. I nogle lande i den tredje 
verden praktiseres voodoo stadig 
som religion. Flere forskere har 
studeret dødsfald i forbindelse 
med voodoo-ritualer. 

Hjertespecialisten dr. Regis 
DeSilva og hans kollega Wade 
Davis mener, at voodoo-dødsfald 
faktisk skyldes frygt. Overdreven 
stimulans af stressreaktioner 
kan give forskellige former for 
takykardi (hjertebanken), der alle 
kan være dræbende. Den vold-
somme frygt, mennesker oplever 
under voodoo-ritualer, stimulerer 
nervesystemet i en sådan grad, 
at hjerterytmen øges voldsomt 
(ventrikulær-fl immer) og udløser 
en brat død.

Hvad sker der, 
når man er bange?

Amygdalaen er den del af hjer-
nen, der styrer frygt og ængstel-
se. Den ligger dybt inde i hjernen, 
ikke langt fra hippocampus – det 
område af hjernen, der styrer 
hukommelsen og hjælper hjernen 
til at opfatte og lagre information. 

Akkurat som i forbindelse med 
andre intense, giftige følelser, 
indtræffer en kemisk reaktion 
i hjernen, når en person føler 
alvorlig frygt. Denne kemiske 
aktivitet stimulerer disse vitale 
centre i hjernen.

Frygt er en koncentreret, kort-
varig udladning af nervøsitet. 
Frygt er en brat, umiddelbar 
angstreaktion. De fl este menne-
sker kommer sig hurtigt igen efter 
at have oplevet frygt. Desuden 
er det gerne nemt at identifi cere 
frygtens årsag som lyde om nat-
ten. 

Når angst bliver en fobi
Nogle angstanfald gentager 

sig. Bestemte oplevelser eller 
omstændigheder lader til altid at 
udløse frygt hos en person. 

I sådanne tilfælde benævnes 
frygten en fobi. Fobier er irratio-
nelle – som regel er der ingen 
oplagt eller kendt forklaring eller 
grund til, at en person reagerer 
med ekstrem frygt. 

Nogle oplever en urationel 
frygt for højder. De fl este men-
nesker nærer en naturlig frygt 
for højder og vil ikke gå helt ud 
til kanten af en lodret bjergside 
og bøje sig fremover for at kigge 
ned på dalbunden fl ere hundrede 
meter nede. Men ekstrem frygt 
eller fobi for højder kan hindre en 
person i at kigge ud af et vindue 
på tredje sal.

Jeg hørte engang om en kvin-
de med en voldsom frygt for 
tigre. Hun ville ikke engang gå i 
nærheden af et bur med de store 
kattedyr i zoo, kunne ikke tåle at 
se en fi lm med tigre og undgik 
helst at kigge på billeder og fotos 
af tigre. Der var ingen rationel 
grund til hendes fobi.

En del af defi nitionen på en 
fobi er, at den forkrøbler og lam-
mer. En fobi hindrer personen i 
at fungere normalt i samfundet. 
Et menneske med højdeskræk 
kan fx være ude af stand til at gå 
over en bro uden at gå i panik. 
Mennesker, der lider af agorafobi 
– angst for åbne pladser – kan 
ikke handle i et supermarked. De 
får koldsved i samme øjeblik, de 
befi nder sig et sted med mange 
mennesker. Andre lider af fobier 

Afvis frygtens gift 
med troenstroens skjold

Efter terrorangrebet 2001 i New York nåede frygten historiske 
højder i USA. Mange mennesker lever i konstant angst for et nyt 
11. september anslag. Frygten for det ukendte er ligeså stærk 
som frygten for det kendte. 

Frygt kan lamme os, ja forårsage fysiske sygdomme og endda dødsfald. Hvad enten frygten er begrundet eller ej. 
Men kristne behøver ikke lade sig lamme af frygt. De kan i tro opleve Guds fred midt i stormen.
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for bestemte dyr eller insekter, 
slanger, rotter eller edderkopper.

Kæmp eller fl ygt
Når en person bliver angrebet 

af en pludselig frygt, reage-
rer kroppen med en intens og 
brat stressreaktion; adrenalinen 
strømmer ud i blodet og beor-
drer kroppen til at gå i højeste 
alarmberedskab – at fl ygte eller 
at kæmpe.

I de fl este tilfælde, - og det 
gælder også intens frygt og fobi, 
- forsvinder stressreaktionen, 
når det som udløste frygten 
forsvinder. Hos nogle forbliver 
denne stressreaktion, så stress-
hormonerne fortsætter med at 
strømme ud i blodet. Og så kan 
hjerte- og blodkarsystemet eller 
immunforsvaret tage skade.

Overbeskyttelse og frygt
Er det muligt at udvise for 

megen omsorg? Overbeskyt-
telse beskriver en tilstand, hvor 
en person over-identifi cerer sig 
med eller bliver sygelig knyttet til 
objektet. Så går omsorg hen og 
bliver til overbeskyttelse.

Og personen, som er mål for 
overbeskyttelsen, bliver kraftigt 
stresset ligesom den overbeskyt-
tende person. 

Når omsorg udvikler sig til 
overbeskyttelse, føler modta-
geren sig nervøs, truet og til og 
med vred. Overbeskyttelse kan 
få en person til at føle det, som 
om han netop har spist tre kilo 
chokolade. Han oplever situatio-
nen som kvælende og forsøger 
at komme bort.

Doc Childre skrev: Når men-
nesker er bekymrede, vrede, 
overreagerer eller er manipule-
rende, er det ofte, fordi de holder 
af nogen, men på en udmattende 
og som regel ikke særlige effektiv 
måde … vor vrede ændrer vor 
ægte omsorg til en mental og 
emotionel kværn!

Vore bedsteforældres genera-
tion lod til at kunne slappe af på 
en måde, der kunne udtrykkes 
med ordene: Lev og lad leve. 

Vor generation gør ofte lige det 
modsatte. Vi holder ting for tæt 
inde på livet som det lille barn, 
der elsker kyllingen så højt, at hun 
klemmer den til døde.

Brandys historie
En af mine patienter, Brandy, 

fremstod som en professionel 
overbeskytter. Brandy var en tilta-
lende kvinde; høj, slank med sort 
krøllet hår og en personlighed, 
der lyste ethvert rum op, som 
hun trådte ind i. Alle holdt af at 
være sammen med Brandy. Hun 
kunne forvandle de mest kedelige 

begivenheder til en fest. Så hvor-
for havde hun – da hun nærmede 
sig de 50 år – endnu ikke udsigt 
til ægteskab, men en lang kæde 
af brudte forhold bag sig?

Den vigtigste grund var nok 
hendes overbeskyttende adfærd. 
Hun havde så stor lidenskab 

for og appetit på livet og var så 
desperat efter et forhold, at da 
hun endelig mødte en mand, 
sendte hun ham nærmest ud 
gennem nødudgangen på grund 
af sin overbeskyttende måde at 
være på. 

Hun indledte alle sine forhold 
med at overfalde manden med 
opringninger, gaver, breve og 
andre udtryk for sin hengivenhed. 
Hun så det som sin opgave at 
møde alle hans slægtninge og 
ringe til alle hans venner. Hvis 
der var noget ved hende, som 
hun troede, han ikke brød sig om, 
så ændrede hun sig øjeblikkelig. 

En gang traf hun en mand, som 
holdt af country musik, hvorefter 
Brandy begyndte at gå i cowboy-
bukser og cowboystøvler – og 
hun anskaffede sig endda en 
hest! Hun havde aldrig redet før 
og var ikke begejstret for country-
musik, men hun forsøgte at lave 
om på sig selv for mandens skyld.

Mennesker i Brandys omgi-
velser blev nervøse på grund af 
hendes overdrevne omsorg og 
trak følehornene til sig. Hun sad 
så igen tilbage med det modsatte 

af, hvad hun ønskede sig, og 
havde det elendigt.

Frygten for at miste
På mange måde har vi et sam-

fund med mennesker, der tager 
tingene for tungt.

Men hvad har overbeskyttelse 
med frygt at gøre? Overbeskyt-
telse er rodfæstet i frygten for at 
miste et eller andet – måske kon-
trol eller sin egen identitet, eller 
frygten for ikke at opnå det, man 
virkelig har behov for - et godt liv.

Overbeskyttelse dækker over 
frygt for overgivelse, afvisning og 
tab. Denne frygt vænner os til et 
adfærdsmønster, som ikke blot 
gør os psykisk syge, men også 
kan gøre os fysisk syge.

Modgift mod frygt 
og bekymring: Tro

Når man føler, at hjertet fyldes 
af frygt, og sindet myldrer med 
tanker om tab, kan man bruge 
et minut eller to på at spørge sig 
selv, hvad der egentlig skaber en 
sådan frygt her og nu? 

Man kan så prøve at fi nde frem 
til årsagen til ens stress og frygt 

– og så prøve at gøre noget ved 
problemet.

Er du overbeskyttende? Klyn-
ger du dig til jagten på noget, som 
du ikke har brug for eller måske 
noget, som ikke er en del af Guds 
plan med dit liv? 

Lider du af så megen omsorg, 
at du stresser dig selv eller dine 
omgivelser?

Tro er den endelige kur mod 
frygt. Tro er at stole på, at Gud 
har fuld kontrol, og at han gør 
det, som er bedst for os i evig-
hedsperspektivet. 

Jeg vil gerne opfodre til, at man 
vælger at tro på, at Gud arbejder i 
ens liv og hos menneskerne i ens 
omgivelser. Vælg at tro på, at Gud 
har kontrol i alle situationer. Tro er 
altid et valg – et valg, jeg synes 
man skal gøre hver dag!

Frygt ikke!
Jesus lærte os: Lad ikke jeres 

hjerter forfærdes. Tro på Gud, og 
tro på mig.(Joh 14.1) 

Flere steder i Bibelen taler 
Jesus eller en Guds engel til men-
nesker med ordene: ”Frygt ikke!” 
Måtte disse ord fra Gud altid ringe 
i vore ører, i alle situationer, i alle 
forhold, i alle vore drømme og 
håb og ønsker.

Artiklen er gengivet fra kapitel 
8 i bogen Livsfarlige følelser af 
Don Colbert.

Find bøger om sundhed, bøn og faste på Hosianna.dk  

Elisabeth Alves
Kæmp og vind i bøn
Grundbog om bøn - og faste 

kr. 198,00
kr. 198,00

kr. 249,00
kr. 249,00

Dr. Don Colbert
Bedre helse på naturlig vis 
(Norsk oversættelse)

kr. 149,00
kr. 149,00

Dr. Don Colbert
Nyt livet og lev lenger
(Norsk oversættelse)

Peter Tinggaard
Gud sprænger alle rammer
Personlig undervisning om bøn

kr. 149,00
kr. 149,00

Bestil på Bestil på tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202
Por o kun Por o kun kr. 29,-kr. 29,-

*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 249,00
kr. 249,00

Dr. Don Colbert
Det du ikke vet, kan ta livet av 
deg (Norsk oversættelse)

Dr. Don Colbert
Livsfarlige følelser
(Norsk oversættelse)

kr. 249,00
kr. 249,00

Overalt skal I løfte 
troens skjold, hvor-

med I kan slukke alle 
den ondes brændende 

pile. Grib frelsens 
hjelm og Åndens 

sværd, som er Guds 
ord.

Glæd jer altid i Herren! 
Jeg siger atter: Glæd jer! 
Lad jeres mildhed blive 
kendt af alle mennesker. 

Herren er nær. 
Vær ikke bekymrede 
for noget, men bring i 
alle forhold jeres ønsker 
frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak. 

Og Guds fred, som 
overgår al forstand, vil 
bevare jeres hjerter og 
tanker i Kristus Jesus.

Filipperbrevet 4, 4-7



Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

DE NYESTE BØGER 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

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

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

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 debuterer her 
med en roman i fantasy-genren, som handler 
om de åndelige gaver.
Paperback, 186 sider. kr. 148,-

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,-

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser - fra vugge til grav.

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

Ateister og an-
dre har haft travlt 
med at afskaffe 
kristendommen 
i samfundet. Men i stedet har 
vi fået nye guder.

Det er Torben Juul Christen-
sens pointe i en lille ny bog om 
”De Gudløses Guder”. Forfatteren 
øser af sin viden om Danmarks 
og Europas kulturliv. 

Han fortæller bl.a. om den 
kulturradikale Georg Brandes, 
der begyndte som idealist, men 
ikke ville erkende, at han var en 
synder, og endte med at blive en 
selvhævdende egoist, der ville 
nedbryde ikke blot troen på Gud, 
men også det gode. Han blev 
stadig mere selvoptaget. Og han 
gennemførte på sine ældre dage 
et ”erotisk eksperiment” med at 
gøre alt det, han havde lyst til, 
uden hensyn til andre, hvilket 
naturligvis skabte stor revner i 
parforholdet til hans kone. 

Sex og andre guder
Torben Juul viser, hvordan 

sex-dyrkelsen er blevet en af 
det moderne gudløse samfunds 
største guder. Alt er kommet til 
at handle om egoistisk sexuel 
nydelse, og vel at mærke uden 
at kærligheden er med. I virke-
ligheden fører denne ”frigørelse” 
til ny bundethed. Nu hænger vi 
på pornoen og sex-dyrkelsen, 
så man ikke kan blive fri for den 
i det offentlige rum.

Og der er kommet mange an-
dre ”guder” til. Grådighed. Frihed 
forbundet med vold. Magtbegær. 
Egoisme. Intellektualisme. Mate-
rialisme. Osv.

Når disse begreber kaldes 
guder, er det fordi de bliver en 
religion for den gudløse. Når 
troen på Gud går ud, kommer 
der alt muligt andet ind. 

Torben Juul viser, hvordan bl.a. 
Danmarks Radio har medvirket til 
at nedbryde den kristne moral, 
som var en beskyttelse mod for-
tidens bundethed af guder. 

Verdens lykkeligste?
Med en lang række eksempler 

fra nyhederne viser forfatteren 
også, hvordan ”verdens lykkelig-

ste folk”, som vi kaldes, i virke-
ligheden er plaget af bundethed 
til disse afguder og ulykkelighed 
lige under overfl aden. Stress og 
depression. Frygt. Vold. Selv-
mord. Anoreksi. Bulimi. Cutting. 
Pornoafhængighed. 

Georg Brandes fagre gudløse 
verden, det såkaldte ”moderne 
gennembrud”, blev i virkelighe-
den til ”det moderne sammen-
brud”. 

Positive værdier
Til sidst kommer Torben Juul 

med nogle tanker om, hvordan 
man kan opbygge samfundet 
på positive normer og værdier. 
Han henviser bl.a. til ”demokra-
tiets syv søjler”. Han viser, at 
EU oprindeligt blev oprettet for 
at undgå krig i Europa. Ja, han 
skriver endda et brev til en ung 
muslim med forslag til, hvordan 
sunni- og shia-muslimer skal 
holde op med at slås! 

Man mærker, at Torben Juul i 
sin ungdom var med i Oxford-be-
vægelsen og den efterfølgende 
bevægelse Moralsk Oprustning,  
som begge var meget bedre, 
end de kulturradikale har bildt 
os ind.

Moralsk Oprustning lagde 
vægt på forsoning og fred, og 
- som navnet siger - at opruste 
den moralske og etiske styrke i 
et samfund, fremfor den militære 
oprustning.

Men det er næppe en model, 
der kommer til at fungere i en 
muslimsk kontekst, hvor man 
har et helt andet værdisæt og 
en anden ånd end den kristne.

Men bortset fra det er den lille 
bog tankevækkende og kan må-
ske være med til, at fl ere bliver 
opmærksomme på den destruk-
tive udvikling, som det gudløse 
samfund og de moderne guder 
leder os ud i som folk og kultur.

Vi må tilbage til de afprøvede 
kristne værdier, hvis det igen 
skal gå fremad for Danmark og 
Europa.

• Torben Juul Christensen:
• ”De gudløses guder”
• Broens forlag, 199 kr. 
• Bogen kan bestilles hos:
• Torbenjc@direkte.org

Det moderne gennembrud blev 
det moderne sammenbrud...
Når man afskaffer Gud, bliver man afhængig af afguder, som fx materialisme og sexdyrkelse.

Tjen penge på en god sag

8741 0138 • WWW.K-H.DK • INFO@K-H.DK
* Privatpersoner kan få udbetalt bonus for 

125 lodsedler.  Der skal sælges min. 100 
lodsedler for at opnå bonus. 100 solgte 

lodsedler udløser  bonus på 1.000 kr. 

Kan I bruge 1.000 eller måske  
5.000 kroner til noget?

Kristelig Handicapforening søger foreninger, menigheder, 
skoleklasser og andre, der vil sælge lodsedler. 

Vi tilbyder en bonus på 10 kroner pr. lodseddel. *

Salget foregår fra 15. marts til 15. maj 2016.

Bestil lodsedler på www.k-h.dk eller kontakt  
Kristelig Handicapforening snarest muligt.

Anmeldt af  Kristian Kristiansen

Forfatteren til denne bog er en præst, der ser det som sin op-
gave at få læseren til at tage mere livtag med samvittigheden.

”Jeg håber,” skriver han, ”at den får dig til at tage samvitigheden 
op af skuffen og støve den af, så du kan genintroducere den i dit 
liv og begynde at mærke dens kraft for det gode. Jeg håber og 
beder til, at denne bog kan inspirere dig til at gøre det” (s. 259).

Den indre stemme, som samvittigheden ofte også kaldes, 
har ikke afstedkommet mange teologiske gennemgange, men 
Romerbrevets kap. 14 og 15 er et godt udgangspunkt.  I et kortfat-
tet, men meget givende tillæg giver forfatteren et rids af emnets 
behandling fra den franciskanske 1200-tals-teolog Bonaventura 
over Thomas Aquinas til Luther, puritanerne og videre frem  til 
Kant og Freud. 

Selv defi nerer Christopher Ash rammende samvittigheden 
som ”en subjektiv oplevelse, der bør grundes på objektiv sand-
hed” (s. 257). Denne dobbelthed er bygget ind i selve bogens 
disposition: hverdags-menneskers hverdags-tanker (det subjek-
tive element) refereres løbende og efterfølges af den bibelske, 
objektive sandhed. 

Bogen behandler først samvittigheden som vejleder og som 
symptom og går så videre til at drøfte det valg, enhver kristen må 
træffe: den fi njusterede og den rene samvittighed. Det er en vigtig 
pointe, forfatteren fremsætter ved at fastslå den tætte sammen-
hæng mellem en god samvittighed og éns personlige integritet.

Bogen bruger bl.a. eksempler fra litteraturens, teatrets og 
fi lmens verden til at illustrere sine pointer og når dermed nok 
ud til en lidt videre kreds end den snævert evangeliske. De 
enkelte kapitler afsluttes med spørgsmål til selvstudium eller 
diskussion i grupper.

Glad og 
god samvittighed

Christopher
Ash: 
”Vær glad - med 
god samvittig-
hed”
268 sider. 
250 kr.
Credo

Dobbeltbiografi  om tro og glæde 
selv under sygdom og sorg
Ida nåede ikke selv at skrive en bog om sit liv. Derfor bad Ejvind 
Nibrè hende om tilladelse til at gøre det, og Ida hviskede ”Ja” tre 
dage før sin død i 2012.

Ejvind Nibrè fortæller hustru-
ens livshistorie bl.a. gennem  
hendes breve, bibelvers og dag-
bogsnotater. Samtidig fortæller 
han sin egen historie om at være 
ateist, møde den okkulte verden 
og en uddannelse som astrolog. 

Men en dag blev kæresten Ida 
frelst og begyndte at komme i 
pinsekirken. Også Ejvind sagde 
ja til Jesus og parret blev gift. Det 
blev til et fælles liv under Guds 
ledelse, indtil Ida fi k kræft. Der var 
både tvivl og tro i sygdomsforlø-
bet, og Ejvind beskriver sin ople-
velse af Idas død og begravelse.

Bodil

”Jeg spurgte Ida” af Ejvind 
Nibrè er udgivet af Engedal og 
koster 148 kr.



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
11. - 13. marts 2016

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

Behandling . rådgivning

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk
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1,5 million
personer har hørt evangeliet 

forkyndt ansigt til ansigt

Gospel Outreach 
fakta
2004-2016

Over 300.000
har givet respons 

på frelsesindbydelsen

166
nye menigheder 

startet

Gospel Outreach · Egely 3, 9830 Tårs 
info@gospeloutreach.dk · Tlf. 20 91 20 71

Tilmelding senest torsdag den 25. februar

www.gospeloutreach.dk

Inspirationsdag 
for erhvervsledere
Torsdag 3. marts 
fra kl. 17.00 til 20.00
Café Kant 
i Københavns Kulturcenter,
Drejervej 11-15, 
2400  København NV.

Der vil være indlæg af Jørgen Vium Olesen, der er grundlæg-
ger af Scandinavia, som sælger bibler og kristne bøger 
til over 120 forskellige lande udover jorden. Blot en af 
børnebiblerne er blevet solgt i over 5 millioner eks. på ca. 
90 forskellige sprog. Scandinavia sælger mellem 700,000 og 
2,5 millioner bøger om året og har netop givet 10.500 børne-
bibler til Heidi og Roland Baker´s arbejde i Mozambique. 

Det hele begyndte på en arkitekt studie rejse og efter-
følgende missions rejse til Indien i 1966 – 1967. Jørgen 
 arbejdede, i små team, med at sprede litteratur i den sydlige 
del af Indien, sammen med lokale kirker og OM. Jørgen 
fortsatte, da han kom hjem, sammen med en gruppe unge, 
at evangelisere på strøget i København og rundt omkring i 
Danmark, hvor de gik fra dør til dør med bøger og afholdt fri-
luftsmøder. De startede gadeavisen Udfordringen, feb. 1973. 
Forlaget Scandinavia blev derefter født i ca. 1975, hvor 
han begyndte at tage på Bog Messer i London, Frankfurt, 
Bologna og USA. Det blev starten på en tjeneste, der nu har 
opfyldt de visioner han i sin tid fik, igennem arbejdet med 
OM i Indien. ”Min søn har nu overtaget forlaget og vil føre 
det videre ved Guds nåde, og nå endnu længere ud med 
evangeliet end jeg formåede”, udtaler Jørgen Vium Olesen.

Der bliver serveret en lettere anretning og 
mulighed for at bygge netværk med andre 
erhvervsledere.

Desuden sidste nyt om Gospel Outreach 
og indlæg af Per Hyldgaard samt en frivillig 
indsamling.

Verdensmission fra Danmark

Jørgen Vium Olesen
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Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

Stillinger / Volontører

Er du et af vores nye ansigter
på Jakobskolen?

Vi søger to barselsvikarer
pr. 4. april 2016

Vi er en lille kristen privatskole på Frederiksberg.
Vi søger en lærer og en pædagog, som ønsker at 
være med til at bære Jakobskolens kristne værdier 
videre.

Du skal være med til fortsat at gøre Jakobskolen til et 
trygt og godt sted for vore elever.

Du må gerne have en god portion humor, gode 
samarbejdsevner, engagement og lyst til at indgå i et 
positivt fællesskab.

Lærervikariatet indeholder omkring 22 lektioner med 
3. klasse i dansk samt idræt og evt. svømning samt 
billedkunst.
Vikariatet løber fra 11.04 frem til slutningen af marts 
2017 og er på ca. 82 %

Pædagogvikariatet er som medhjælp i 0. kl. + SFO fra 
uge 14 til og med uge 25. Ca. 90 %

Jakobskolen ligger tæt med Forum Metrostation og har
150 elever. Der er 57 tilmeldt SFO’en. 

Yderligere oplysninger om Jakobskolen kan fås på 
skolens hjemmeside www.jakobskolen.dk og ved 
henvendelse til Hartvig Jensen, tlf. 35 37 22 66.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. 

Ansøgning stiles til Hovedstadens Privatskolers 
bestyrelse, jakobskolen@jakobskolen.dk og skal
være os i hænde snarest muligt og inden 22.02.2016.

- et trygt sted at være - et trygt sted at lære

Måske det 
bedste år 
i dit liv? 

Et år i Hong Kong med 
gæstfrihed, tidebøn og 

samtaler med folk fra hele 
verden! 

Bliv vært i Ascension House 
i Hong Kong i et åbent 
bofællesskab for rejsende 
fra hele verden.  

Vær en del af et levende møde mellem Øst og Vest, hvor du 
får sat mange sider af din person i spil. 

Du vil sammen med en anden volontør komme til at skabe et 
gæstfrit og respektfuldt fællesskab med gæsterne ud fra 
husets tydelige kristne profil. 

Et år i Ascension House giver dig: 

 international tværkulturel erfaring 
 indsigt i østlig religiøsitet 
 dialogkompetence 
 en hverdag med kristen spiritualitet og mission 

Vi forventer, at du : 

 har åbenhed, godt humør og et lyst syn på livet 
 har gode samarbejdsevner og fleksibilitet 
 har lyst til at dele din tro - og har en dialogisk grund- 

holdning i mødet med andre religioner 
 har mod til at skabe et konkret mødested for menne- 

sker mellem øst og vest 
 er mellem 21 og 30 år 

Tidsrum: 1. juli 2016 – medio juli 2017. 
Du betaler 10.000 kroner. Til gengæld får du rejse, kost og 
logi. 

Mere detaljeret information samt ansøgningsske- 
ma finder du på areopagos.dk eller ved at ringe til 
Dorthe Davidsen Langås på 30 27 50 37. 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 

Bliv kulturvolontør i Kina! 
 

Brænder du for 
kultur og 

kreativitet? 
Så har du en fantas sk 
mulighed for at blive 
volontør på TCG Nordica i 
Kunming i det sydlige 
Kina! 
 
TCG Nordica er en café og 
et anerkendt kulturcenter, 
hvor kinesisk og vestlig 
kultur mødes.  
Her arrangeres koncerter, 
fores llinger, uds llinger, 
film- og li eratura ener.  
                                          
Det er et sted, hvor  
mennesker mødes og  

bliver udfordret l refleksion over livs- og menneskesyn 
udtrykt gennem forskellige former for kunst.  

TCG Nordica har skandinaviske volontører, og Areopagos 
vil gerne sende 2 personer fra august 2016 l juni 2017. 

 
Du får: 

medansvar for kulturprogrammet på centeret 
undervisning i bl.a. kinesisk kunst, kultur og sprog 
mulighed for at få udløb for dine krea ve sider 
erfaring i kultur- og religionsmøde 

 
Du er: 

interesseret i kunst, musik, drama eller lign. 
kirkeligt engageret 
social og selvstændig 
klar l at indgå i et ungt team 
 

Areopagos dækker flybillet, visum, logi,  
samt rejseudgi er i forbindelse med  
opstartskursus. Du betaler vaccina oner, 
kost og udgi er l fri dsak viteter og 
eventuelle andre rejser. Vores erfaring er, at  
man har brug for omkring 25.000 kr. l  
dækning af egne udgi er.  
                
                   Ansøgningsfrist: 1. april 2016 
            Læs mere på areopagos.dk 
 
     Eller kontakt Dorthe Langås på 30 27 50 37  

 

Friskolen i Bramming søger lærer
Vi søger en lærer fra 1. april 2016, da skolens elevtal er 
stigende. Stillingen indeholder undervisning i dansk med 
klasselærerfunktion, og kan du også undervise engelsk 
vil det være en fordel, men ikke et krav. Er du vores nye 
medarbejder, har vi mulighed for på sigt at sammensætte 
et skema, der passer til dine kvalifi kationer. Vi er fl eksible i 
forhold til ansættelsesgrad.

Vi forventer, at du: 
• Har en positiv og anerkendende tilgang til børn og voksne
• Er fokuseret på elevernes ressourcer og vil udvikle deres  
 potentiale
• Kan arbejde i overensstemmelse med skolens kristne   
 grundholdning og aktivt arbejde for denne.

Vi tilbyder dig 
• En arbejdsplads med skønne børn samt engagerede kol- 
 leger, der ser frem til at have dig med i samarbejdet om  
 vores skole.
• Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem  
 LC og fi nansministeriet.

Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 105 elever 
fordelt fra 0. – 9. klasse og en SFO med 45 børn fra 0. - 4. 
klasse. På Friskolen har vi et overskueligt skolemiljø, gode 
rammer, fokus på faglighed og en skole præget af det kristne 
livs- og menneskesyn.

Send din ansøgning med relevante bilag vedhæftet på mail 
til info@friskolen.dk.
Har du spørgsmål og ønsker noget uddybet, er du velkom-
men til at kontakte skoleleder Anna Lise Lunde Petersen på 
skolens telefon: 75 17 24 49, på mobil: 30 27 55 52 eller 
via mail: info@friskolen.dk.
Ansøgningsfrist: 2. marts 2016. Ansættelsessamtaler forven-
tes at fi nde sted i uge 10.

Friskolen i Bramming
Gabelsvej 12 C
6740 Bramming
www.friskolen.dk 

Kunst

   INÅR TROEN MØDER ØJET
   wwww.galleri-emmaus.dk

SOLDATERHJEMSLEDER 
KFUMs Soldaterhjem i Fredericia servicerer personellet 
på Ryes Kaserne både til hverdag og fest. Huset er 
også møde- og konferencested for såvel kirkelige orga-
nisationer som  private virksomheder. Derudover er vi 
reservehjem for en stor del krigsveteraner.    

Vi søger en erfaren og robust leder der kan tage stafet-
ten op, og føre soldaterhjemmet ind i fremtiden.   

Du ved hvad det vil sige, at arbejde blandt mennesker, 
men kan også tilrette og optimere den daglige drift.  

I forbindelse med jobbet stiles der lederbolig til rådighed 
i tilknytning til soldaterhjemmet.  

Der er mulighed for ansættelse af evt. ægtefælde.  
Ansøgningsfrist: 16. marts 2016.   
Se: leder.kfums-soldaterhjem.dk  

Generalsekretær Per Møller Henriksen 
Treldevej 97 - Fredericia - 7620 4480     
pmh@kfums-soldatermission.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 6:
Maja Jørgensen
Petershøjvej  8
7100 Vejle

 Kodeord: Legetante

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 
25. 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!

d i g

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.

Ferie & Rejser

Med Bibelen 
som rejseguide

Egypten, Jordan og Israel 29.3. 14 dg.
Tyrkiet – i Paulus’ fodspor 29.4. 10 dg.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. 10 dg.
Israel – med Samaria 18.9. 10 dg.
Italien – Rom og Assisi 19.9. 9 dg.
Kreta oktober
Tyrkiet – evangeliets andet hjemland 1.10. 11 dg.
Israel – for hele familien 16.10. 8 dg.
Israel – klassisk rundrejse 16.10. 8 dg.
Jordan – det ukendte bibelske land 16.10. 8 dg.
Israel – med nye øjne 23.10. 8 dg.
Israel – med bibelen i bibelens land 28.10. 10 dg.
Israel – spændende rundrejse 10.11. 11 dg.

Bestil katalog med uforglemme-
lige oplevelser på tlf. 7592 2022 
eller på

Den Lyttende Kirkes 10 års jubilæum den 28. februar
Kom og vær med til at fejre denne dag, sammen med os og 
Bethlehemskirken i København.  

Velkommen til højmessen kl. 10, Åboulevard 8, og / eller til 
efterfølgende fejring i menighedshuset bagved ca. kl. 12.00 
i Tømrergade 9.

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et 
dagligt bibelord til inspiration 
sendt, så gå ind på hjemmesi-
den udfordringen.dk og tilmeld 
dig via ikonet ”Dagens Udfor-
dring” ca. midt på hjemmesiden. 

”Hvorfor Israel”
Fredag d. 4. – lørdag d. 5. og søndag d. 6. marts

Kl. 10, 15 og 19.30 – søndag dog kl. 10.30.
VELKOMMEN til spændende dage og fællesskab: 

Morgenmad 30 kr. Frokost 60 kr. 
Middag 80 kr. Kaffe 20 kr.

Willem Glashouwer, ”Christians 
for Israel”, Holland taler ved 
stævnet om Israels betydning 
ud fra Bibelen. Willem er en 
gudsbenådet underviser, ordi-
neret præst og teolog i ”Dutch 
Reformed Church” og rejser i 
dag over store dele af verden, for 
at fortælle om den spændende 
profetiske tid, som vi oplever 
i denne tid, og som vi inder beskrevet i skriften ...

Pottemagerens Hus
Lykkeskærvej 15 

6670 Holsted
Telefon 75 53 33 23 
info@watchman.dk

Tilmelding af hensyn til mad senest 26.02 på tlf: 7553 3323
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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 

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 5. marts kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Inger Porsen
Formand for Aglow i Danmark
Emne: I en tid som denne...

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.
Søndag d. 13/03 kl. 19.00: Ingstrup Bap  stkirke
Søndag d. 20/03 kl. 19:00: Kronborgvejens Kirkecenter,
 Kronborgvej 66, Thisted
Fredag d. 15/04 kl. 19:00: Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, 
 Sæby Landevej 417, Tårs 
Fredag d. 29/04 kl. 19:00:  Randers Adven  stkirke, 
 Frederiksborg Allé 25, 8920 Randers
Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg

Lørdag  20. februar kl. 14.00
Søndag  21. februar kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

”Hvorfor?!” 

Tag med på årets vinterseminar og hør om lidelse set 
ud fra et buddhis sk, kristent, nyåndeligt og  

psykologisk livssyn. Vi får besøg af Erik Meier Carlsen,  
Jens Munk, Svend Kjærgaard og Peter V. Legarth. 

  
Lørdag den 5. marts 2016 kl. 9.30-17  

i Studenternes Hus i Aarhus.  
Læs mere - og lmeld dig - på areopagos.dk!   

 

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older kursus/seminar:

Lørdag 30. april i Aarhus

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

 Underviser: Vibeke Møller, læge og psykoterapeut

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 

Fokus på seksuelle, emo  onelle, fysiske og åndelige 
overgrebsproblema  kker.

IPSICC uddanner psykoterapeuter og starter nyt hold i 
Kolding den 30.7. - 6. august 2016, se www.ipsicc.org. 

Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for 
psykoterapeu  sk uddannelse i Dansk Psykoterapeut-
forenings optagelsesregler.

Interna  onal leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, vibeke@IPSICC.org       

Telefon: +45 2989 1431 
og +45 2025 3595

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Se mere på www.gittelykke.dk
Kontakt 20 10 17 60

Gitte Lykke Psyko-, par- & familieterapeut
 Medlem af Psykoterapeutforeningen
 Praksis i Torrild og Aarhus

Skal I med på
Weekend PREP parkursus

18.-20. marts på Hotel Severin

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Bogsalg

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

 ”GUD SPRÆNGER ALLE RAMMER”
Seminar med Peter Tinggaard, der taler ud fra sin bog  og 
især uddyber de problemer dybe indre sår kan forårsage.

APOSTOLSK KIRKE HILLERØD, ÅMOSEVEJ 11-13.
 Lørdag, den 5. marts.  Kl. 13, 16 og 19

PRIS: 100 kr. inkl. kaffe, kage og aftensmad.  
INFO: hmcnet.dk  TILMELDING senest 1/3 til vickyellen@live.dk

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 28. februar 2016 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

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

SØNDAG
28. februar 

Kl 10:30

Præst og 
international

missionær

DAVID HANSEN
AMC Aalborg

Bibelcamping 2016:

E-mail; info@sarons-slette.dk / 22883035

Lørdag d. 25. juni til fredag d. 1. juli.

Sarons Slette byder velkommen til:

Årsmøde:
Lørdag d. 7. maj 2016 kl. 13:00

Vi har stadig ledige pladser. Hjertelig velkommen.
Vi glæder os til at se dig!

Kvinder fra Cuba leder os i bøn
 fredag den 4. marts 2016

Tema: ”Tag imod Guds Rige ligesom et barn”
Find dit nærmeste sted for deltagelse på www.kvindebededag.dk

eller kontakt formand Inge-Lise Lollike, tlf. 50 85 02 90 eller 
sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 21/2
14:00 Gudstjeneste fra Viborg
Gudstjeneste fra Munkebjerg kirke.
Fastegudstjeneste med vægt på 
bøn og eftertanke. Sognepræst 
Linda Brøndgaard Jensen, Mun-
kebjerg, tager udgangspunkt i 
Markusevangeliet, hvor Jesus 
helbreder en stum og opfordrer 
til bøn. Kirkens organist Michael 
Thomsen udfolder temaet gennem
musikken. 

Mandag 22/2
08:30 Gudstjeneste fra Munkebjerg 
Kirke. Genudsendelse fra søndag.

Lørdag 27/2
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Denne gang 
er det Jacob Haugaard, der taler 
om nutidens dæmonbesættelse, 
som i hans fortolkning handler om, 
at vi glemmer at være taknemme-
lige for det, vi har. Midtjysk Pigekor 
ved dirigent Inger Budde Dusgård 
synger salmen ”Løgnens fader 
vi forsage” fra Helligåndskirken 
i Århus.

Søndag 28/2
14:00 Gudstjeneste fra Odense
Gudstjeneste fra Munkebjerg 
kirke, Odense. Særligt tilrettelagt 
på demente. Sognepræst Camilla 
Balslev, Vor Frue, Odense og sog-
nepræst Lars Hagensen, Dalum, vil 
sammen med organist Povl Balslev 
og fl øjtenist Rikke Petersen, pirre 
menighedens sanser med musik, 
ord og billeder. En af fi re gudstje-
nester, der hver for sig har fokus 
på kirkens sociale ansvar, det 
folkekirken kalder diakoni.

DR1
Mandag 22/2
20:45 Dokumentar: ’Løgn eller 
chikane i Mariager’
Dokumentaren ser nærmere på 
sagen om et homoseksuelt par, 
som i efteråret 2014 anmeldte fl ere 
tilfælde af chikane og hærværk på 
deres bopæl. Man formodede at 
gerningsmanden var en religiøs 
fanatiker. I løbet af dokumentaren 
fremkommer nye oplysninger, der 
kaster nyt lys over de uger i efter-
året 2014, der stemplede Mariager 
som et arnested for intolerance.

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

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

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.

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.

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

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/

Radio 

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

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

Søndag 21/2
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).
09:54 Gudstjeneste fra Jesus-
kirken, 2500 Valby. Prædikant: 
Sørine Gotfredsen

Mandag 22/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 23/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 24/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Anders Laugesen får besøg af 
Peter Wiingaard, der fortæller om 
sin rejse i ezidiernes land.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 25/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 26/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 27/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 28/2
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
09.54 Gudstjeneste fra Nykøbing 
Sj. Kirke, Nykøbing Sj. Prædikant:  
Caroline Kollenberg Thisted

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten fra P2 på DR K. Den direkte 
radiotransmission af Morgenandag-
ten fra Domkirken i København led-
sages på DR K af stemningsfulde 
billeder.

Gary Oates besøger igen Danmark
11. - 20. marts 2016

Gary Oates var som præst og menighedsleder 
igennem mange år træt, udbrændt og tæt på at 
give op, da han pludselig fi k åbnet sine øjne, så han kunne se ind i den 
åndelige verden. Denne og fl ere følgende oplevelser førte Gary ind i et 
meget intimt fællesskab med Jesus, hvilket fuldstændigt har forvandlet 
hans liv og tjeneste. 
At være i Guds nærvær er nu det fundament, hvorpå Gary gang på gang 
oplever, at Guds kraft udfolder sig til forvandling og helbredelse til hele 
mennesket.
 

Fredag d. 11. marts kl. 19.00 Thisted Pinsekirke
Lørdag d. 12. marts kl. 11.00   Aars Frikirke 
Lørdag d. 12. marts kl. 14.00   Aars Frikirke
Søndag d. 13. marts kl. 10.30  Aalborg Menighedscenter
Søndag d. 13. marts kl. 14.00  Aars Frikirke 
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00  Multihuset Haderslev
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00  Multihuset Haderslev 
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00  Multihuset Haderslev 
Fredag d. 18. marts kl. 19.00 Betania Kirkecenter, Blåhøj
Lørdag d. 19. marts kl. 13.00 Betania Kirkecenter, Blåhøj
Søndag d. 20. marts kl. 10.30 Betania Kirkecenter, Blåhøj 

Yderligere oplysninger på: www.AarsFrikirke.dk
Kontaktperson: Anders Jakobsen – mobil 21 47 14 76

I Guds 
nærvær

Af  Martin Nissen

Torsdag aften var der premiere 
på en kristen dokumentarfi lm 
på Jesus Hotellet i Aalborg. 
Filmen har titlen ”The Last 
Reformation - The Beginning”.

Filmen er en beretning om den 
bevægelse, der er i gang fl ere 
steder i verden, hvor kristne går 
ud på gaden for at sprede det 
kristne evangelium. 

Filmen fortæller om vigtighe-
den af omvendelse fra synd, tro 
på Jesus, dåb i vand og dåb i Hel-
ligånden. Altså det, som apostlen 
Peter forkyndte på pinsedag.

Helbredelser og udfrielse
Samtidig indeholder filmen 

mange beretninger om men-
nesker, der er blevet helbredt 
for sygdomme og udfriet fra dæ-
moner. Der er mange eksempler 
på, hvordan mennesker efter 
dåb i vand, er blevet befriet for 
dæmoner og derefter fyldt med 
Helligånden.

Filmen viser, hvordan alminde-
lige troende nu begynder at gå ud 
på gaden for at forkynde evange-
liet om Jesus Kristus og helbrede 
de syge. Når folk er kommet til tro, 
bliver de døbt i vand i badekar og 
søer rundt omkring.

Denne bevægelse startede for 

få år siden med Torben Sønder-
gaard og hans online bibelskole. 
Mere end 80.000 har nu deltaget 
på denne gratis bibelskole.

Til kostpris eller gratis
Dvd-fi lmen er på engelsk, men 

med danske undertekster. Den 
kan også fås med undertekster 
på 37 andre sprog og kan købes 
til kostpris. Fx. koster 50 stk. til 
uddeling 499 kr. 

Fra den 27. februar kan fi lmen 
ses gratis på internettet. Det er 
også tilladt at vise fi lmen gratis i 
kirker, biografer, private hjem m.v. 
Se mere på hjemmesiden www.
TheLastReformation.com

Premiere på dokumentarfi lm
Torben Søndergaard og mange medarbejdere har over halvandet år
fremstillet en dokumentarfi lm om en bevægelse, der er i gang lige nu.

Torben Søndergaard i dokumentaren ”The Last Reformation - The Beginning”.
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Lyt til nummeret ’Bring it on’ ved at scanne 
QR koden til venstre

Musik
TJEK

- Tror du, det måske kunne lade sig gøre at lave vin 
om til vand igen?       Se Johannesev. 2:1-11.

Af Niels Christian Melgaard

Er du klar på at opleve den 
verden, det er at se og opleve 
en fi lm?

Sådan lyder spørgsmålet fra 
de selverklærede filmnørder 
Thomas Stæhr Berg og Peter 
Worm Madsen. I 2012 tog de 
initiativ til en fi lmklub, hvor der 
vises fi lm, der har en forbindelse 
til Mellemøsten.

Navnet på fi lmklubben er 
Filmklub Jerusalem, der er en 

forening, støttet af Israelsmissio-
nens Unge. De to initiativtagere 
mener, at fi lmmediet kan noget 
særligt.

- Filmen kan føre os ind i 
verdener, vi ellers ikke selv ville 
opleve. Den udfordrer os til tårer 
eller latter, alt efter hvad vi ser, 
siger Peter Worm Madsen.

Enkelt koncept
Konceptet for Filmklub Je-

rusalem er enkelt. En gang i 
måneden bliver der vist en fi lm, 
der har jødisk, mellemøstligt, 

palæstinensisk, israelsk indhold. 
Det foregår enten i et privat hjem 
eller i samarbejde med  kirker 
eller missionshuse i og omkring 
Aarhus.

For at få en god fi lmoplevelse, 
er der opsat nogle enkle krav. 

- Kravene er god skærm, god 
lyd og plads til mindst 10 per-
soner. Hver aften i foreningen 
startes med intro til fi lmen, så 
ser vi fi lmen, og bagefter ledes vi 
ind i en debat, siger Peter Worm 
Madsen.

I løbet af foråret er der fi lm som 

Omar, De kaldte hende Sarah, 
The Flat, Race, Om guder og 
mænd og The Idol. Det gennem-
gående tema i foråret er mure, 
enten fysiske - som en fem meter 
høj betonmur, eller mentale - som 
mindreværd eller social angst.

Den næste forestilling er den 
24. februar på TORVET i Aarhus, 
hvor filmen ”De kaldte hende 
Sarah” introduceres af avisen 
Berlingskes journalist i Mellem-
østen Allan Sørensen.

Der er tilmelding forud for de 
enkelte arrangementer.

Filmklub med fokus 
på Mellemøsten
Der er plads til oplæg, fi lm og en god debat i fi lmklub Jerusalem.

Af Niels Christian Melgaard

Den populære kristne sanger 
Michael W. Smith har været 
på den kristne musikscene 
gennem 33 år. Han oplevede 
i en periode, at hans tro blev 
afsporet.

 
Den amerikanske sanger for-

talte sit vidnesbyrd på et ame-
rikansk podcast. Det skete i for-
bindelse med udgivelsen det nye 
album ”Hymns II: Shine on us”. 

Michael W. Smith fortalte, at 
han blev kristen som 10-årig. I 
podcastet delte han sit vidnes-
byrd om den første gang, evange-
liets budskab stod klart for ham. 

- Jeg husker, at mens jeg sid-
der med alle mine venner, så 
skete det bare. Det var som en 
åbenbaring, Der gik et lys op for 
mig. Jesus er den, han sagde, 
han var, sagde Michael W. Smith.

Fór vild
Men nogle år senere blev troen 

i en periode afsporet. Michael W. 
Smith begyndte at tage stoffer.

Det skete i en periode på fi re år 
i slutningen af 70’erne, .

- Jeg fór vild. I dag kan jeg 
stadig ikke tro, at jeg gjorde det i 
fi re år. Jeg blev bedraget, og jeg 

var næsten død et par gange. Jeg 
burde have mistet livet, sagde 
Michael W. Smith.

Forandringer
I november 1979 skete der 

nogle forandringer, der bragte 
sangeren tilbage på sporet i 
forhold til troen. 

Han tilskriver det, at forældrene 
bad for ham og stod last og brast 
med ham gennem prøvelserne, 
at han kom tilbage.

- Jeg følte, at universets Gud 
kom herned og lå der på gulvet 
sammen med mig. Jeg vidste, at 
jeg ville miste mit liv, hvis ikke 
der skete en forandring, sagde 
Michael W. Smith. 

Michael W. Smiths nye album, 
”Hymns II: Shine on us,” er num-
mer 24 i rækken fra den prisvin-
dende sanger. 

Det blev lanceret den 29. ja-
nuar og er et opfølgende album 
på Hymns I fra 2014, hvor den 
amerikanske sanger fortolker 
traditionelle salmer.

I USA bliver albummet solgt 
eksklusivt gennem Cracker Barrel 
Old Country Store, men der er 
også mulighed for at købe hele 
albummet eller sangene enkeltvis 
på iTunes, hvor de er lagt ud til 
download.

Michael W. Smith:

- Stoffer afsporede troen på Gud

Michael W. Smith er aktuel med sit nye album ”Hymns II: Shine 
on us.”

Den amerikanske sanger følte, at Gud var hos ham i prøvelserne.

Surrender er Kutless’ tiende album, eller det 12., hvis 
man tæller et live-album og et lovsangsopsamlings-
album med. 

Surrender er et godt gedigent rockalbum. Første nummer, 
Tear It Up, blæser direkte ud af højttaleren. Det er et tungt 
guitardrevet nummer, som lyder som noget, Nickelback kunne 
have fundet på. 

Og netop som pulsen er kommet godt op, fortsætter 
albummet med det melodiøse nummer Bring it on. Bring 
it on var den første single, som blev udgivet i slutningen 
af sidste år. Det er også et af albummets bedste sange. 
Men bestemt ikke den eneste. 

Kutless har på Surrender formået at få opdateret deres 
lyd. Der er en anden friskhed og klarhed i lydbilledet. De 
lyder ganske enkelt bare bedre end nogensinde. Samtidig 
er de stadig lige klare i deres budskab, og hvad de ønsker 
at formidle. 

Kutless har noget på hjerte. Det er skønt at høre, at 
selv om deres budskab på mange måder er det samme, 
som det altid har været, så har de lagt arbejde i at give 
budskabet ny form og melodi. 

Så er du til god rockmusik med en snert af melodiøs pop, 
er Surrender et godt bud på et album til din næste playliste.

Torben Schmidt

Kutless - bedre 
end nogensinde
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Klummen

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

Populær 
popgruppe 
kommer til 
Danmark

Gruppen har en halv million lyttere på Spotify om måneden. ”For King & Country” i Aarhus i juni.
Af Niels Christian Melgaard

Sidste år vandt de to Grammy 
Awards. Der er omkring en 
halv million mennesker, der 
lytter til deres musik om må-
neden på Spotify. Og 1. juni 
giver gruppen koncert i Tivoli 
Friheden i Aarhus.

Der er tale om det amerikanske 
pop/rock og prisvindende band 
For KING & COUNTRY. Koncer-
ten vil foregå på Kulturhuset Her-
mans i Tivoli Friheden i Aarhus.

For KING & COUNTRY har 
udover adskillige nomineringer 
vundet fl ere Dove Awards, som 
er den kristne musikscenes 
svar på en Grammy Award.  
For KING & COUNTRY vandt 
i 2015 to Grammy Awards for 
bedste kristne album og bedste 
optræden sammen med rappe-
ren Lecrae, der gav koncert på 
Å-festival sidste år. 

Med sine over en halv mio. 
følgere på Facebook og knap en 

halv mio. månedlige lyttere på 
Spotify er For KING & COUNTRY 
et af den kristne musikscenes al-
lermest populære navne lige nu. 

Bandet besøgte i marts 2015 
talkshowet Jimmy Kimmel Live, 
hvor de spillede ”Fix my eyes” fra 
deres seneste album ”RUN WILD. 

LIVE FREE. LOVE STRONG.”
Bandet turnerer lige nu som et 

af hovednavnene på turnéen Win-
ter Jam Tour Spectacular 2016.

Hardcore rock-musikelskere 
vil med stor sandsynlighed kalde 
det for en tilsnigelse at betegne 
For KING & COUNTRY som et 

rock-band, og bandet betegnes i 
stedet bedst under genren alter-
nativ rock eller som en blanding 
mellem pop og rock.

Uanset musikgenre er det dog 
sikkert og vist, at der er lagt op 
til et brag af en koncert, når det 
prisvindende og populære band 
spiller på Hermans. 

Kulturhuset Hermans ligger 
ved hovedindgangen i Tivoli Fri-
heden. Kulturhuset stod færdigt 
i 2013, og der er plads til 800 
siddende publikummer på en 
særlig skyde-tribune. Trækkes 
den til side, er der plads til 1400 
stående gæster.

Du kan lytte mere til For KING 
& COUNTRY på Spotify og købe 
billetter til koncerten fra 1. marts 
på Billetto.dk.

Det er Indre Missions Unge og 
Glow, der arrangerer koncerten.

Koncerten med For Kings & Country vil foregå i kulturhuset Hermans i 
Tivoli Friheden. Foto: Gjøde og Povlsgaard Arkitekter.

Påskelejr sætter fokus på forvandling
Lejren arrangeret af Kristelig Forbund for Studerende har bl.a. fokus på, hvordan mødet med Jesus forvandlede apostlen Peter.

Af Niels Christian Melgaard

I år løber Kristeligt Forbund 
for Studerendes påskelejr af 
stablen i Skanderborg. Det 
foregår i dagene omkring 
palmesøndag, fra lørdag den 
19. marts til onsdag den 23. 
marts.

På årets påskelejr er temaet 
”Under forvandling”, og til bibel-
timer og samlinger vil der blive 
zoomet ind på Jesus gennem 
disciplen Peter.

- Vi vil se nærmere på, hvor-
dan Jesus mødte ham i hans 
uvidenhed, frygt, mod, hov-
mod, tydelige lederskab, synd, 
anfægtelse og genoprejsning. 
I livet med Jesus er vi altid 
under forvandling, skriver ar-
rangørerne.

Lejren foregår på tre uddan-

nelsessteder i Skanderborg. På 
Skanderborg-Odder Uddan-
nelsescenter er der spisning, 
cafeer og seminarer, deltagerne 
kan overnatte på Niels Ebbe-

sens Skole, og hallen på Skan-
derborg Gymnasiums udgør 
mødesalen.

Påskelejr er fem dage med 
fælles møder, undervisning, 

tilvalgsseminarer og features, 
caféer og koncerter.

Ved formiddagens bibeltimer 
er det rejsepræst i Indre Mis-
sion Leif Andersen, der holder 

oplæg for gymnasiesporet, mens 
Nicholai Techow fra Dansk Bibel-
Institut holder bibeltimer for de 
studerende. 

Mellem bibeltimerne og aften-
samlingerne er der fl ere typer af 
tilbud, som deltagerne kan vælge.

I workshops udveksler delta-
gerne erfaringer gennem aktiv 
deltagelse. I features kommer 
oplægsholderen med et subjektivt 
oplæg, der bygger på personlig 
erfaring om et aktuelt emne.

Dommer ser på 
Jesu opstandelse

Seminarerne byder på et oplæg 
med efterfølgende diskussion om 
et bestemt emne eller problematik. 
I et af seminarene vil en landsrets-
dommer se på begivenhederne 
påskemorgen i Jerusalem ud fra 
en juridisk kontekst.

- Vi bevæger os i seminaret i 

spændingsfeltet mellem tro og 
viden. Vi skal prøve at se på 
beviserne for Jesu opstandelse, 
hvis vi går til dem, som man ville 
gøre det under en retssag, lyder 
det i oplægget til seminaret, der 
også inviterer deltagerne til at 
votere i sagen.

Må kristne slå ihjel?
Flyverpræst Peter Kiel Nielsen 

holder seminar om at være ”Med 
Gud i krig”. Det handler om, hvor-
vidt en kristen må slå ihjel. Og om 
hvordan noget, der normalt er 
forkert, kan være rigtigt i andre 
situationer. Det gælder ikke bare i 
krig men også i vores almindelige 
dagligdag med arbejde og studier.

Tilmelding kan ske frem til den 
13. marts.

Robert Bladt, generalsekretær i 
KFS, holder åbnings- og afslut-
ningsmødet på påskelejren.

Flyverpræst Peter Kiel Nielsen har fl ere gange været udsendt til konfl ik-
tområder sammen med de danske styrker. Han holder seminar om at 
være ”Med Gud i krig”.

Kristendommens kerne
Måske er det, fordi de færreste danskere har læst Bibe-
len. Måske er det fordi næstekærlighed er noget, som 
ingen rigtigt kan være uenige i. Uanset hvad, så er det 
forkert, at kristendommen ofte bliver reduceret til at være 
næstekærlighed. 

I debatten om fl ygtninge har mange politikere, som ellers 
aldrig taler om kristendommen, pludseligt talt om, hvor vigtigt 
næstekærligheden var. Ordet næstekærlighed bliver brugt som 
et politisk våben – både retfærdigt og uretfærdigt. Men er det 
ikke dét, som kristendommen handler om? Jo…men nej.

Næstekærlighed kan fi ndes i lignende versioner i de fl este 
andre religioner - dog ikke så radikalt, som Jesus prædiker 
det. Næstekærlighed er godt, men det er ikke her problemet er. 
Problemet er, at mange uvidende danskere tror, at kristendom-
mens hovedbudskab er næstekærlighed, men det er det ikke. 
Hovedbudskabet er derimod Guds kærlighed til os mennesker. 
Den kærlighed resulterer i, at Gud sender sig selv for at dø, så 
vi ikke skal dømmes til den evige straf, som vi fortjener. Korset 
er kernen i kristendommen. Det hele handler om korset.

Korset bør have konsekvenser for den måde vi lever på. Det 
betyder blandt andet, at vi er næstekærlige over for andre, 
fordi vi selv er blevet vist ufortjent nåde. Det betyder også, at vi 
elsker Gud og tilbeder ham, og at vi lever et liv, som leder fl ere 
mennesker til korset, så de også kan blive fri fra den evige død. 

Jeg var for nyligt på en konference, som handlede om vigtig-
heden af, at få kristne til at kende Bibelen. På grund af det løse 
medlemskab i folkekirken, som mange har, samt mange dårlige 
præster, er der kommet en overfl adisk forståelse af kristendom-
men. Mange har ikke forstået det basale. Kristendommen bliver 
reduceret til næstekærlig humanisme. Derfor er 
min opfordring, at vi holder korset højt. For 
kristendommen handler først og fremmest 
om korset.
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Hjælp mig med at 
skaffe fl ere læsere!

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

Så fi k jeg puttet Nikolaj på treethalvt og lagt mig til rette i rummet 
ved siden af hans sovekammer. 

- Mor, hvem har kostet dig? spurgte han med tydelig røst. Jeg 
forstod ikke, hvad han forsøgte at sige til mig. – Hvad siger du, 
spurgte jeg. – Hvem har kostet dig? Mon han mente, hvem der 
havde købt og betalt mig? Det gav ikke helt mening, men hans 
insisteren fi k mig til at gå ind på hans værelse. 

- Prøv at sig det med andre ord, forsøgte jeg. – Mor, hvem har 
kostet dig? – Mener du hvor jeg kommer fra? – Ja, hvem har ko-
stet dig? – Jeg kommer fra mormor og morfar. Du har lige været 
ovre hos morfar. Da jeg var barn, boede jeg i det hus. Mormor er 
desværre død, og hende kan du nok ikke huske. Det lå han så og 
funderede lidt over. 

- Hvem har kostet Jesus, fortsatte den lille fyr. – Jesus kommer 
fra Gud. Gud er hans far, og Jesus er hans søn. Hans øjne lyste, og 
så spurgte han: - Hvem har kostet Gud? – Ja, Gud han har været 
der altid. Han er den, der har kostet alting.  – Altid, virkelig? Hvor 
er han henne? – Gud kan vi møde, når vi læser i Bibelen, og når 
vi beder og synger til Ham. Han er der bare altid.

Det er så enkelt, at det er svært at forstå. På den anden side 
synes jeg, det er endnu sværere at tro på, at det hele kan opstå 
ved en tilfældighed, blot der går lang nok tid. En af mine jordmødre 
forklarede engang, at de processer, der sker med en kvindes krop, 
når hun føder, er så utrolige, at man stadig ikke kan forklare dem 
videnskabeligt. 

Jeg tror, mennesker har fundet på teorier om jordens og men-
neskets tilblivelse, som udelukker Gud, fordi de dybest set ønsker 
selv at være Gud i deres eget liv.

Hvis vi ser et maleri, der viser et motiv, er vi klar over, at der står 
en intelligens bag. Hvis vi ser et ur, der går, er vi klar over, at der 
står en intelligens bag. Men når 
vi betragter skaberværket, kan vi 
fortrænge skaberens fi ngeraftryk? 
For mig at se er der ingen tvivl om, 
at der må stå en stor intelligens 
bag skaberværket. Alt andet er 
ikke logisk.

Bibelquizz 
Hvordan får man Gud til at le?
- Bare fortæl Ham dine planer 

for fremtiden.
        
Hvem var den første narkoman 

i Bibelen?
-  Nebuchadnezzar - han var 

afhængig af græs i hele syv år.
       
Hvilken undskyldning brugte 

Adam overfor sine børn, efter 
at de ikke længere kunne bo i 
Edens Have?

- Jeres mor har ædt os ud af 
både hus og have.  

Hvordan ved vi, at Job gik til 
kiropraktor?

- Fordi han siger det i 16:12:       
”Jeg levede i fred, så knuste han 
mig, han greb mig i nakken og 
sønderslog mig”.

Hvem af Herrens tjenere i Bi-
belen var den værste lovbryder?

- Moses. Han brød alle 10 bud 
på en gang.

  
Hvorfor gik Noah ikke ind for 

fi skeri?
- Han havde kun to orme.       
        

Kirkequizz
Hvor mange karismatikere skal 

der til for at skifte en pære?
- Kun en, for han/hun har al-

lerede hænderne i vejret.

Hvor mange calvinister skal der 
til for at skifte en pære?

- Ingen. Gud har forudbestemt, 
hvornår lysene skal være tændt. 
Eller: Calvinister skifter ikke pæ-
rer. De læser instruktionsbogen 
og beder om, at pæren selv vil 
bestemme sig for at lyse.

Hvor mange baptister skal der 
til for at skifte en pære?

- HVEM SIGER, AT NOGET 
SKAL ÆNDRES???!

- Eller mindst 15. En skifter 
pæren, og tre kommitéer god-
kender forandringen og bestem-
mer, hvem der skal komme med 
kartoffelsalaten.

Hvor mange amishfolk skal der 
til for at skifte en pære?

- Seks mænd. En skal give til-
ladelse til at bruge elektrisk lys. To 
skal studere skrifterne for at se, 
om Paulus og Jesus kunne god-
kende det, og tre skal sørge for, at 
kvinderne underordner sig, så de 
ikke kommer med gode råd, kom-
mentarer eller på anden måde 
udøver autoritet over mændene. 

Hvor mange tv-prædikanter 

skal der til at skifte en pære?
- En, men hvis du fremover vil 

kunne høre lysets budskab, bør 
du sende dit bidrag i dag.

Hvor mange liberale skal der til 
for at skifte en pære?

- Mindst ti. Først må de holde 
en debat om, hvorvidt pæren i det 
hele taget eksisterer. Selv hvis 
de skulle blive enige om, at den 
fi ndes, vil de måske vælge ikke at 
skifte den. Det kunne jo betyde, at 
man kommer til at fremmedgøre 
tilhængere af andre lyskilder. 

Hvor mange anglikanere og 
katolikker skal der til at skifte en 
pære?

- Ingen. De bruger altid stea-
rinlys.

Barselsvikar 
til vores krealinje.
Vi leder efter dig, som 
er fuld af kreative idéer, 
som du kan lære fra dig!
Fra 1. august

Mekanikerlærer 
til vores mekanikerlinje. 
Har du olie i blodet og er 
go’ til undervisning? 
Vi leder efter dig! 
Fra 1. april eller 1. august

Se fulde stillingsbeskrivelser og
mere om skolen på www.s-e.dk 
Ansøgningsfrist begge stillinger: 
onsdag d. 9. marts, kl. 12.00

For begge stillinger gælder det,

aftale er en del af stillingen.  
Ansættelsesgraden fastsættes 
også efter aftale.
Ring til os på 7517 4299

søger

Musical på 
Sydvestjyllands Efterskole
Fredag d. 11. marts, kl. 19.30
Lørdag d. 12. marts, kl. 15.00
Lørdag d. 12. marts, kl. 19.30
Fri entré.  
Se mere på www.s-e.dk

Hvem har kostet os?
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