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Udfordringen.

En ny sultkatastrofe truer Etio-
pien. Landet er midt i en lang-
varig tørke, og 10,2 millioner 
mennesker har akut behov for 
fødevarehjælp.

Klokken nærmer sig fi re om 

eftermiddagen. Temperaturen 
begynder at blive behagelig efter 
endnu en hed dag i den lille by 
Mones i den sydøstlige del af 
Tigray-provinsen i det nordlige 
Etiopien. Den 28-årige bonde 
Waldo Brahan sidder på en sten-
mur og stirrer op på den skyfri 
blå himmel.

- Hvis der ikke snart kommer 
regn ved kun Gud, hvad der 
kommer til at ske. Men hvis der 
ikke er mad, er der ikke noget liv, 
siger Waldo.

Etiopien oplever nu den værste 

tørke i 50 år. Det vækker grimme 
minder hos byens ældste indbyg-
gere. Den 62-årige enke Maharat 
Charkos, som bor sammen med 
sin datter og to børnebørn i et 
faldefærdigt hus, overlevede 
sultkatastrofen i Etiopien i 1984-
1985, da næsten en million 
mennesker døde. Nu hjemsøger 
hungersnøden hende igen.

- Vi drikker beskidt vand fra en 
fl od, spiser mad uden næring og 
kan ikke tage hånd om hygiej-
nen. Vi sulter, siger hun. Venter 
på hjælp.

Tørken betyder, at 10,2 mil-
lioner etiopere nu har behov for 
akut fødevarehjælp. Familien 
Charkos overlever takket være 
familiemedlemmer, som giver 
dem lidt brød fra tid til anden.

- Folk her er generøse, men 
alle venter på hjælp udefra. 
Hvordan skal de kunne hjælpe 
os? spørger Maharat.

Over 80 procent af Etiopiens 
ca. 98 millioner indbyggere lever 
af agerbrug, især i mindre skala 
og ganske traditionelt. Bønderne 
er afhængige af nedbøren i løbet 

af landets to årlige regntider. I 
2015 kom der kun meget lidt 
regn under den første - og mind-
ste - regnperiode mellem februar 
og april. 

Høst uden kerner
Regntiden blev efterfulgt af 

vejrfænomenet El Niño, som var 
usædvanlig stærk i 2015. I store 
dele af Etiopien betød det, at 
regnen udeblev, kom med for-
sinkelse eller kun var sporadisk 
i den vigtigste regntid fra juni til 
september. Under normale for-

hold sikrer sommerregnen 80-90 
procent af fødevareproduktionen. 
Men tørken er årsag til at høsten 
er 50-90 procent mindre end 
normalt i de ramte områder.

- Vi såede hvede, men høstede 
kun græs. Der fandtes ikke et hve-
dekorn på stråene, siger Waldo.

18,1 mio. behøver hjælp
Ifølge FNs kontor for samord-

ning af humanitær hjælp, OCHA, 
har 18.1 millioner etiopere nu 
brug for mad. 

Ny sultkatastrofe truer Etiopien
Netop nu oplever Etiopien den værste tørke i over 50 år på grund af El Niño. Der er brug for hurtig hjælp.
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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 marts: vinter

Ugens profi l: Robert Bladt

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

Forsanger i Hymns From Nine-
veh Jonas Haahr Petersen vil 
med nyt album vende fokus til-
bage til søndagen som en lise.

Hymns From Nineveh er klar 
med det tredje studiealbum, der 
bærer titlen ”Sunday Music”. Al-
bummet udkom den 26. februar.

Under arbejdet med de nye 
sange rejste Jonas sidste år for 
første gang tilbage til det land, 
han tilbragte fem år af sin barn-
dom i (fra 2 til 7 år), for at søge 
inspiration og for at fi nde tilbage 
til noget i sig selv.

Dengang undersøgte Jonas 
verden fra et nedlagt hotel i 
Botswana på grænsen til Syd-
afrika. Mens hans far underviste 
præsteelever, og hans mor udbød 
hygiejnekurser, lyttede Jonas til 
korene i kirken, til lyde, indtryk 
og stemmer, som det afrikanske 
land omgav ham med. 

Hans gendannelsesrejse 
sidste år blev følelsesladet, 
og han opdagede, at hans 
måde at komponere på med 
forkærlighed for komplicerede 
kompositioner  er noget, han er 
opfl asket med fra de afrikanske 

kirker og sangtraditioner.

Lydspor fra Afrika
Botswana er med på Sunday 

Music i fl ere lag. Jonas har opta-
get spor på turen, som er med på 
albummet, der er afrikansk inspi-
reret percussion, og i teksterne 
kan man også lede efter spor, der 
fører tilbage til Botswana.

Hymns from Nineveh har været 
i studiet i ni måneder og arbejdet 

med en produktion med strygere, 
blæsere, percussion, som også 
har involveret fl ere gæstemusike-
re. Nærværet har været centralt 
ikke kun i teksterne, men også 
i produktionen, som Aske Bode 
står bag.

Der er lagt vægt på luft og let-
hed og at gå helt tæt på vokalen 
i centrum af lydbilledet. 

- Titlen på albummet, og første 
single, er en generobring af søn-

dagen som ugens magiske dag. 
Søndagen og Sunday Music som 
en hengemt, eller glemt, lise. Hvor 
vi samler os igen.

På Sunday Music tager Hymns 
from Nineveh os med til sønda-
gen, når den er bedst.

- Når yndlingspladen giver os 
letheden tilbage. Når vi mærker 
skønheden i den nye begyndelse. 
Hviledagen, hvor ugen slutter, og 
den nye står klar fyldt op af lys.

Det nye album kredser om 
længsel efter nærvær og fæl-
lesskab.

- Sunday Music er sange om 
store følelser, om det, der rører 
mig. Følelsen af længsel efter 
kærlighed, nærvær og fælles-
skab er en rød glødetråd gennem 
sangene. Men sangene kan 
også ses som en fortælling om 
en magisk søndag, hvor tiden 
ophæves, årstiderne skifter frem 
og tilbage, og hvor man følger et 
menneske på en livsvandring - en 
livsvandring, der i høj grad spejler 
min egen, fortæller Jonas.

Hymns from Nineveh er tilbage 
– med søndagens løfte om alt det 
gode, der skal lige til at ske.

”Sunday Music” er titlen på Hymns From Ninevehs tredje album, der udkom i denne uge.

Unge har brug for en pause for 
at lære Gud bedre at kende, 
mener Robert Bladt, som skal 
være forstander på Indre Mis-
sions Bibelskole i Børkop fra 1. 
august 2016.

Robert Bladt (45) er nu gene-
ralsekretær i Kristeligt Forbund 
for Studerende (KFS). Han er 
præst, cand.theol. og har MA i 
kristendom.

Robert Bladt er gift med Dorte. 
Sammen har de fi re børn mellem 
13 og 20 år og bor i Ødsted ved 
Vejle. 

Erfaren forkynder
Robert Bladt har siden 2008 

været generalsekretær i KFS. Før 
den tid var han valgmenigheds-
præst i Fjellerup og forlagsredak-
tør ved Lohses forlag i Fredericia.

- Når bestyrelsen har valgt 

Robert Bladt som forstander for 
Børkop Højskole, er det blandt 
andet, fordi han har en god og 
fagligt relevant uddannelse bag 
sig. Han har mange personlige 
kompetencer og opnået stor er-
faring, som vi forventer at kunne 
få glæde af på Børkop Højskole 
siger formand for bestyrelsen, Per 
Søgaard. Han uddyber: 

” Robert Bladt er en erfaren for-
kynder og formidler af den kristne 
tro og evangeliet både mundtligt 
og skriftligt – ikke mindst for mål-

gruppen unge. 
Han evner at skabe resultater 

gennem et frugtbart samarbejde 
og dialog med sine medarbej-
dere, bestyrelser og bagland. 
Robert er vedholdende og mål-
rettet, og vi glæder os derfor 
rigtig meget til med ham som 
forstander - og i tæt samarbejde 
med skolens medarbejdere, 
bestyrelse og bagland at drive 
skolen i hverdagen, men også at 
sætte retning og udvikle Børkop 
Højskoles fremtid”.

En pause sammen 
med Gud og Bibelen

Robert Bladt udtaler, i anled-
ning af udnævnelsen til forstan-
derstillingen: 

- Jeg glæder mig til at indgå i 
teamet på Børkop Højskole. I KFS 
har vi arbejdet benhårdt på at 
skabe plads på studiestederne til 

samtalen om Gud og tro, det, der 
giver livet mening, betydning og 
værdi. Det er denne indsats, jeg 
nu får mulighed for at fortsætte 
gennem Børkop Højskole.

Et højskoleophold er en unik 
mulighed for at fokusere på de 
store, eksistentielle spørgsmål 
og få lyst til og mod på at forholde 
sig til dem. Som bibelskole har 
Børkop Højskole enestående 
forudsætninger for at bidrage til 
denne proces.

Jeg brænder for Børkop Høj-
skoles formål om at give unge en 
pause for at lære Gud bedre at 
kende gennem Bibelen, udfordre 
sig selv gennem spændende 
linjefag og få stærke venskaber 
for livet, siger den kommende 
forstander.

Bodil

KFS’ general bliver forstander 
på Indre Missions Højskole

 25 års jubilæum hos Bibelselskabet
Bibelselskabets it-administrator, Allan 
Poul Petersen, kan den 1. marts fejre 
25 års jubilæum i organisationen. 

Den 1. marts 2016 er det 25 år siden, 
Allan Poul Petersen trådte ind ad døren 
hos Bibelselskabet som ny medarbejder. 
Han har været ansat under hele fem 
generalsekretærer og er Bibelselskabets 
længst siddende medarbejder.

Allan Poul Petersen første opgave var 
at indtaste de mange daglige donationer 
fra generøse givere. Det var før bankernes automatisering og opfi n-
delsen af Betalingsservice, og Allan Poul Petersen husker, hvordan 
han på gode dage kom igennem stakke af, som regel håndskrevne, 
girokort på 25 centimeter.

I dag er Allan Poul Petersen Bibelselskabets it-administrator og 
har ansvar for den database, som kunder, medlemmer og givere 
administreres gennem. Han arbejder dagligt med blandt andet 
kampagner, betalingsservice, tekniske løsninger og kontakt til 
medlemmer og givere. Og netop kontakten betyder noget særligt 
for Allan Poul Petersen, der holder af at tage telefonen og få sat 
stemme på de mennesker, der støtter Bibelselskabets arbejde.

”Det gør et dybt indtryk på mig, når jeg ved, at en giver hver må-
ned donerer 100 kroner af sin meget lille pension til vores arbejde. 
Derfor gør det også ondt, når det hænder, at gamle givere dør. For 
ofte kan jeg huske deres navn fra databasen og deres stemme 
fra telefonen.”

”For mig er bibelsagen sagen. Det vigtigste er at få bibler bragt 
ud til de steder i verden, hvor der er behov for dem. Det kan være 
til kræftramte børn i Nicaragua eller fængslede i Danmark. Hvis der 
er et behov, er det vigtigt, at biblerne og budskabet kommer ud,” 
siger Allan Poul Petersen.

Han husker, at han ikke selv havde en bibel, da han for 25 år 
siden blev ansat i Bibelselskabet, men det har været en øjenåbner 
af de større at se, hvor stor glæde en bibel kan bringe.

”Jo fl ere år, jeg er her, jo mere fi nder jeg ud af, hvor vigtig bi-
belsagen er, og at folk rundt omkring i verden kan bruge Bibelens 
ord til noget. Når jeg ser billeder af de mennesker, der modtager 
biblerne, og den glæde, det spreder, giver det mit arbejde mening.”

Arbejdet på højskolen vil være som en fortsættelse af arbejdet blandt 
studerende, mener den kommende forstander.

Et højskoleophold 
er en unik mulighed 

for at fokusere på de 
store, eksistentielle 

spørgsmål og få lyst 
til og mod på at for-

holde sig til dem.

Overskudsmad hjælper
verdens fattigste
Butikken Wefood er Danmarks første butik med overskudsmad. 

Folkekirkens Nødhjælp oplyser, at butikken drives af frivillige, og 
at overskuddet går til verdens fattigste lande.

Mange danskere har allerede støttet Wefood. Sidste sommer lyk-
kedes det at crowdfunde en million kroner til opstarten af den første 
butik ved salg af folkeaktier. Samtidig har rigtig mange mennesker 
ønsket at være frivillig i Wefood. 

Hvert år smides mere end 700.000 ton mad ud i Danmark. Et 
spild, der koster danskerne 11.6 mia. kr. om året. Samtidig lever 
mere end 800 millioner mennesker med sult hver dag.

Wefood skal dels hjælpe til at undgå madspild, dels skabe over-
skud til verdens fattigste og sikre global bæredygtighed, oplyser 
Folkekirkens Nødhjælp.

Bodil

Hvert år smides 700.000 ton mad ud i Danmark. Nu sælger 
butikken Wefood på Amagerbrogade noget af det.

Søndagsmusik med spor fra Botswana

Hymns From Ninevehs tredje album er på fl ere måder afrikansk 
inspireret.

Den 1. marts slår forlag under 
Unitas sig sammen med Reli-
gionspædagogisk Center og 
skifter navn til Eksistensen.

KFUM og KFUKs tidligere for-

lag Unitas får nyt navn. Unitas har 
forlaget Aros under vingerne og 
sammen med Religionspædago-
gisk Center med forlagsnavnene 
Anis, Alfa og Religionspædago-
gisk Forlag slår de sig sammen 

med navnet Eksistensen. Det 
sker 1. marts.

Eksistensen driver forlag og 
specialboghandel med fokus på 
etik, fi losofi , teologi, religion og 
eksistens.

- Vores vision er at åbne for 
eksistentielle refl eksioner, kvali-
fi ceret debat og nye spørgsmål, 
siger generalsekretær Morten 
Christiansen.

Fem forlag samles i Eksistensen
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Af Niels Christian 
Melgaard

Mens Mads Peter 
Kruse (36) stude-
rede, stod der en 
rendegraver uden for huset, 
som han og familien boede i. 
Og det strukturelle, der ligger 
i et byggeri, er kendetegnende 
for præsten i Kolding Valgme-
nighed.

- Under mit teologistudie var 
der mange, der grinede af, at jeg 
havde en rendegraver stående, 
for det var ikke normalt udstyr for 
en studerende

Mads Peter Kruses jyske lune 
fornægter sig ikke. Han har si-
den 2014 været præst i Kolding 
Valgmenighed, en menighed, der 
tæller 180 medlemmer i alle aldre. 
Menigheden har lejet sig ind i en 
bygning, der tidligere husede et 
væveri, i det sydlige Kolding.

Mens Mads Peter Kruse læ-
ste teologi i Aarhus, blev han 
kontaktet af folk fra Kolding Valg-
menighed.

Største velsignelse
Han og familien var på det 

tidspunkt bosat i et hus nord 
for Aarhus. Et hus, Mads Peter 
selv havde bygget og han havde 
etableret eget entreprenørfi rma. 
Samtidig havde familien opbyg-
get et netværk i området.

- Kolding Valgmenighed mang-
lede en præst. Det, jeg var invi-
teret til, var ikke en forpligtende 
jobsamtale, bare en snak. Jeg 
sagde til dem, at jeg gerne ville 
komme ned til en snak, men ikke 
for at være præst i Kolding, siger 
Mads Peter Kruse.

Men Mads Peter slap ikke 
tanken om præstegerningen i 
Kolding Valgmenighed, og han 
søgte derfor vejledning.

- Det blev ved med at fylde. 
Jeg ringede til lederskabet i 
valgmenigheden og spurgte, om 
vi kunne mødes igen, siger Mads 
Peter Kruse.

Familien blev taget med på råd, 
for han og hustruen Bente har tre 
børn, der nu er ti, otte og fem år.

- Vi måtte gøre op med os selv, 
om vi troede, det at bo i et hus var 
den største velsignelse, vi ville 
komme til at opleve fra Gud, for 
så var eventyret slut. Det havde 
vi fået. Vi regnede med, at Gud 
havde mere til os, og så måtte vi 
sælge huset, siger Mads Peter 
Kruse.

- Vi havde hele tiden vidst, at 
det var noget, vi havde fået for at 
give slip på det igen, lige siden 
vi byggede det. Vi var taknemlige 
for at få lov til at bo i et lækkert 
hus, mens jeg læste teologi, 
tilføjer han.

Konklusionen blev, at menig-
heden ansatte ham som præst 
fra januar 2014, så han havde ti 

måneder til at gøre teologistudiet 
og senere pastoralseminariet 
færdigt. 

Kaffe med til fest
Som helt ung uddannede Mads 

Peter Kruse sig som driftleder i 
landbruget. Senere i ungdoms-
årene arbejdede han ved bygge-
fi rmaet Skibbild Entreprise, inden 
han tog på højskole i Børkop.

- Der tror jeg, at Gud begyndte 
at kalde på noget i mig og dele 
sin længsel med mig efter at se 
mere af hans rige i det her land, 
siger Mads Peter Kruse, der her 
også mødte en opfordring til at 
læse teologi.

Han begyndte på HF, og her 
gav Mads Peters kristne tro sig 
udtryk på fl ere måder.

- I stedet for en fl aske vodka, 
så tog jeg en kande kaffe med 
til festerne. Det var der meget 
respons på. Der var stor respekt 
om, at jeg troede på Jesus. Det 
kom til udtryk i debatter, stile og 
den måde, jeg var på over for 
kammeraterne. Jeg var bare glad 
for at kende Jesus, siger Mads 
Peter Kruse.

Længsel, passion, håb
Mens Mads Peter Kruse læste 

teologi deltog han sideløbende 
i en lederuddannelse, Kursen, 
i Aarhus Valgmenighed. Kurset 
handlede om at gøre de teolo-
gistuderende til gode praktikere 
i menigheden og ikke kun gode 
teoretikere.

- Der så jeg en menighed, hvor 
folk kommer til tro. En menighed, 
hvor nådegaverne var i spil på 
en helt naturlig måde. Og jeg så 
en menighed, der var i kontakt 
med folk i byen, siger Mads Peter 
Kruse. 

- Jeg så en måde at være 
præst på, som jeg kunne se mig 
selv i. Dér fi k jeg håb for kirken i 
Danmark. Jeg havde en længsel 
og passion, men på Kursen fi k jeg 
håb, tilføjer han.

Ikke uden Guds ord
- Det, jeg selv lever af på de 

indre linjer, er, at Bente og jeg 

hver morgen tager Bibelen frem 
og læser et stykke i Salmernes 
Bog ud fra Brødremeninghedens 
kalender. Der forventer jeg, at 
Gud vil tale til mig. Det har jeg 
desperat brug for. Jeg kan ikke 
leve uden hans ord. Der er så 
meget andet, der vil fylde mine 
tanker og sætte dagsordenen. 
Jeg vil hver dag have Guds ord 
ind i hovedet. Det er det, jeg le-
ver af. Det er det, jeg forsøger at 
leve efter, og det er også det, jeg 
overlever på, inden jeg åbner min 
mailboks,  forholder mig til min 
kalender eller tjekker Facebook, 
siger Mads Peter Kruse. 

En livsstil
Et par måneder efter Mads Pe-

ter Kruse begyndte som præst i 
valgmenigheden, lykkedes det at 
sælge huset ved Aarhus. Familien 
fl yttede ind i et lejet hus, og ar-
bejder nu på at etablere et oikos, 
eller en udvidet familie, som Mads 
Peter Kruse formulerer det.

- Det første hus, vi byggede, 
var til vores kernefamilie. Det 
næste vil være for at leve som 
udvidet familie, siger Mads Peter 
Kruse.

- Vi ønsker ikke at plastre vores 
kalender til med missionale aktivi-
teter, men gøre hele kalenderen 

missional. 
Uanset hvad vi laver, så gør vi 

det som disciple. Sådan, at det 
at være kristen ikke er aktivite-
ter, men en livsstil. Når man har 
folk omkring sig i det daglige, 
så vil det være, når man er på 
cyklen, går i haven eller spiser 
aftensmad sammen, tilføjer Mads 
Peter Kruse. 

Netværk i mission
Mads Peter Kruse er valgme-

nighedspræst og daglig leder 
i Kolding Valgmenighed, hvor 
man er i gang med at opbygge 
en stab.

I hans omgangskreds er der 
fl ere præster, og en gang hver 
14. dag mødes Mads Peter Kruse 
med en fynsk valgmenigheds-
præst for at tage ud og lave mad 
i det fri. 

- De her overlevelsesting er 
jeg optaget af, siger Mads Peter 
Kruse.

Han tager også gerne konfi r-
mander og de unge i kirken med 
ud for at køre markræs.

En del af Mads Peter Kruses 
netværk er The Order of Mission. 
Et internationalt netværk af folk 
i mission.

- Mit lokale netværk er præster-
ne i Evangelisk Alliance, nationalt 

er det præsterne i Dansk Oase, 
og det internationale netværk er  
The Order of Mission. The Order 
of Mission er vi gået ind i, fordi 
det hjælper os til at holde fokus 
på at have et liv, der drejer sig 
om discipelskab og mission, siger 
Mads Peter Kruse. 

- Man forpligter sig til at leve i 
renhed og i ansvarlighed og en-
kelthed. Altså have et liv, der gør 
det mest enkelt at være i mission, 
tilføjer han. 

Mads Peter Kruses hustru, 
Bente, arbejder som frivillig stab 
en dag i ugen, og det er afgø-
rende for Mads Peter Kruse, at 
de arbejder sammen i missionen. 

- Vi arbejder sammen og har 
også en vision om at have et 
åbent hjem, hvor der er tid til at 
være. Vi arbejder sammen om det 
at være på mission. Det er en ker-
neværdi og helt, helt afgørende. 
Vi vil ikke have vores liv delt op 
mellem familie og mission, men 
vi vil være en familie på mission.

Entreprenøren 
fi k håb 

for kirken
Enkelthed står på fl ere måder højt for Mads Peter Kruse 

som er præst i Kolding Valgmenighed.

Mads Peter Kruse har været præst i Kolding Valgmenighed siden januar 2014.

Der er mange i menigheden, der bærer på en længsel over, 
hvordan vi kan række ud til vores by. At der er den passion, er 
det bedste jeg ved, siger Mads Peter Kruse.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Film med tankevækkende
eller 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,-

Kristne kvinder på Cuba i fokus ved 
Kvindernes Internationale Bededag

Af Bodil Lanting

Kvinder fra Cuba kommer til 
orde den 4. marts, når deres 
bønner og deres situation er i 
fokus under Kvindernes Inter-
nationale Bededag.

Kvinder fra de kristne kirker 
i Cuba har i år tilrettelagt den 
gudstjeneste, som bruges jorden 
rundt på Kvindernes Internatio-
nale Bededag den første fredag i 
marts. Temaet er ”Tag imod Guds 
Rige ligesom et barn”.

Bøn i 170 lande
Dagen fejres i fl ere end 170 

lande, og i Danmark samles 
kvinder godt 60 steder for at stå 
sammen med kvinderne i Cuba. 

De samme tekster og bønner 
bliver denne dag brugt overalt 
i verden. Gudstjenesten og alt 
materialet er udarbejdet af kvin-
der fra alle Cubas kirkesamfund.

Svært for kristne i Cuba
”Stemmer fra Cuba” beretter 

om forholdene under den totalt 
lukkede kommunistiske ledelse 
og nu. Forholdene for kirkerne er 
stadig meget vanskelige i Cuba.

De seneste år har Cuba for-
handlet om ophævelse af han-
delsblokaden fra USA, og paven 
har prøvet at få en dialog i gang 
de to lande imellem.

Unge forlader Cuba                                     
Kvinderne på Cuba giver os 

indblik i deres skønne natur med 
en mangfoldighed af frugter og 
alt, hvad de er stolte af. Men der 
er også problemer: Mange unge 
forlader landet og deres familie for 
at arbejde i udlandet til en bedre 
løn, for de daglige fornødenheder 
kan ikke klares for den løn, de 
får i Cuba.  

Cuba er det land i verden, der 
har fl est læger i forhold til indbyg-
gerantal, men mange arbejder 
nu i andre lande, og det er svært 
for deres familie. Hidtil har hele 

familien ikke kunnet fl ytte med til 
det nye arbejdssted.

Penge til kvinder og børn
Hvert år samles der penge ind 

ved gudstjenesten. Sidste år blev 
i alt kr. 99.598,- fordelt mellem 
projekter i Rumænien med fokus 
på børn, unge og enlige mødre, 
og et projekt i Tanzania for hand-
lede, halvstore piger, der er endt i 
prostitution. Dette års indsamling 
har igen kvinder og børn i fokus. 

Alle er velkomne, og man kan 
fi nde materialer og fl ere oplysnin-
ger på www.kvindebededag.dk, 
oplyser formand Inge-Lise Lollike.

Kvindernes Internationale Bededag markeres 60 steder i Danmark den 4. marts.

Ruth Mariet Truebar Castro 
har malet motivet til temaet: 
”Tag imod Guds Rige lige-
som et barn”. 

Kvindekomitéen
Bededagen organiseres af 

Danmarks Økumeniske Kvinde-
komite, der består af:

6 repræsentanter fra Folkekir-
ken, heraf en fra KFUM og KFUK

2 fra Apostolsk Kirke
2 fra Baptistkirken i Dk
2 fra Frelsens Hær
2 fra Katolsk Kirke
2 fra Metodistkirken
2 fra Det Danske Missions-

forbund
1 fra Sundhedspersonalets 

Missions Fællesskab
1 fra Brødremenigheden

Cuba producerer blandt andet kaffe, frugt, tobak og ris.

DR afslører løgn og chikane 
mod kristne i Mariager
Af Bodil Lanting

- Min retssikkerhed er ikke-
eksisterende, siger den sigtede 
i sagen om chikane mod et 
lesbisk par i Mariager.

DR-Dokumentaren den 22. 
februar i år så nærmere på sagen, 
der har udråbt Mariager som den 
religiøse intolerances hovedstad.

Den 15. november 2014 var 
Mariager klædt i regnbueflag. 
Folk fra hele landet demonstre-
rede til fordel for det lesbiske 
par, der angiveligt havde oplevet 
hadforbrydelser fra en kirkegæn-
ger. Men sagen er ikke, som den 
blev fremstillet, viser den kritiske 
DR-Dokumentar.

Kendte sigtede på forhånd
Tulle Krøyer har udpeget en 

mand fra pinsekirken som den, 
der øvede chikane mod fami-
lien. Hun fortæller om hadbreve, 
hundelort og affald i haven samt 
et kors på sin søns navnekort i 
børnehaven. 

Da Tulle en nat så en mand i 

haven, som truede hende med 
ordene: ”I skal brænde i helvede”, 
gik hun til politiet. Her udpegede 
hun meget hurtigt en mand, som 
hun angiveligt ikke kendte. 

Men ifølge bl.a. Facebook 
kendte hun både navn og adresse 
på sigtede. Og det gør foto-iden-
tifi kationen ubrugelig, forklarer  
juraprofessor Eva Smith. Der er 
da heller ikke fundet DNA-spor, 
som kan forbindes med sigtede.

Folk må gøre hvad de vil
I DR-dokumentaren kom også 

den sigtede, Carsten Anhøj, til 
orde. Han er helt uforstående 
overfor anklagerne. Samtidig 
siger både han og fl ere af pinse-
kirkens præster, at folk naturligvis 
skal have lov til at leve, som de 
selv vil.

- Tulle og hendes familie skal 
have lov at leve i fred og ro lige-
som alle andre, men det sikrer 

man altså ikke ved at kaste 
mistanke mod en anden mino-
ritetsgruppe, siger pastor Tonny 
Jakobsen, der er talsmand for 
pinsekirkerne. 

Denne holdning bakkes også 
op af den lokale kirkes præst.

Politikere fortryder
I DR dokumentaren fortalte en 

tidligere kollega, at hun havde 
grebet ”Tulle Krøyer” i en løgn 
om udlejning af boliger. En tid-
ligere kæreste fortalte også om 
rystende løgnehistorier. Begge 
kvinderne havde kendt ”Tulle” 
under andre navne. 

Flere folketingspolitikere fortry-
der nu, at de var med til demon-
strationen i Mariager i efteråret 
2014. Men Carsten Anhøj har 
nu været sigtet i sagen 1 år og 
4 måneder, uden at sagen er 
kommet i retten - og uden anden 
begrundelse end Tulle Krøyers 
udsagn. 

Nu beskylder Tulle Krøyer DR 
for at begå karaktermord. Mod 
hende selv, vel at mærke. 

En DR-dokumentar sår tvivl om lesbisk kvindes troværdighed i sag, hvor kristne blev hængt ud.

Pastor Tonny Jakobsen har tidligere sagt, at han ikke forstår, 
hvorfor pinsekirken er blevet inddraget i sagen.

Religion og vold 
hænger sammen

I debatten lyder det, at den vold, som begås af asylansøgere, 
som Europa har været vidne til fx i Köln nytårsnat, ikke har noget  
som helst med religion og kultur at gøre. Der er brodne kar overalt. 
Vold og voldtægter sker blandt alle typer folkeslag. Derfor er det 
mere eller mindre et tilfælde, at der synes at være en koncentra-
tion af forbrydelser, som begås af asylansøgere og migranter fra 
islamiske kulturer i øjeblikket. 

Det er den politisk korrekte holdning, og enhver, som taler imod, 
opfattes som racist eller fascist. Men lad os se lidt på virkeligheden:

Forleden læste jeg en artikel, som var en rapport over, hvad 
der de facto foregår på tyske fl ygtningecentre. De, som er fl ygtet 
fra religiøst had og vold for at kunne være i sikkerhed i Tyskland, 
oplever nu fuldstændigt de samme brutale forhold i deres nye 
omgivelser. 

Faktisk er forholdene for religiøse minoriteter, kvinder der er 
ankommet alene med børn og for homoseksuelle så forfærdende,  
at de vælger at tage fl ugten også fra centrene. Den konstante 
chikane og overgrebene fra de unge muslimske mænd er ikke 
bare utålelige og farlige, men for nogle livstruende. Iturevne bibler, 
kors der rykkes af og slag i ansigtet er blot nogle af de overgreb, 
som begås, skriver den tyske avis Die Welt. 

Volden sker også blandt muslimer selv. De danner grupperinger 
i forhold til etnicitet, religion eller klanstrukturer og angriber hinan-
den med knive og andre våben. ”Opgørene er magtkampe, som 
er religiøst eller politisk motiveret”, fortæller Rainer Wendt, der er 
formand for den tyske politiunion. ”Sunni’er bekæmper shia’er, og 
der er salafi ster iblandt. Kvinder tvinges til at gå med slør. Mænd 
tvinges til at bede. Islamisterne vil have, at deres værdier og orden 
skal implementeres her”, udtaler Wendt.

Uanset om der er belæg for at mene, at islam er en voldelig 
religion, eller ej, så er det nu et faktum, at islamister bruger vold 
til at opnå deres værdimæssige mål med. 

Gid den kristne kirke i Europa ville gå ud på disse asylcentre og 
prædike evangeliet, så disse mennesker kunne blive fredsstiftere 
i stedet for voldsmænd.

Vore politikere kommer i hvert fald ikke til at ændre på deres 
brutale metoder, så længe de ikke vil anerkende religionens rolle 
i volden. Det er de indre værdier, som skal ændres, ikke de ydre 
forhold.
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BOGNYHED:
EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHED

Årsmøde i MAF: Nepal fi k hjælp 
med luftbro efter jordskælvet
Mission Aviation Fellowhip Danmark (MAF) holder årsmøde 
den 5. marts med besøg af MAF-chefpilot og senior-instruktør 
Daniel Juzi. 

Daniel Juzi (48) bor i Schweiz, men er ofte udstationeret i ver-
dens brændpunkter på grund af krig og naturkatastrofer. Han er 
nu chef for MAF’s katastrofe-team i Nepal. På årsmødet vil Daniel 
Juzi fortælle om og vise billeder fra MAF’s helikopter-assistance i 
de katastroferamte områder.

 MAF’s team i Nepal har siden maj 2015 koordineret helikopter 
nødhjælps-fl yvninger i samarbejde med Fishtail Air med 6.005 fl yv-
ninger for 91 forskellige organisationer til 323 destinationer. Der er 
udført 98 ambulancefl yvninger og transporteret 7.240. passagerer 
samt 1.044 tons gods.   

Alle er velkomne til årsmødet, som foregår i Mølhom Sognehus 
på Niels Skousvej i Vejle. Tilmelding på maf@maf.dk eller hjem-
mesiden. 

Bodil

Tværkulturel Konference: Hvad er 
kirkernes rolle i fl ygtningskrisen?
Tværkulturelt Center holder for-
årskonference i Fredens Kirke på 
Østerbro den 11. og 12. februar om 
gæstfrihedens teologi i mødet med 
fl ygtningestrømmene.

En lang række oplægsholdere fra 
ind- og udland ser på nogle af de mange 
spørgsmål, som fl ygtningekrisen rejser. 
Blandt talerne er archdeacon John 
Perumbalath fra London og indvan-
drerpræst Niels Nymann Eriksen fra 
Apostelkirken på Vesterbro.

Konferencen er for alle, der ønsker at 
refl ektere over gæstfrihedens teologi og 
lære af kirkernes erfaringer fra ind- og 
udland. Der vil være tolkning til dansk og engelsk. Pris: 400 kr. 
Privat inkvartering kan arrangeres.

Bodil

Chefpilot Daniel Juzi kommer til MAFs årsmøde for at fortælle 
om nødhjælpsarbejdet i Nepal.

Konferencens hoved-
taler er archdeakon 
John Perumbalath fra 
London.

Kronjyllands Frimenighed har  
nu eksisteret i 20 år. Det skal 
fejres med en fest i deres egne 
lokaler lørdag den 5. marts.

Kronjyllands Frimenighed blev 
etableret i 1996 som en Randers-
kirke med en klassisk kristen-
domsforståelse. I begyndelsen 
lejede man sig ind i en af byens 
folkekirker, og den første præst, 
Ingolf Henoch Pedersen, var 
deltidsansat.

Kirkens nuværende ledende 
præst Peter Kofoed Herbst blev 
ansat i 2001. Siden er kirken 
vokset med især unge medlem-

mer, så i 2015 var der basis for 
at ansætte Simon Struntze som 
deltidsungdomspræst.

Egne lokaler
I 2005 lykkedes det at købe 

en gammel fabriksbygning, som 
efter længere tids ombygning ved 
egne frivillige kræfter kunne tages 
i brug til gudstjenester og kirkens 
øvrige aktiviteter.

Foruden gudstjenesterne er 
der cellegrupper, børnekirke og 
juniorkirke. Væksten er fortsat, så 
der nu også er ungdomsarbejde, 
stillegudstjenester, en teenklub, 
en mandegruppe mv.

Ikke en klub for kristne
Peter Kofoed Herbst glæder 

sig over den udvikling og vækst, 
frimenigheden har oplevet:

- Jeg er dybt taknemlig over at 
have været vidne til Guds godhed 
mod os gennem de mange år. 
Frivillighed, vedholdenhed og 
modet til at eksperimentere har 
været koblet med en dyb Jesus-
afhængighed. 

Kronjyllands Frimenighed vil 
ikke blot være ”Klub Kristen” for 
de allerede overbeviste. Vi vil 
bevidst stræbe efter at række 
evangeliet videre til vores by, siger 
Peter Kofoed Herbst.

Hele kristne hver dag
Visionen for Kronjyllands Fri-

menighed handler om vækst i 
liv og tro, forklarer bestyrelsens 
formand:

- Vi vil være en kirke, som ska-
ber hele kristne, der ikke kun er 
disciple af Jesus, når vi sidder til 
gudstjenesten eller udfører frivil-
ligt arbejde, men i alle hverda-
gens gøremål, siger Rolf Weber.

Bodil

Kronjyllands Frimenighed 20 år

Kronjyllands Frimenighed på Grenåvej i Randers har 170 voksne medlemmer, heraf mange unge. 
Peter Kofoed Herbst er menighedens præst, mens Simon Struntze er hjælpe- og ungdomspræst.

På Randersmessen den 20.-
21. februar, kunne gæsterne 
møde frivillige fra Kronjyllands 
Frimenighed, Pinsekirken Ran-
ders og Gideonitterne samt få 
et eksemplar af Udfordringen, 
et Ny Testamente og en snak 
om kristen tro.

Først havde vi besluttet, at vi 
ikke havde råd til at være med 
på Bolig & Livsstilsmessen. Men 
jeg bad Gud om at vise mig, hvad 
jeg skulle gøre, fortæller Lars Ve-
stergaard. Og så fi k han et tilbud, 
han ikke kunne afslå.

Guds messestand
En uge før start ringede mes-

searrangøren og sagde, at den 
stand, vi havde sidste år, stadig 
var ledig. Han mente, at så ville 
der være  en genkendelseseffekt, 
og vi kunne få større opmærk-
somhed. Jeg tænkte: Sådan 
noget salgsgas. Men en anden 
stemme inde i mit hoved sagde: 
”Pladsen til min stand står klar, og 
den skal du reservere”, fortæller 
Lars Vestergaard.

Så var jeg var solgt, og svarede 
ja med det samme. Og så skulle 
Guds messestand bare indrettes, 
tilføjer Lars Vestergaard.

Aktiv uddeling
For at undgå, at folk bare gik 

forbi standen, når de så skiltet 
med Kristen Livsstil, valgte de 
kristne at være mere opsøgende.

- Vi satte et skilt på et højt 
cafebord med teksten: ”Ta’ et 

Gratis Testamente”. En ung fra 
ungdomskirken Unite i Randers 
skulle dele Udfordringen ud. Når 
folk så tog imod den, skulle han 
sige, at det var en kristen ugeavis. 

Vi bad Helligånden om at hjælpe 
os med at komme i kontakt med 
Randersborgerne, fortæller Lars 
Vestergaard.

Det blev til både fortrolige og 

dybe samtaler. Der blev også brug 
for forbøns-området. Her hang en 
plakat med et billede af Jesus og 
en kort bøn om tro og tilgivelse, 
som vi bad højt for gæsten, der 
efterfølgende skulle gentage 
højt, linje for linje. Herefter bad vi 
specielt for de problemer, gæsten 
ønskede. 

Mange fi k hjælp mod smerter 
og sygdom og frigørelse fra fjen-
dens lænker, når vi benyttede 
autoriteten i Jesu navn. 

700 fi k Ny Testamenter
En mand, der var tynget af 

frygt, blev frigjort. Vi bad også for 
en sclerosepatient, der var hårdt 
ramt på sit syn. Om helbredelsen 
kom til ham, ved vi ikke, men han 
forlod alligevel standen med nyt 
håb og mærket af Helligånden. 

Vi må altid have tillid til, at Gud 
tager over, uanset hvad vi ser bli-
ver resultatet af bønshandlingen. 
Det er ikke vores ansvar længere, 
men Guds. Jesus prædikede 
evangeliet og helbredte syge, 
og det er præcis sådan, Jesus 
ønsker, vi også skal gøre.

Nu beder vi om, at Helligånden 
vil røre ved dem, der tog imod 
de 127 aviser og ikke mindst de 
697 testamenter, vi fi k uddelt på 
messen. 

Al ære til Herren, slutter Lars 
Vestergaard, som gerne vil op-
muntre andre kristne til at tage 
lignende initiativer.

Bodil
 

Livet er fedt og - men det kan blive endnu bedre med et GRATIS 
Ny Testamente, stod der på skiltet ved Kristen Livsstils stand. 
Lars Vestergaard gav også folk Udfordringen og tilbød forbøn.

Kristne på messe i Randers
To lokale kirker og Gideonitterne uddelte Udfordringen og 700 Ny Testamenter på Livsstilsmesse.
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LEDER

Af Bodil Lanting

                        Af Claus Bækgaard

Præst i Roskilde Baptistkirke  

Dagens tekst: Joh. kap. 8:42-51

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Konfrontation med de jødiske ledere
42»Hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, 

for det er Gud, der har sendt mig. 43Hvorfor forstår I ikke, hvad 
jeg siger? Fordi I er ude af stand til at høre efter. 44Jeres far er 
Djævelen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne 
vil have jer til at gøre. Han har altid været ude på at ødelægge 
mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der fi ndes 
ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for 
han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag. 45Mig tror 
I ikke på, fordi jeg siger sandheden. 46Hvem af jer kan påvise, at 
jeg skulle have gjort noget forkert? Når nu det, jeg siger, er sandt, 
hvorfor tror I så ikke på mig? 47Den, der tilhører Gud, lytter til 
hans ord. Men I lytter ikke til Guds ord, fordi I ikke er hans børn.«

48»Din samaritaner!« snerrede de. »Har vi ikke hele tiden sagt, 
at du er besat af en ond ånd?«

49»Jeg er ikke besat af nogen ond ånd,« svarede Jesus. »Jeg 
ærer min Far, men I vanærer mig. 50Jeg søger ikke min egen ære. 
Det er der en anden, der gør, og han skal dømme jer. 51Det siger 
jeg jer: Den, der adlyder mit ord, skal aldrig dø.«
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AAff BBooddiill LLaannttiinngg

Vi lever i et land, hvor folk står 
i kø for at udråbe, at vi lever i et 
frit land. Det er en menneske-
ret at være fri. Hverken nogen 
eller noget skal bestemme 
over os. 

Til nød respekterer de fl este 
af os de grundlæggende sam-
værsregler, færdselsregler, 
ejendomsret etc., for omvendt 
forventer vi også, at andre 
gør det samme. Men når det 
handler om vores frie vilje, 
vores valg, prioriteringer, hvad 
vi har lyst til at bruge vores tid 
og ressourcer på, anser vi os 
for at være fuldstændigt frie til 
at gøre, hvad vi vil. 

Teknisk set er det måske 
også rigtigt, men spørgsmålet 
er: Hvor frie er vi egentlig, når 
det kommer til stykket? Der 
er ingen tvivl om, at vi gerne 
vil have fornemmelsen af, at 
vi selv træffer vores frie valg. 
Men i hvor høj grad er vores 
valg styret af underlæggende 
kræfter og magter? Bevidst 
eller ubevidst?

Frivillig slave
Ifl g. Paulus (Rom 6,11-13) er 

vi enten slaver af synden eller 
frivillige slaver af Gud og hans 
retfærdighed. Eller som Peter 
udtrykker det: »Det man ligger 
under for, er man slave af!« (2. 
Pet 2,19). Frivilligt at blive slave 
af Gud kræver et aktivt tilvalg 
fra vores side. Til gengæld er 
dette valg også vejen til ople-
velsen af frihed fra alt det andet 

slaveri, vi lever under. Ikke 
bare for Paulus, men også for 
Jakob, Peter og Judas, betød 
det, at de alle i deres breve 
betegner sig som ›slaver‹ af 
Jesus Kristus. Slaver, som helt 
og fuldt ud var i deres herres 
vold. Deres liv lå i hans hænder.

Levende offer
I et helt centralt vers i Ro-

merbrevet kommer Paulus 
med denne formaning: »Bring 
jeres legemer som et levende 
og helligt offer, der er Gud til 
behag – det skal være jeres 
åndelige gudstjeneste!« (Rom 

12,1). Offerkulturen var ikke 
fremmed for dem dengang, 
men at bringe sit legeme som 
et levende offer var noget nyt. 
Dels den selvmodsigelse, der 
er i det ›levende offer‹, dels at 
bringe legemet som offer. Efter 
den tids opfattelse var legemet 
ikke noget godt, og da slet ikke 
noget, der havde med det gud-
dommelige at gøre.

Men Paulus gør hermed 
vores ›åndelige gudstjeneste‹ 
til noget meget jordnært og 
hverdagsorienteret – noget, 
der handler om hele vores 
menneskelighed, ikke bare det 
åndelige. At bringe os selv som 
levende offer handler om, at vi 
stiller vores liv til rådighed for 
Gud og derved gør os selv til 
slaver for ham.

Levende død – på den 
gode måde

Vores egen tanke og forestil-
ling om, at vi har retten til selv 
at vælge, må dø. Netop når vi 
er døde fra os selv, bliver vi 
levendegjort ved Kristus til det, 
han oprindelig havde tænkt, at 
vi skulle være – og så tilmed i 
et evighedsperspektiv. Man kan 
med andre ord gå omkring som 
’levende død’ på to måder. 

Enten går vi rundt, døde 
fra os selv og levendegjort 
i Kristus, eller også gør vi 
som så mange andre: Vi går 
omkring døde i os selv, kun 
opretholdt levende i en ydre 
skal. At være ›levende død‹ på 
den gode måde handler ikke 

om at skulle gøre sig fortjent 
til noget overfor Gud. Det er 
et bevidst valg, vi må træffe, 
som en naturlig respons på 
Guds uendelige kærlighed til 
os. Til det valg kommer Gud 
os til hjælp, men med det valg 

gør vi også os selv til slaver 
for Gud. Vi gør frivilligt ham 
til vores Mester og Herre. Vi 
underlægger os ham og lægger 
vores vilje, vores valg og vores 
prioriteringer i hans hænder. 
Det strider direkte imod vores 
vestlige frihedsforståelse, der 
indebærer, at det er muligt at 
være fuldkommen fri. 

Vi vil altid ligge under for 
noget, som vi derved bliver 
slaver af. Spørgsmålet er, om vi 
bevidst vælger, hvad vi vil være 
slave af, eller om vi fortsat vil 
leve i illusionen om vores egen 
frie vilje. Vel vidende, at Jesus 
som Herre er den eneste, der 
ikke vil fortære vores levende 
offer, men holde os i live.

Denne uges prædiken er fra 
netkirken.dk

Hvad er du slave af?

Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil have fornemmelsen af, at vi selv træffer vores frie valg. Men i 
hvor høj grad er vores valg styret af underlæggende kræfter og magter? Bevidst eller ubevidst?

Det er et bevidst 
valg, vi må træffe, 

som en naturlig 
respons på Guds 

uendelige kærlig-
hed til os.

En lille fjer kan blive til fem høns. Det ved vi jo fra selveste 
H.C. Andersen. Og det viser sig igen og igen, ikke mindst 
når det gælder myter om minoritetsgrupper i samfundet.

For et halvt år siden oplevede vi sagen om forskningsmi-
nisteren, der opfattes som suspekt, fordi han tror, at Gud har 
skabt verden. Så må der jo være noget galt med mandens 
hoved. Man begyndte at studere mandens ph.d.-afhandling 
med meget kritiske briller. Men nogle så det måske også som 
en chance for at komme af med en minister, der går ind for 
nedskæringer på uddannelsesområdet?

Når ”Retten til Liv” laver aktioner til fordel for ufødtes rettig-
heder, vendes tommelfi ngeren nedad. Det kunne jo give en og 
anden dårlig samvittighed. Men hvis et fi lmselskab markeds-
fører en dansk fi lm med pornografi ske billeder i det offentlige 
rum, forventes det, at man bare opfatter det humoristisk.

Den aktuelle politiske krise har også i nogen grad med 
fordomme at gøre. Man kunne ønske, at teknokraterne ville 
trække i gummistøvlerne en gang imellem for at se, hvad der 
egentlig er på spil, lyder kommentaren fra landmændene.

Vi har endnu et grelt eksempel i ”Mariager-sagen”. Forar-
gelsen var til at føle på i 2014, da en lesbisk familie klagede 
over trusler og chikane og udpegede en gerningsmand fra 
pinsekirken. Hvis folk er imod vielse af homofi le, må de jo være 
religiøse fanatikere, der vil chikanere seksuelle minoriteter. 

Kavaleriet, inklusive fl ere folketingspolitikere, rykkede straks 
ud for at beskytte det lesbiske par, der åbenbart blev chika-
neret af fanatiske kristne. En større demonstration med regn-
buefl ag og forargede politikere gik gennem Mariagers gader 
den 15. november. Imens sad den påståede gerningsmand 
og hans familie og følte sig stemplet og retsløs. Det gør han 
for øvrigt stadig i dag, 1 år og fi re måneder senere. 

Pinsekirkens efterskole sørgede for at tage børnene på 
udfl ugt af frygt for repressalier mod skolen under demonstra-
tionen. En folkestemning kan hurtigt slå om til pøbeloptøjer.

Vi får sjældent et oplyst grundlag for at vurdere aktuelle 
nyheder gennem mediernes fremstilling. Nu er fl ere af poli-
tikerne fra Mariager-demonstrationen dog kommet på andre 
tanker, efter at et nyt dokumentarprogram har set nærmere 
på hovedvidnets troværdighed. Bedre sent end aldrig. 

Men den offentlige gabestok gik i funktion fra det øjeblik, 
politiet fi k anmeldelsen. Den sigtede er dømt 
alene på grundlag af et foto og folks for-
domme. Til gengæld hævder hans modpart 
nu, at hun er blevet udsat for et karaktermord 
af DR-dokumentaren. 

Det er ganske vist: En lille fjer kan blive til 
fem høns. 

Det er ganske vist

Niels Chr. Melgaard
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De, der tror, at flygtninge-
krisen kun er et spørgsmål 
om kristen næstekærlighed, 
har ikke forstået konsekven-
serne af islamiseringen og 
den åndskamp, der foregår 
i vor tid. 

Måske går der kun én eller to 
generationer, før de første lande 
i Europa får muslimsk ”fl ertal”, 
sammen med naive radikale og 
venstreorienterede partier. 

Folkevandringen imod Euro-
pa fremmer denne proces. 
Hvordan vil islamiseringen ske 
i Danmark? Hvad kan der gøres 
for at hindre islamiseringen? 

En kirke i Kabul
For mange år siden rejste jeg 

igennem Kabul. Jeg og en hol-
landsk rejsekammerat blev budt 
varmt velkomne af en gruppe 
udenlandske kristne læger 
og diplomater. (Der var kun 5 
indfødte afghanske kristne på 
den tid. De 2 boede i udlandet, 
for ikke at blive dræbt af deres 
familier.) Da jeg kom hjem 
til Danmark, fi k jeg breve fra 
denne gruppe, som samlede 
penge ind til at bygge en kirke i 
Kabul. Nogle år efter blev kirken 
bygget, og stod færdig. Jeg så 
et billede af den med et højt 
spidst tårn. Det var fantastisk. 

Men nogen tid senere fik 
jeg at vide, at den nybyggede 
kirke var blevet revet ned af 
muslimerne, sten for sten, 
jævnet med jorden. Man ville 
ikke acceptere en kirke midt 
i Kabul, i dette totalt lukkede 
muslimske land. 

En moske i Athen?
Bystyret blev engang spurgt, 

om det var muligt at bygge en 
moske i Athen. Det skulle der 
ikke være noget i vejen for, 
hvis blot man kunne få lov til 
at bygge en kirke i Saudi Ara-
bien. Det var udelukket. Saudi 
Arabien bygger hundredevis 
af moskeer i Europa og USA, 
men udelukker enhver form 
for anden religiøs udfoldelse i 
deres eget land. 

Libanon 
I Libanon har de kristne be-

skyttet sig selv imod muslimsk 
terror. De har bosat sig i kristne 
enklaver med deres egen 
milits, hvor muslimerne ikke 
kunne komme ind og genere 
dem, købe jord eller bosætte 
sig. I de sidste 5 til 10 år er 
muslimerne kommet i fl ertal, og 
Libanon bliver mere og mere 
islamiseret. Kristne libanesere, 
som har boet i Libanon i fl ere 
hundrede år, immigrerer i stort 

tal til Vesten, især til USA. 

Nord Nigeria
I Nord Nigeria søger islami-

sterne at ”rense” denne nordlige 
del af landet for kristne indbyg-
gere. Tunde Bolanta, som er 
præst i en stor kirke i Kaduna i 
Nord Nigeria, og som ofte besø-
ger Danmark, fortæller, at man 
kan risikere at blive standset på 
gaden i Kaduna af islamister, 
som spørger, om man er kristen 
eller muslim. Hvis man siger, at 
man er kristen, kan disse isla-
mister fi nde på at smide benzin 
over vedkommende og sætte ild 
til, så offeret brænder levende. 

Boko Haram har hærget i det-
te område i mange år, brændt 
kirker og dræbt tusindvis af 
kristne. De kidnapper piger og 
sælger dem som sexslaver. 
De har indført sharialov i nord. 
Deres mål er at gøre hele Ni-
geria, som nu har en muslimsk 
præsident, til et muslimsk land. 

I Nord Nigeria går islami-
sterne mere drastisk til værks, 
end man gør i Danmark, men 
målet er det samme. Massoud 
Fouroozandeh skriver i sin bog 
Global Jihad, at islamisterne 
har udviklet en detaljeret stra-
tegi igennem mere end tusinde 
år. Den beskriver, hvordan man 
skal islamisere et land ud fra, 
hvor mange muslimer der bor 
i landet, og i forhold til hvordan 
man kan manipulere de sid-
dende magthavere. 

I Danmark går manipulatio-
nen af pressen og nogle af de 
politiske partier, ”rigtigt godt”.

Jødernes fl ugt fra Europa
For nogle uger siden kunne 

man læse i Kristeligt Dagblad: 
”Jøderne fl ytter fra Europa til 
Israel som aldrig før siden 2. 
verdenskrig”. De bliver truet 
og chikaneret af de mange 
muslimske indvandrere. Første 
skridt imod islamiseringen af 
Europa går ”rigtigt godt”. Det 
næste skridt er forfølgelse og 
terror imod de kristne, dernæst 
mod alle, der ikke er muslimer.

Tolerance – intolerance 
Du kan ikke være ubetinget 

tolerant overfor intolerancen, 
uden at intolerancen kommer 
til at eliminere tolerancen. Du 
bliver nødt til at sætte grænser 
for tolerancen, når du møder 
intolerance.

De kristnes tolerance og 
ydmyghed overfor islams af-
gudsdyrkelse og forførelse er 
frygtlige fejltagelser, som har 
berøvet livet og friheden for mil-
lioner igennem historien.  

Åbner Vesten sine grænser 
vidt op for en folkevandring af 
en muslimsk kultur, som ønsker 
at dominere og overtage vores 
kultur, så vil Vesten blive islami-
seret. De, der ikke vil konvertere 
til islam, vil med tiden opleve 
chikanerier, forfølgelse, terror 
og drab. Vesten og Danmark 
bliver nødt til at sætte grænser 
for denne folkevandring. Pres-
set vil blive større og større i de 
kommende år. Europa kunne 
gøre som Australien, hvor man 
sejler de mange bådfl ygtninge til 
et område uden for Australien. 
Der bliver hver ansøgning om 

indrejsetilladelse behandlet. 
Denne praksis har gjort, at 
fl ygtningestrømmen er stoppet.

Flygt til muslimske lande!
Derfor: Lad de muslimske 

fl ygtninge fl ygte til de muslim-
ske lande. Og lad de kristne og 
jøderne og andre fl ygtninge (der 
fl ygter fra islam) komme til den 
”kristne” verden. 

Hvis muslimerne ønsker at 
dominere verden, så lad dem 
først vise en idealstat. Hvis ka-
lifatet Islamisk Stat eller Saudi 
Arabien skulle være et mønster 
af en idealstat, så er der ingen 
i Vesten, der ønsker et sådant 
helvede på jord eksporteret 
til Europa. På langt sigt vil det 
være bedst både for fl ygtnin-
gene og den vestlige verden, 
at muslimerne fl ygter til andre 
muslimske lande, hvor der er 
fred, i stedet for til Europa.

Konklusion   
De muslimske islamisters stra-

tegi er at overtage og dominere 
Europa og USA. Det var Muham-
meds strategi, det har været 
muslimernes strategi i de sidste 
1400 år, og det er islamisternes 
strategi i dag overalt på jorden, 
hvor muslimske lande grænser 
op til ikke-muslimske lande. 

 
1. Muslimske mærkesager

Tørklæder, halalkød,  pølser, 
svinekød osv. er ofte i den dan-
ske presse. 

Hvis man tager de enkelte sa-
ger adskilt, så kunne man være 
tilbøjelig til at tillade muslimerne 
de mange særrettigheder, som 

de uophørligt insisterer på. 
Tager man helheden, så 

tegner der sig et mønster. Alle 
disse enkelte sager er et led i is-
lamiseringen af Danmark for at 
undergrave dansk restbevidst-
hed og forberede et muslimsk 
parallel-samfund i Danmark. 

Men var det ikke muslimerne, 
der skulle integreres ind i det 
danske samfund? Eller er det 
danskerne, der med pressens 
hjælp skal integreres ind i et 
muslimsk samfund?

2. Eksempel fra Nørrebro
Anne Sofi e Hermandsen og  

Stine Drackmann skriver nogle 
interessant indlæg i Berlinske 
Tidende den 3. januar 2016. 

ASH fl ytter med sin familie til 
Nørrebro med gode hensigter 
i forhold til integrationen. En 
dag, da hun var på den lokale 
legeplads med sine børn, kom 
der to muslimske drenge, der 
begyndte at genere de andre 
børn, tog deres legetøj, spyt-
tede på rutsjebanen, på en så 
grov måde at alle de andre børn 
til sidst forlod legepladsen. 

ASH skældte ud og forsøgte 
at få disse 2 drenge til at stoppe 
med deres grove chikanerier. 
På et tidspunkt hørte hun én af 
drengene ringe på sin mobil og 
på arabisk sandsynligvis bede 
sine større brødre om hjælp. 
ASH besluttede herefter også 
at forlade legepladsen, så kun 
de to muslimske indvandre-
drenge var tilbage. 

Stine Drackmann beskriver 
en lignende situation fra Nørre-
brogade. To drenge opfører sig 
utroligt frækt over for nogle børn 
og voksne. Da hun skældte 
dem ud, stod der kort efter 3 
halvvoksne muslimske indvan-
drerdrenge og spurgte hende: 
”Hvad er problemet”? 

ASH fortæller videre, at de 
får skåret dækkene op på de-
res bil, cykler bliver stjålet, har 

indbrud, hvor computer, ipad 
m.m. bliver stjålet. Hun oplever 
indvandrer-børnebander, som 
stjæler mobiltelefoner fra andre 
børn. En dansk teenager blev 
for nogle år siden tvunget til at 
give sin pin-kode af en bande 
indvandrere, som brændte ham 
med glødende cigaretter. ASH 
fl yttede fra Nørrebro.

3. Islam og kriminalitet 
Det er ikke kun drengestre-

ger. Disse drenge har fået en 
kulturel holdning med hjem-
mefra, hvor de opdrages til at 
se sig selv som herrefolk og 
nedgøre de vantro, for at skabe 
et muslimsk parallelt samfund.   

Strategien for den grove kri-
minalitet og voldtægt er nævnt 
i min første artikel. En imam har 
fornyligt sagt: ”Voldtægt er de 
vestlige kvinders egen skyld, 
de kunne dække sig mere til”. 

4. Bygning af moskeer
Et andet middel til at is-

lamisere fx på Nørrebro er 
bygningen af fl est mulige mo-
skeer. Helst så store og høje 
som muligt, for at dominere og 
imponere. Det er ud fra moske-
erne, at muslimske unge mænd 
opmuntres til terrorhandlinger 
og vold imod jøder og vantro. 

5. Terror 
Terror skaber ligesom et 

totalitært styre frygt. Den lam-
mer en fri livsudfoldelse og 
kreativitet, som igen ødelægger 
udviklingen inden for erhvervs-
livet, videnskaben, kulturen og 
samfundet som helhed. 

Interne konfl ikter og terror har 
præget den muslimske verden 
i århundreder. Nu forsøger is-
lamisterne at exportere denne 
livsform til Vesten og bombe os 
tilbage til middelalderen. 

Islamisering og tolerance
I sin 3. og sidste artikel om islamiseringen af Europa kommer Jørgen Vium Olesen ind på, 
hvordan kristne kan være med til at hindre islamiseringen af Danmark. 

Konfl ikter, hvor islamister er involveret

Artiklen afsluttes side 17.

Her afslører han bl.a.:
Baggrunden for ”Hellig krig”

Koranens selvmodsigelse 
ang. Jihad og tolerance

- Terroristernes forbudte 
islamiske litteratur

Bliv klogere på islam... 
  - DR. MARK A. GABRIEL VAR MUSLIM

KR. 199,-

Interne konfl ikter og terror har præget den muslimske verden i århundreder, skriver kronikøren.
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Kære Suh
Man hører og læser så meget 

om, hvordan modgang og kriser 
gør stærkere (altså, når man kom-
mer igennem dem).

 Det giver også god mening, 
at man som menneske er bedre 
rustet til at klare problemerne i 
livet, når man har noget erfaring 
med livets skyggesider. Men hvad 
så, hvis man har haft en meget 
uproblematisk opvækst/barndom? 
Og ikke har været udsat for kriser 
eller store tab? Vil man så klare 
sig dårligere i livet fremadrettet? 

Grunden til, at jeg spørger, er, 
fordi vores egen familie er en va-
skeægte kernefamilie med masser 
af dansk idyl. Far, mor to børn, og 
ingen særlige kriser eller konfl ikter. 
Vi har det ganske enkelt rigtig godt 
sammen. Der har været et farvel 
til en bedsteforælder, men han var 
gammel og træt, så det var en god 
og smuk afsked.  

Jeg håber ikke ligefrem, at vi har 
traumatiske ting i udsigt, men på 
den anden side vil jeg selvfølgelig 
også gerne have, at mine børn er 
rustet til at klare de ting, der måtte 
komme for dem senere hen. 

Hvordan hjælper jeg dem bedst 
til at blive stærke, i mangel af 
ulykker?

Venlig hilsen G.

Kære G
Det var et interessant spørgs-

mål. For du har ret: af skade bliver 
man klog, og hvad der ikke slår os 
ihjel, gør os stærkere. Eksempler 
på forståelsen af, at modgang 
netop kan gøre os stærkere er 
der masser af i det danske sprog. 

Men hvad, hvis man ikke har 
oplevet særlig megen modgang? 
Bliver man så et skvat? Ude af 
stand til at kapere en eventuel 
modgang senere?

Til dette må jeg sige: først og 
fremmest er det forældres fornem-
meste pligt at skabe trygge ram-
mer for deres børn og give dem 
masser af kærlighed! Det er nu 
engang det, der giver det bedste 
udgangspunkt for en god og sund 
udvikling. 

Føler barnet sig trygt i sin op-
vækst, og oplever det sig elsket, 
så vil det udvikle en sund selv-
forståelse og en stærk og stabil 
tro på sig selv, og det er et godt 

fundament at have, når/hvis man 
bliver ramt af modgang. 

En tilværelse uden for mange 
”ulykker” eller kriser kan gøre 
det lettere for et forældrepar at 
skabe netop sådanne rammer for 
deres børn. Så jeres forholdsvis 
problemfrie liv er slet ikke nogen 

hindring for, at jeres børn vokser 
op og bliver stærke og sunde 
voksne. Tværtimod.

Men der er mange gode anled-
ninger i hverdagen til at lære jeres 
børn om de mere svære ting i til-
værelsen. Forståelsen for, hvordan 
man håndterer det svære behøver 

ikke kun at komme ud fra ople-
velsen af traumatiske katastrofer. 
Mange hverdagsbegivenheder 
kan give anledning til en snak om, 
hvordan man fx håndterer afvis-
ning, hvordan man søger hjælp, 
når man er ked af det, bange eller 
fl ov, hvad man gør når man savner 

eller bliver vred på andre. 
Skulle du/I have brug for fl ere 

anledninger til at snakke med 
jeres børn om svære ting, så kan 
I fx se Ultra Nyt (Nyheder til børn, 
DR) med dem. Her får børn et lille 
indblik i de mange ting, der foregår 
rundtomkring i verden, men på en 
børnevenlig måde. 

For alle gælder dog det samme: 
Vi er skabt som sociale væsener 
og til fællesskab. Vi har brug for 
hinanden. Hvis vi lever i et sådant 
fællesskab med andre, så vil det i 
sig selv udgøre en styrke, når/hvis 
vi rammes af noget, der sender 
os til tælling. Alle, uanset psykisk 
styrke og sundhed, kan komme 
ud for noget, de har svært ved at 
håndtere selv. Her er det, at støtten 
og trøsten kan bære os oppe og 
hjælpe os igennem – ud på den 
anden side. 

Skulle dine børn komme ud for 
en virkelig svær tid i deres liv, så 
har du allerede givet dem det al-
lervigtigste med, nemlig en vished 
om, at de aldrig behøver at stå 
alene i det.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er en kvinde sidst i tyverne, 

og jeg er ramt af en form for identi-
tetskrise, tror jeg. Jeg står overfor 
at skulle træffe nogle vigtige be-
slutninger i forhold til bolig og job. 

Her er det så, at jeg spørger mig 
selv: Hvad vil du med dit liv? Hvem 
er du egentlig? Og til min skræk er 
jeg helt blank! Jeg er så god til at 
forstå og rumme andre, men mig 
selv – det ved jeg meget lidt om. 

Hvordan fi nder jeg ud af, hvad 
der er ”ægte” mig, og ikke kun 
hvad der er den mig, som bare vil 
please andre? Hvordan mærke 
forskel?

Vh den frustrerede
Kære Frustrerede
Jeg kan godt forstå, at du bliver 

forskrækket over ikke rigtig at 
vide, hvem du er og hvad du vil 
med dit liv. 

Men prøv at vende det om og i 
stedet betragte det som en mulig-
hed for virkelig at få redefi neret dig 
selv! Mange andre oplever modsat 
dig, at de sidder fast i en trumme-
rum, hvor fremtiden er forholdsvis 
fastlagt. De kan få klaustrofobi af 
tilværelsen og ønske sig tid og mu-
lighed for at stoppe op og overveje, 
hvad de egentlig vil med deres liv. 

Så prøv at gå til denne din op-
gave med den indstilling: Det er 
en spændende udfordring, som 
du naturligvis skal gøre dig umage 
med at løse bedst muligt. 

Og hvad så nu? Jo, nu skal du i 
gang med at fi nde dine erfarings-

baserede meninger og holdninger 
til alt muligt. Her er du nødt til at 
starte fra en ende af. Kender du 
mon de veninde/venne-bøger, 
man engang kunne købe og få an-
dre til at udfylde? Konceptet var, at 
man skulle besvare en hel masse 
spørgsmål såsom yndlingsfarve, 
livret, den bedste bog, den bedst 
fi lm, foretrukken musik osv. 

Prøv at have dette koncept i 
baghovedet, og lev så hver dag 
med den opmærksomhed: Hvad 
gjorde denne dag god for mig? 
Hvad gjorde den dårlig? Hvad 
gjorde mig glad? Hvad gjorde mig 
ked af det/vred? Hvad oplevede 
jeg, at jeg var dygtig til? Hvad 
kedede mig helt enormt, eller hvad 
var jeg elendig til? Hvilke diskus-
sioner og om hvilke emner optog 
mig mest? 

Før gerne en form for proces-
journal, hvor du kan skrive disse 
overvejelser ned. På den måde 
tvinger du dig selv til at refl ektere 
over, hvad der egentlig fungerer for 
dig, og hvad der gør dig glad, og 
på den måde kan du efterhånden 
gøre det mere konkret, hvem du er. 

I forhold til at skelne mellem 

hvad der er ”ægte” dig, og hvad 
der blot er en rolle, du måske 
spiller for at gøre andre tilfredse, 
så må du først og fremmest prøve 
at fi nde ud af, hvordan du mærker, 
når noget er ”ægte” for dig? Er 
det, når du samtidig bliver rigtig 
glad? Eller når du glemmer tid og 
sted, mens du er i gang med det 
pågældende? 

Når ordene bare kommer fl y-
dende af sig selv, uden at du skal 
tænke ret meget over det? Måske 
er det lettere for dig at defi nere for 
dig selv, når det IKKE er ”ægte”: 
Når du bagefter fortryder det, du 
har sagt/gjort? Når du hele tiden 
er overopmærksom på, hvordan 
de andre reagerer? Når samtalen 
fl yder trægt, og du hele tiden søger 

efter ordene? 
Når du bliver trænet i at skelne 

mellem de forskellige positioner, 
så har du endnu en kilde til infor-
mation om, hvem du er – når du 
er ”ægte”.

Hilsen Suh

Dine børn vil aldrig stå alene 

Jeg har svært ved at tage beslutninger 

Skulle dine børn komme ud for en virkelig svær tid i deres liv, så har du allerede givet dem 
det allervigtigste med, nemlig en vished om, at de aldrig behøver at stå alene i det.

Mange andre oplever modsat dig, at de sidder fast i en trummerum, hvor fremtiden er for-
holdsvis fastlagt.
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Af Henri Nissen

Da Sarah en dag i 7. klasse kom 
hjem fra skole med en meget 
positiv udtalelse, fik hun en 
lussing af sin mor...

Sådan var dagligdagen i hen-
des hjem. Kærlighedsløs og 
uberegnelig. Altid var der frygt 
for, at moderen skulle få et af sine 
raseriudbrud og smadre et eller 
andet. Så gjaldt det om at være 
meget stille og usynlig.

- Andre frygtede at slæbe 
dårlige karakter med hjem. Jeg 
frygtede at komme hjem med en 
positiv udtalelse.

Min mor skældte mig ud for at 
smigre og fedte mig ind hos mine 
lærere. Og for at være så forban-
det opmærksomhedskrævende, 
som hun sagde. 

Bardomsfrygt
Men egentlig var det modsat. 

Sarah ville helst slet ikke lægges 
mærke til. Hun gemte sig på toilet-
tet eller på loftet, når forældrene 
skændtes. Og det var bare en 
lettelse, når hendes mor tog bilen 
og kørte sin vej i vrede.

- En dag, da vi kom hjem fra 
skole, kommanderede hun os 
ud i bilen. Hun ville se på et hus, 
så hun kunne fl ytte fra min far. 
Huset og skilsmissen blev ikke til 
noget. Jeg var lettet over at kunne 
beholde min far. Men de fl yttede 
rundt på værelserne, så de hver 
kunne få deres soveværelse. 

Til gengæld fi k jeg ikke mit eget 
værelse, som jeg havde glædet 
mig til, husker Sarah.

Overgreb fra storebror
Men det var ikke Sarahs eneste 

problem. Hun havde en seks år 
ældre storebror, som manipule-
rede hende til søskendeincest.  
Under dække af, at hun skulle 
rydde op på hans værelse.

Sarah levede i frygt for brode-
rens overgreb, men hun var end-
nu mere bange for, at moderen 
skulle opdage det. Hun følte sig 
medskyldig, selv om hun var offer. 

Hun listede henover loftet, for 
ikke at gulvet skulle knirke. 

- Når jeg kom hjem fra skole 
tjekkede jeg først gangen for 
hans sko. Knirkede loftet? Var han 
hjemme, og hvor var han? 

Hvor var mor? Var hun vred? 
Hvor hurtigt skulle jeg gemme 
mig? Hvor skulle jeg gemme mig? 
Et fast sted eller et nyt? Hvor 
var det mest sikkert? At åbne 
hoveddøren derhjemme blev som 
at åbne døren til et liv, jeg i frygt 
ikke kunne rumme, fortæller hun.

Overgrebene fortsatte, indtil 
broderen flyttede hjemmefra. 
Mange år efter var hun hjemsøgt 
af frygten for den hemmelige pligt. 

Grunden til, at Sarah fortæller 
om det er, at 27 pct. af alle incest-
overgreb begås af børn. 

- Som regel fokuserer man på 
fædre, der begår incest. Men få 
taler om søskende...

Hunde var vigtigere
Familiens dårlige økonomi 

skyldtes ikke mindst, at moderen 
brugte mange penge på hunde, 
som var hendes store interesse. 

Børnene havde en følelse af, at 
hun holdt mere af hundene, end 
af dem eller faderen.

Den første lussing, Sarah hu-
sker, fi k hun som 4-årig, fordi hun 
og en bror havde ryddet op hos 
nogle hundehvalpe i soveværel-
set. Bang!  

Væk hjemmefra
Sarah ville bare væk.  
Hun tiggede og bad sin far om 

at sende hende på efterskole, og 
til sidst underskrev han - også 
med moderens navn.

Endelig kunne hun slappe af 
i velordnede rammer. Men hun 
turde ikke tage venner med hjem.

- Min mor nedgjorde mine ven-
ner, når jeg snakkede om dem. 
Eller nedgjorde mig foran dem, 
husker Sarah.

Hun gennemførte bagefter en 
uddannelse og forsøgte at bygge 
sit liv op. 

Da hun opdagede, at hun var 
gravid, var hun og kæresten gået 

fra hinanden. To gange havde 
hun fået en abort. Nu ville hun 
beholde barnet. 

Kæresten var med til fødslen, 
men Sarah ønskede ikke, at de 
skulle danne familie. 

I stedet stod hun selv som 
alenemor med sin søn. 

Selvmord?
Sarah mistede også sin el-

skede farmor. 
- Jeg blev født for tidligt, og 

der opstod et særligt bånd mel-
lem farmor og mig. Hun syntes, 
jeg var sød, og det gjorde mor 
rasende.

Sarahs barn betød desværre 
ikke, at forholdet til moderen blev 
bedre, som hun havde håbet. 

- Hun kunne ikke udvise om-
sorg og nærvær. Hun havde en 
frygt for nærhed. 

Alt sammen var det med til 
at bringe Sarah dybere ned i 
depression og meningsløshed.

- Jeg tænkte bare med træthed 
på alle de år, der lå foran. Hvor-
dan skulle jeg komme igennem?

Jeg havde ikke mod til at begå 
selvmord. Jeg ville ikke have, at 
nogen skulle rode i mit hjem. Og 
mor havde altid sagt, at selvmord 
var noget af det mest egoistiske.

Men når jeg kørte på arbejde, 
ønskede jeg, at en eller anden 
ville køre ind i mig, for så var det 
da endelig slut...

Sundhedsplejersken
Sarah snakkede godt med 

sin sundhedsplejerske om sine 
mange problemer. Og en dag kom 
sundhedsplejersken til at sige, at 
hun havde bedt for Sarah.

- Jeg vidste ikke, om jeg skulle 
være vred eller glad. Jeg var vok-
set op med min mors og hele min 
families glødende had til religion. 
Min svigerinde havde allerede 

foreslået mig at kræve en anden 
sundhedsplejerske, fordi hende 
her kom i pinsekirken.

Bitterhed
- Mine forældre var vokset op 

i København. Min far var født 
udenfor ægteskabet, hvorefter 
en onkel og hans mor fl yttede 
sammen og tog sig af ham. 

Min mormor havde også man-
ge problemer, men hun kom også 
i Indre Mission, og det var måske 
derfor, at min mor havde sit had 
til al religion. 

Kontakten til mormor ophørte, 
da mine forældre fi k deres fjerde 
barn, min lillesøster. Min mormor 
bebrejdede dem, fordi de slet ikke 
havde råd til fl ere børn. Derefter 
talte mor ikke med hende, husker 
Sarah. 

Vrede og bitterhed kan ifølge 
forskning gøre mennesker syge. 
Og Sarahs moder fi k da også suk-
kersyge og mange andre fysiske 
skavanker oveni de psykiske.

Korset...
- Jeg læste på det tidspunkt en 

masse bøger for at forstå livet. Og 
jeg dannede mig en forestilling 
om, at det var kærligheden, man 
skulle tro på. Ikke Gud. 

Men en dag, da jeg kom ind 
i en guldsmedebutik for at købe 
en gave til mig selv, så jeg et kors 
med en lille sten. Jeg kunne ikke 
fi nde noget, der var bedre, så jeg 
købte det og hængte det i min 
halskæde. Selvom det jo fortalte 
om noget, som jeg egentlig ikke 
troede på. Det var grænseover-
skridende, når jeg kunne se 
andre kigge på det. Især familien. 

Korset var faktisk rigtig rart at 
have på. At klamre sig til. Jeg 
havde mange gode dage, hvor 
jeg følte mig ovenpå. 

Jeg skal døbes!
- En dag sad jeg ude i skoven 

og skrev et digt. Da jeg gik hjem, 
vidste jeg bare, at jeg ville døbes. 
Det var jeg ikke blevet som barn. 

Jeg fi k fat i den lokale kvinde-
lige præst, og vi mødtes og talte 

sammen et par gange, men hun 
mente ikke, det var nødvendigt at  
give mig dåbsundervisning. For 
jeg var jo så afklaret, sagde hun. 
Det undrede mig.

Dåben skete med graveren 
som eneste vidne, fordi jeg var 
bange for, at familien skulle op-
dage det.

- Hvad betød det for dig?
- Dåben gav mig en identitet. 

Jeg gik fra at føle, at jeg aldrig 
havde eksisteret, til pludselig at 
vide mig sikker på mit navn. At 
være et menneske med livsvær-
dier at bygge et liv på. 

- Bad du til Gud?
- Nej. Jeg turde ikke bede 

direkte til ham. Gud kunne få lov 
at følge med fra siden, når jeg 
skrev noget. 

Ikke helt alene
- Sundhedsplejersken kunne 

ikke tale om sin tro i arbejdstiden, 
så jeg henvendte mig i stedet til 
Netkirken.dk og kom til at snakke 
med Inger, som er socialrådgiver 
og terapeut i Netkirken. Hun boe-
de på Sjælland, og jeg benyttede 
lejligheden til at besøge hende, 
da jeg besøgte min mors familie. 
Det var meget positivt endelig at 
møde dem.

Jeg skrev mange mails til Inger 
og til sundhedsplejersken, og det 
hjalp mig at kunne fortælle nogen 
om alt det, jeg gik og tænkte på. 
Så var jeg ikke helt alene.

Kan kirke være sådan?
- En dag tog jeg i den frikirke, 

som sundhedsplejersken kom i. 
Bare for at prøve det. Og det var 
noget helt andet end Folkekirken. 

Folk var interesseret i hinan-
den. De gav knus og viste deres 
følelser. Og det var festligt at være 
med - jeg havde ikke drømt om, 
at en kirke kunne være sådan. 

Jeg følte, at jeg endelig kom 
hjem. Jeg fi k nye venner, og efter 
nogen tid besluttede jeg mig for 
at blive døbt igen. Det var helt 
anderledes. For nu var Gud blevet 
min ven. Nu troede jeg på Jesus.

- Hvad har det betydet for dig?

- Det har betydet alt! Før kunne 
jeg slet ikke forholde mig til alt det  
vanskelige, men nu fi k jeg mod 
til at sætte grænser overfor min 
familie. Og jeg kunne efterhånden 
tilgive min mor. 

- Hvad siger familien til, at du 
er blevet kristen?

- Det er de meget imod. Min 
bror påstod, at jeg var kommet 
med i en sekt og forsøgte at 
overtale barnets far til at kræve 
fuld forældremyndighed.

Jeg tør ikke tro på, at de en 
dag får det ligesom mig.  Men jeg 
håber det naturligvis.

Voksenlærer
Sarah er nu lærer på en er-

hvervsskole. Hun har fået selvtil-
lid og elsker at lære noget. 

Under en orlov på fi re uger gik 
hun i gang med at skrive sin egen 
historie - for at bearbejde den. 

Historien er nu udkommet som 
bog. Navne, foto og stednavne 
er skiftet ud, for hun ønsker ikke 
at skade sin familie. Til gengæld 
håber hun, at hendes historie kan 
hjælpe andre.

- Jeg vil gerne fortælle, at der 
er et håb, selv om det ser fuld-
stændig håbløst ud. 

SarahsSarahs
liv var liv var 
’’kun lidt kun lidt 
slemtslemt’’......

Sarahs bog hedder ”Kun lidt 
slemt”. Den er på 148 sider og 
koster 98 kr.

- Jeg vil gerne for-
tælle, at der er et håb, 

selv om det ser fuld-
stændig håbløst ud. 
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Etiopien

Tchad

Brasilien

Cameroun

Bangladesh

Amazonasmissionær Rebecca 
Hrubiks, som taler på Jesus-
Kvinners nordiske konference 
i Oslo den 11.-12. marts, vil 
udfordre kristne kvinder til at 
dele deres tro.

Efter 34 år som sygeplejerske 
og missionær i Amazonas-om-
rådet, har Rebecca Hrubiks (60) 
været med til at plante omkring 
700 menigheder, som nu drives 
af indfødte.

Elsk folk ind i Guds Rige
– Det er vort privilegium at dele 

de gode nyheder om Jesus med 
fl ere. Han vil også, at vi skal tage 
os af de nye kristne og hjælpe 
dem til at vokse. Målet er at lede 
dem til et punkt, hvor de selv er 
villige til at ”gøre disciple”. 

Det handler om at elske men-
nesker ind i Guds rige, siger 
Rebecca Hrubiks.

Som amerikansk missionær i 
Brasilien har hun oplevet, hvor 
frugtbart det er, når kvinder trod-
ser barrierer og kommer sammen 
for at lære hinanden at kende.

– Selv om vi lever i så totalt 
forskellige miljøer, tjener vi den 
samme Herre. Han har den 
samme hensigt med os alle; at 
vi skal gøre disciple. Det kald 
gælder for kvinder af alle nationer, 
og derfor kan vi stå sammen på 
tværs af sprogbarrierer, kulturelle 
barrierer og forskellige livssitua-
tioner, siger hun.

Boede på fl odpram
Rebecca Hrubik var selv mis-

sionærbarn fra Brasilien, men tog 
udddannelsen som sygeplejerske 
i hjemlandet USA. 

Da hun kom tilbage, begyndte 
hun sit missionsarbejde sammen 
med manden Jeff og deres børn. 
De boede i perioder på en fl od-
pram, svømmede sammen med 
krokodiller og besøgte landsbyer, 
som aldrig før havde forstået 
evangeliets budskab.

– Vi valgte at tage børnene 
med os, jeg kunne ikke tænke 
mig at rejse uden dem. På båden 
kunne vi både sove og spise, og 

den tog os fra landsby til landsby, 
fortæller Rebecca.

Truet på livet
Hun holdt klinik om dagen og 

møder om aftenen for at opfordre 
”fl odfolket” til at tage imod Jesus. 
Men det mødte modstand.

– En dag passerede vi en luk-
ket landsby, der stod lederen ved 
fl odbredden og tryglede os om at 
komme. Sønnen var blevet syg, 
og de havde brug for medicin. Vi 
fi k løfte om, at vi kunne hjælpe 
fl ere og vise Jesus-fi lmen. Men da 
aftenen kom, blev vi truet på livet, 
mens vi gjorde klar til fremvisning, 

fortæller hun.
Rebecca vidste ikke, hvad 

hun skulle gøre, da hendes team 
kom til prammen og fortalte, at 
samlingen var afl yst. Hun efterlod 
børnene i båden og gik hen for at 
tale med lederen, som gav dem 
lov til at vise fi lmen udenfor hans 
eget hus. I dag er der en stor 
menighed i denne landsby. 

– Jeg tænker ofte med taknem-
lighed på, at vi ikke bøjede os 
for frygten den dag. Da jeg kom 
hjem, snakkede jeg og min mand 
om, at vi skulle være lydige mod 
vort kald indtil døden, siger hun.

Fængsel blev mødelokale
Rebecca er optaget af, at de 

nye menigheder skal drives af lo-
kale folk, så arbejdet ikke bygger 
alene på missionærernes indsats. 

– Et specielt eksempel er en 
landsby, hvor myndighederne 
havde bygget et fængsel, fordi 
en af indbyggerne drak sig fuld 
hver aften og blev så voldelig, at 
de måtte bure ham inde. Da han 
hørte budskabet om, at man kan 
få tilgivelse og et nyt liv i Jesus 
Kristus, blev han tørlagt og be-
gyndte efterhånden at arbejde i 
menigheden. 

Fængslet blev ikke længere 
brugt til noget, så de gav det til 
menigheden. I dag er det vores 
mødelokale, fortæller Rebecca 
Hrubiks ifølge KPK.

Bodil

Missionær taler til JesusKvinder i Oslo

Rebecca Hrubiks vil inspirere nordiske kvinder til at dele 
evangeliet med andre, selv om hendes hverdag i Amazonas er 
meget anderledes end deres. Foto: KPK

Generalsekretær i Norsk Lu-
thersk Misjonssamband, Øy-
vind Åsland, forlader nu den 
norske kirke. To andre ledere 
har taget – eller vil tage samme 
valg.

NLMs eget trossamfund blev 
oprettet under organisationens 
generalforsamling sidste efterår. 
Den første af lederne, som meldte 
sig ind, var hovedbestyrelsens 
næstformand, Håvard Måseide.

Nu følger også generalsekre-
tær Øyvind Åsland, skriver NLMs 
blad Utsyn.

Naturligt valg
– Grunden til at jeg meldte mig 

ind i NLM trossamfund, er at det 
opleves meget naturligt for mig. 
Jeg har været tilknyttet bedehuset 
og NLM hele livet, siger Åsland.

Leder for NLM Norge, Øystein 
Engås, oplyser, at han er på vej 
til at gøre det samme.

– Jeg begrunder det primært 

med min tilknytning til en dejlig 
NLM-forsamling, som er blevet 
mit fælleskab,  hvor jeg må tjene 
og blive betjent. Jeg har levet 
godt med at være medlem i Den 
norske Kirke, men jeg tænker nu, 

at det er naturligt at være medlem 
i NLMs trossamfund, siger Engås.

Ikke alle melder sig ind
Tre andre i lederteamet drager 

dog ikke samme konklusion. For-

manden i hovedbestyrelsen, Lars 
Gaute Jøssang, siger, at han har 
brug for mere tid.

Også leder i NLM Utland, 
Hjalmar Bø, og informationsle-
der Espen Ottosen vil foreløbig 
opretholde deres medlemskab i 
Den norske Kirke. 

– Det vil være vanskeligt for 
mig at være medlem i Den norske 
Kirke, hvis jeg ikke ser nogen 
grund til at støtte det lokale ar-
bejde. Det har også en vis betyd-
ning, hvad der sker centralt. Men 
netop nu er det først og fremmest 
den lokale situation, som gør, at 
jeg bliver i kirken, siger Ottosen. 

Mange konservative præster 
har kontaktet Evangelisk Luthersk 
Nettverk for at få teologisk rådgiv-
ning og støtte, siden Kirkerådet 
sidste efterår besluttede, at ho-
mofi le skal kunne vies i kirken.

KPK/Bodil

60-årig amerikansk menighedsplanter i Amazonas vil inspirere nordiske kvinder.

Ledere fra Luthersk Mission
forlader Den norske Kirke
Mangel på tillid til biskopperne og Kirkerådet, som er åbne for at indføre homovielser, får to 
ledere til at søge ind i NLMs eget trossamfund.

To af NLMs centrale ledere har meldt sig ind i NLMs trossam-
fund. Flere vil måske følge deres eksempel. Fra venstre: Lars 
Gaute Jøssang, Øyvind Åsland, Espen Ottosen, Håvard Må-
seide, Hjalmar Bø og Øystien Engås. Foto: Silje Måseide, Utsyn.

USAs Republikanske præsident-
kandidater støtter Israel
Både Donald Trump, Ted Cruz og Marco Rubio vil have USAs 
ambassade fl yttet fra Tel Aviv til Jerusalem for at anerkende 
Jerusalem som Israels hovedstad.

Også Jeb Bush, som nu har 
trukket sig fra valgkampen, er 
pro-israelsk. Den demokratiske 
kandidat Bernie Sanders er selv 
sekulær jøde og har boet i Israel. 
Men det har ikke forhindret ham 
i at angribe den jødiske stat - og 
undlade at fordømme Hamas 
under den sidste Gaza-krig. 
Hilary Clinton har ligesom Trump 
en jødisk svigersøn og fl ere jødi-
ske støtter. Hun går ind for en to-
statsløsning og støtter Obamas 
aftale med Iran, skriver Korsets 
Seier på baggrund af artikler i 
bl.a. Haaretz og Jerusalem Post.

Pave Frans I har for nylig kriti-
seret Donald Trumps migrantpolitik og betegnet ham som ”ukristen” 
på grund af planer om at bygge en mur mellem Mexico og USA. 
Den 69-årige Trump vandt lørdag primærvalget i South Carolina. 
Republikaneren Jeb Bush valgte at trække sig efter dårlig vælger-
tilslutning i Iowa, New Hampshire og South Carolina. Hilary Clinton 
vandt over Bernie Sanders i Nevada.

Bodil 

76 kristne indere tvunget 
tilbage til hinduismen
En hinduorganisation gennemfører en offensiv for at genkon-
vertere kristne i delstaten Odisha i Indien. 

76 kristne fra 21 fattige stammefamilier er med tvang blev konver-
teret tilbage til hinduismen i den indiske delstat Odisha. Det fortæller 
lokale kilder til World Watch Monitor, skriver Åbne Døre.

I 2015 blev der næsten dagligt berettet om nye angreb mod 
indiske kristne. Hundreder af kristne blev anholdt på anklager om, 
at de forsøgte at konvertere hinduer ved tvang.

Y. Raghavulu, der er den nationale generalsekretær i Vishwa Hin-
du Parishad (VHP; Hindu Verdensrådet), påstod i januar, at 800.000 
hinduer hvert år bliver konverteret til andre trosretninger i Indien.

Samtidig udtaler VHP’s internationale formand, at organisationen 
har konverteret mere end 500.000 kristne og 250.000 muslimer 
tilbage til hinduismen i det sidste årti.

Den kristne aktivist John Dayal siger, at der ikke er truffet lignende 
foranstaltninger mod hinduer, der forsøger at genkonvertere kristne.

United Christian Forum har oprettet en 24-timers national tele-
fonrådgivning, hvor kristne kan indrapportere sådanne episoder.

Bodil

Marco Rubio.
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Af Bengt Sigvardsson, Malmø

Fortsat fra forsiden:

7,9 millioner etiopere, blandt 
dem bonden Waldo og hu-
struen, får gennem et nationalt 
hjælpeprogram mad eller pen-
ge udbetalt for deres arbejde i 
et udviklingsprojekt.

- Men det er ikke nok til, at vi 
kan spise os mætte, og det er ikke 
alle, som får hjælp. Kun de mest 
nødlidende får det, siger Waldo.

Han håber på mere regn i løbet 
af foråret og sommeren, hvilket 
dog er højst usikkert. El Niño 
kan slå til igen. Og selv hvis det 
regner, mangler Waldo ligesom 
flertallet af bønderne såsæd. 
Situationen truer med at udsætte 
Etiopien for en ond cirkel af føde-
varemangel. Waldo overvejer at 
sælge eller slagte sine kreaturer, 
en okse og to køer, for at kunne 
købe såsæd.

- Jeg er ung, har energi og vil 
arbejde, så jeg kan selv købe så-
sæd. Jeg skal ikke have det som 
passiv bistand, helst som løn for 
arbejde, siger han.

Børn må arbejde mere
De sydlige, østlige og centrale 

dele af Tigray-regionen er nogle 
af de mest tørkeramte områder. 
Landskabet er stenet og bjergrigt. 
Vejene fl ankeres af tørre marker, 
hvor kvæget vandrer rundt med 
mulerne i jorden for at fi nde rød-
der. Næsten alle damme, fl oder 

og brønde er udtørrede. Ved en 
kilde med blot nogle centimeters 
vand, fylder børn vand i dunke. 
Kvæget drikker fra den samme 
kilde. Langs vejen endnu fl ere 
børn. Nogle kommer trækkende 
med æsler belæsset med vand-
dunke.

13-årige Bri Kyros og hendes 
to små søste slæber bundter med 
tørre grene på ryggen. 

- Tidligere købte vi brænde og 
kul til madlavningen. Det har vi 
ikke råd til længere. Far har ikke 
kunnet dyrke noget, fordi marken 
er tør, siger Bri.

Søstrene går i skole om efter-
middagen. 

- Men det er svært at få læst 
lektier, fordi vi må lede efter 
brænde og vand både før og efter 
skoletid. Jeg prøver at indhente 
lekterne om aftenen, siger Bri.

Ifølge fl ere undersøgelser er op 
mod tre millioner børn allerede 
droppet ud af skolen. Nogle fordi 
de er tvunget på fl ugt af tørken, 
andre fordi skolerne har lukket. 
Mange skal også hjælpe deres 
familier med at overleve. 10-årige 
Kibron Kilali fortæller, at han hver 
dag må gå fem kilometer for at 
samle brænde.

- Når jeg ikke leder efter bræn-
de, passer jeg vores kvæg, men 
på grund af tørken er det svært at 
fi nde et sted, hvor de kan drikke 
vand eller æde græs, siger han.

Husdyr i hundredtusindvis er 
allerede døde, især i det østlige 
Etiopien, hvor fl ertallet af befolk-
ningen er kvægbønder.

- Vi har solgt fl ere af vores dyr 
for at få penge til mad. Vi har 
kunnet avle lidt hvede, men det 
er blevet svært at spise sig mæt 
hver dag. Jeg er tit sulten, siger 
10-årige Goytom Haile.

De små lider mest
25-årige Kalal Behre kommer 

forbi. Han fortæller, at mange i 
området lider af underernæring 
på grund af fødevaremanglen.

- Vi voksne kan dårligt nok klare 
det. Det er værre for børn under 
fem år. Mange børn går ned i 
vægt, siger Kalal.

Ifølge OCHA er der nu 2,1 
millioner etiopere, som lider af 
underernæring, heraf de 400.000 
i svær grad. Kalal fortæller, at næ-

sten alle venter på hjælp udefra.
- Hvis der ikke bliver uddelt 

hjælp, må folk snart til at begynde 
at fl ygte til de steder, hvor der fi n-
des mad og vand. Mange prøver 
allerede af rejse illegalt til den 
arabiske halvø for at arbejde. Jeg 
har hørt frygtelige historier om 
etiopere, som er blevet berøvet, 
kidnappet eller skudt på vejen 
dertil, siger Kalal.

Frygter folkevandringer
Ifølge den internationale Or-

ganisation for Migration (IOM) 
måtte 218.000 etiopere forlade 
deres hjem mellem august og 
december 2015. De fl este måtte 
fl ytte på grund af tørken, andre 
på grund af ødelæggende over-

svømmelser forårsaget af kraftig 
sporadisk regn. I Tigrays største 
by Mekele sidder Desta Hadera 
på posten som udviklingschef 
for den etiopiske Mekane Yesus 
kirkes udviklingsafdeling DASSC.

- I løbet af februar er der stor 
fare for, at mange vil begynde at 
fl ygte fra tørken til andre områder. 
Den eneste måde man kan få 
dem til at blive boende, er ved at 
få mad hertil, siger Desta.

Mareridt-scenariet er store 
folkevandringer til de områder, 
hvor der stadig findes vand. 
Derved risikerer man at tømme 
ressourcerne også der - og det 
kan i yderste instans føre til, at 
mange mennesker strømmer ind 
i storbyerne. 

Desta fortæller, at regeringen, 
lokale organisationer og lokalbe-
folkningen har gjort alt, som står 
i deres magt for at tage hånd om 
tørkens konsekvenser. Mange 
bønder er begyndt at sælge deres 
kvæg til spotpris.

- Bønderne gør alt for at over-
leve. De forsøger af skaffe sig 
forsørgelse ved siden af deres 
jordbrug. En del af dem trans-
porterer varer mellem forskellige 
markeder. Andre sender deres 
børn, især døtrene, til byerne for 
at fi nde arbejde, siger han.

Katastrofen kan undgås
Etiopien har forsøgt at udvikle 

og klimatilpasse jordbruget i løbet 
af de sidste årtier. Ifølge Ver-
densbanken øges landets BNP 
gennemsnitligt med næsten ti 

procent per år. 
Regeringen har sat hurtigt ind 

med nødhjælp, men i oktober 
2015 måtte man ty til verdens-
samfundet for at få hjælp. Det 
totale behov er på 1,4 milliarder 
dollars i løbet af 2016, hvis man 
skal forhindre en sultkatastrofe. 
I midten af februar var mindre 
end 50 procent kommet ind. Den 
etiopiske regering har bidraget 
med størstedelen, over 370 mil-
lioner dollars.

- Langt fra alle de 10,2 millio-
ner, som har brug for fødevarer, 
får denne hjælp. Man må prio-
ritere de mest nødstedte, siger 
Desta.

Han siger, at det er yderst vig-
tigt, at folk får mad og rent vand, 
men også at bønderne får foder 
til dyrene, såsæd og gødning for 
at kunne dyrke markerne når - el-
ler hvis - regnen kommer. Trods 
krisens omfang er den kommet 
til at stå i skyggen af andre inter-
nationale nyheder. Andre kriser 
stjæler opmærksomheden, ikke 
mindst flygtningestrømmen til 
Europa fra Mellemøsten. Desta 
mener dog, at en sultkatastrofe 
stadig kan undgås, selv om tiden 
er ved at rinde ud.

- Hvis der kommer hjælp ind 
nu - ikke når folk er begyndt at 
dø. Det vil koste mindre i men-
neskeliv og penge at give bistand 
for at forhindre en katastrofe end 
at gøre det, når den allerede er et 
faktum, slutter han.

Ny sultkatastrofe truer EtiopienNy sultkatastrofe truer Etiopien
På grund af tørken må 13-årige Bri og hendes små søstre hente brænde, fordi familien ikke 
længere har råd til at købe det. Det går ud over pigernes skolegang.

Børnene må hver dag bruge lang tid for at fi nde græs og vand til kvæget. Mennesker og dyr får 
vand fra de samme - delvis udtørrede - vandhuller.

Netop nu oplever Etiopien den værste tørke i over 50 år på grund af El Niño. Der er brug for hurtig hjælp.

Børn under fem år lider mest under fødevaremanglen. Men hvis 
hjælpen kommer hurtigt, kan en katastrofe undgås, siger Desta 
Hadera fra Mekane Yesus kirkens udviklingsafdeling (indsat).
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Af Henri Nissen

-  Flere og fl ere spørger efter 
kirkens rødder i historien, og 
vore mange billeder illustrerer 
bedre end mange ord, hvilke 
forhold vore udsendinge le-
vede under.

Det siger Jørgen Nørgaard 
Pedersen, der har stået for den 
store opgave at få alle Danmis-
sions fotos skannet ind, så de er 
digitale og dermed kan lægges 
på internettet.

Han var selv missionær i det 
muslimske Adén i Yemen som 
helt ung, blev derefter missions-
sekretær i Det Danske Missions-
selskab (DMS), derefter general-
sekretær i Dansk Santalmission, 
som han var med til at fusionere 
med DMS, der herefter blev til 
Danmission. 

Så man må sige, at han har 
et omfattende kendskab til det 
folkekirkelige missionsarbejde.

Flere selskaber
Netop Danmission har så stort 

et materiale, fordi det i mange år 
var det største missionsselskab. 

Flere mindre missionsselska-
ber er gennem tiderne blevet en 
del af Danmisssion. 

Det gælder Dansk Santalmis-
sion, Dansk Pathanmission, 
Østerlandsmissionen og Porto 
Novo missionen.

728 æsker med 
historisk materiale 

- Ved sammenlægningen, der 
førte til Danmission, ajourførte vi 
alt det materiale, der endnu ikke 
var afl everet fra de sammenlagte 
selskaber. 

Det blev til 728 æsker med nøje 
registreret indhold!

Rigsarkivet har igennem årene 
med stor effektivitet bevaret vore 
dokumenter, korrespondance 
med missionærer og kirker, kir-
kekonstitutioner, samt samar-
bejdsaftaler og anden vigtig 
kommunikation mellem Danmark 
og vore samarbejdskirker i Asien, 
Mellemøsten og Afrika, forklarer 
Jørgen Nørgaard Pedersen. 

Men fremover vil Rigsarkivet 
kun modtage dokumenter m.m., 
der er digitale. 

Billeder siger mere
- Billeder kan sige mere end 

tusind ord. Kirkens opgave er 
mission og at så mange som 
muligt får kendskab til det kristne 
budskab og derved får lettere ved 
at træde over den høje tærskel til 
kirken og kirkens mission. 

Her kan billeder være et af 
de allerbedste midler. Derfor er 
det underligt, at det store bil-
ledmateriale, der ligger hos alle 
missionsorganisationer, ikke er 

blevet gjort mere tilgængeligt for 
interesserede, mener Nørgaard. 

Papirfotos, glasplader, 
dias, 8 og 16 mm fi lm

Danmissions store billedarkiv 
er nu online og en offentlig tilgæn-
gelig database. Denne database 
består lige nu af mere end 20.000 
fotografi er taget i 16 lande. Der vil 
løbende blive føjet fl ere til. 

De første billeder er fra midten 
af 1800-tallet og de seneste fra 
kort efter sammenlægningen i 
år 2000. Det gælder både papir-
fotos, glasplader og dias. Også 
selskabets 8 mm og 16 mm fi lm, 
samt de mange videoer, er alle 
digitaliseret og kan nu ses på 
YouTube.

Arbejdet med dette billedarkiv 
er udført udelukkende ved frivil-
lig arbejdskraft. Udgifterne til 
skanning, til indkøb af bærbare 
computere og til udvidelse af 
servere og andet er blevet dæk-
ket af fonde. 

- Vi har modtaget tilskud fra 
Velux Fonden, Van (Daloon) Fon-
den, Chr. P. Hansen og Hustrus 
Fond, Tågholts fond og Jubilæ-
umsfonden. Vi kan takke dem 
for, at dette projekt er blevet rea-
liseret. Vi glæder os til at tilbyde 
arkivet globalt til mange brugere 
i fremtiden, siger Nørgaard.

Adressen til arkivet er: danmis-
sion.dk/photoarchive

   
Danskere rejste ud

Billederne fortæller historien 
om, hvordan danske missionæ-
rer, mænd og kvinder, rejste ud i 
verden og opbyggede kirkesam-
fund. Nogle af disse omfatter i 
dag millioner.

Missionsarbejdet gik hånd i 
hånd med engagement i uddan-
nelse, sundhedspleje, velfærd og 
hjælp til daglig overlevelse. 

Det færdige billedarkiv sikrer, 
at den brede offentlighed, histo-
rikere, religionsforskere, forlæg-
gere, journalister, forfattere og 
medierne generelt får adgang 
til det historiske billedmateriale. 

Men også missionens sam-
arbejdspartnere i udlandet vil 
gerne vide noget om deres egen 
historie. Og her kan det danske 
arkiv hjælpe.

- De fl este billeder stammer jo 
fra udlandet og bliver detaljeret 
tekstet på både engelsk og dansk 
og bliver jo lige så tilgængelige for 
dem som for os. 

På lidt længere sigt vil bille-
derne få selskab af biografi er af 
de enkelte missionærer, en kort 
oversigt over missionens historie 
i det pågældende land og en lit-
teraturliste over relevant litteratur. 

Internationalt arkiv
- Vi har for nylig indgået en 

aftale med det store amerikanske 
”International Mission Photo-
graphy Archive”, et ledende arkiv 
for historisk missions- og kirkeligt 
materiale. 

De har samlet arkiver fra 
mange missionsorganisationer 
og bliver brugt af historikere, 
forskere og ikke mindst kirker i 
Asien og Afrika. De tilbyder nu 
også Danmissions Photo Archive 
gennem deres netværk, fortæller 
Nørgaard.

Genskaber historien
Selv oplevede han for nylig i 

Kina, at kineserne er interesseret 
i de danske arkiver.

- Vi besøgte ”Dongbei Theo-
logical Seminary”, en nybygget 
præsteskole med plads til 500 
studerende. Her fortalte Rev. 
Kou, rektor for præsteskolen, 
at kirken havde planer om at 
”rewrite the missionary story”, 

omskrive det, der er skrevet om 
missionærtiden. 

”Vi har brug for at understrege 
alt det positive, som missionæ-
rerne bidrog med både på det 
sociale og åndelige område. 

Næsten alt det, der er skrevet 
om de kristne missionærer her-
ude, er negativt. De blev betragtet 
som kolonialister” sagde han. 

”Og få er i dag klar over, at 
det var dem, der startede skoler, 
hospitaler, klinikker og hjem for 
børn o.s.v.” Han fortsatte: 

”Men vi har det problem, at 
hele vor kirkes historie ligger i 
Hellerup. Det gælder bl.a. alle 
missionærernes beretninger 
og oplevelser, som er udgivet i 
Danmark”. 

Jeg svarede, at disse bøger og 
hæfter jo alle er på dansk. 

”Det er ikke noget problem, vi 
kan sørge for oversættelse her-
ude, hvis vi har adgang til dette 
vigtige materiale”.  

Jeg var på det tidspunkt i færd 
med at renovere vort bibliotek 
og lovede, at vi skulle prøve at 
samle et sæt bøger, skrevet af 
de missionærer, der havde gjort 
tjeneste i Kina. Det lykkedes mig 
at fi nde 74 ud af 76 titler, som 
så blev sendt ud til kirken det 
efterfølgende år. 

Vi var heldige med, at det faldt 
sammen med en Danmission 
grupperejse til Kina, hvorved vi let 
kunne fordele disse bøger blandt 
rejsedeltagerne og få dem med 
igennem den kinesiske told uden 
problemer.  Dette eksempel viser, 
at også vore bøger spiller en rolle, 
når historien skal bevares både 
herhjemme og ude hos vore 
samarbejdspartnere. 

Missionshistorie i billeder
lægges ud på nettet
Danmission har nu gjort sit store billedarkiv med 20.000 billeder fra missionærernes 
spændende historie digitalt og lagt det ud på internettet. 

Dronning Margrethe besøgte som ung tronfølger missionen i Adén i Yemen i oktober 1963. Her 
ses hun i samtale med missionærerne, fra venstre Verner Tranholm-Mikkelsen,Tom Tait, Jørgen 
Nørgaard Pedersen, Karen Olsen og helt til højre Esther Poulsen.
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Find bøger om mission og oplevelser på Hosianna.dk  

Bill Hybels
Tag det første skridt
Små skridt kan føre andre til tro

kr. 199,00
kr. 199,00

kr. 179,00
kr. 179,00

8 modige kvinders historie 
om deres forbudte tro og 
hvad den har kostet dem.

kr. 199,00
kr. 199,00

Katie Davis
Kys fra Katie
Om trættelig kærlighed 

Larry Fowler
Josefplanen - Giv troen
videre til næste generation

kr. 199,00
kr. 199,00

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. 198,00
kr. 198,00

Giséla Noer
Dugdråber
Med konvoj mod Jerusalem 

Stuart King
Håbet har vinger
MAF’s spændende historie

kr. 249,95
kr. 249,95

Betty Bjerg, gift Gjærulf Larsen, var leder af den danske skole i Dandong. Her ses hun på vej til komitemøde. Der var ikke noget ko-
lonialistisk i at køre med rickshaw. Det gjorde de lokale også. Foto fra før 1936 - få år før Maos kommunister smed alle missionærer 
ud af Kina og satte ind med diktatur og forfølgelse af alle anderledes tænkende. 

Jens Peter Møberg underviser kvinder i at dyrke jorden mere 
effektivt på Igabiro Landbrugsskole i Tanzania.

Missionærerne oprettede ofte børnehjem for forældreløse og 
forsømte børn. Her er det Karen Gormsen, der omfavner børn 
fra Børnehjemmet Antung i 1910.

Missionærernes liv har 
aldrig været ufarligt. Her er 
et foto fra Nordindien. En 
tiger er dræbt med stryknin. 
Den norske missionær 
Johannes Gausdal og 
Raya doktor betragter det 
fl otte dyr. 
Johannes Gausdal (1888-
1981) var udsendt af 
Santalmissionen til Santal 
Parganas og Assam i 40 år 
(1915-55).

Et af de ældste fotos er dette fra ca. 1875.
Det er fra Santalistan, også kaldet Santal Parganas 
i Nordindien. Fra venstre ses Dansk Santalmissions 
stifter, skibsingeniør Hans Peter Børresen (siddende 
med langt skæg). Han kom fra Christianshavn, men 

blev omvendt i Berlin og rejste sammen med den 
tidligere levemand og nu omvendte tugthusfange 
Lars Olsen Skrefsrud (nr. 3) ud som missionærer 

til Indien. I mellem dem ses den skotske missionær 
James Harington Muston, samt santal-høvdinge og 

musikanter. 
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DE NYESTE BØGER 
FRA UDFORDRINGENS FORLAG

Karsten Pultz

Exit Evolution
Hvorfor evolutionsteorien ikke holder 
- og hvorfor det har betydning.

Kan liv opstå ved tilfældige kemiske 
processer? Kan tilfældig mutation producere 
ny genetisk information? Er der bevis i 
fossilerne for, at evolution har fundet sted? 
Karsten Pultz svarer her på disse og mange 
andre spørgsmål om evolution. Han videre-
bringer klare videnskabelige facts, som forties 
i undervisningssystemet og medierne. Bogen 
er tiltænkt alle, som gerne vil undersøge 
evolutionsteorien nærmere, men som ikke har 
mulighed for at granske den omfattende
 evolutionskritiske faglitteratur. 
Paperback, 176 sider. kr. 198,-

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

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 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,-
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Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Bøn i Bevægelse er et glimrende værktøj med bog og DVD, hvor 
læseren bliver introduceret til Paulus’ bønner i Efeserbrevet 
som grundsten. 

Det er bøn delt op i 28 led med hver sin kropslige bevægelse. 
At bringe kroppen ind i bønnen ”er en hjælp til at komme dybt ind i 
bønnens mangfoldige landskab”, men Borgsø peger på, at man må 
træde varsomt, måske benytte en vejleder og overveje, hvad man 
lukker sig op for i mødet med Gud, fx følelser, minder og sårbarhed. 

Bevæg dig med DVD demo  
Hvert af de 28 bønne-led med tilhørende bevægelse gennemgås 

i bogen med en kort inspirerende introduktion, en beskrivelse af be-
vægelsens baggrund og hvordan man gør den, samt en illustration. 
Det er godt at begynde med at læse bogen, dernæst afspille DVD’en 
med lyd (dansk eller norsk), mens man gør bevægelserne, for så 
ser man nemt, hvordan man gør i samklang med bøn. Dog savner 
jeg en APP med demo af Bøn i Bevægelse til min smartphone og 
tablet! Man kan blive online medlem af et Bøn i Bevægelse fælles-
skab, men det dækker over mere end blot en demo som DVD-en, 
se areopagos.dk.

I bogen kan man læse, hvad det betyder at have foldede hæn-
der, at have åbne håndfl ader, brede armene ud, at strække sig 
efter Gud, at knæle, at stå oprejst, at løfte hænderne, og hvordan 
bevægelserne i bog og DVD hænger sammen med Bibelen og 
kirkens trospraksis.

Samvær med Gud
Målet med bøn i bevægelse er samvær med Gud, helt at overgive 

sig til ham med krop, sjæl og ånd og lade Gud handle igennem det, 
så man får en mere helhedsorienteret kommunikation. På den måde 
kan man lære Jesus bedre at kende og lære mere om kontinuerlig 
bøn, som Helligånden beder i os efter Guds hjerte, jf Romerbrevet 
8,26-27. Altså ikke blot tale til Gud, men også lytte til Helligånden, 
for kroppen ”er et tempel for Helligånden”, hvilket bogen uddyber.

Når man udtaler ord fra Bibelen samtidig med, at man bevæger 
kroppen langsomt, sker det, at Bibelens ord synker ind og virker 
i både krop og sind. Jesus og Paulus opfordrer os fl ere gange til 
altid at være vendt mod Gud, skriver forfatteren. Det er berigende 
og befriende samtidig med, at det kan være banebrydende, ren-
sende, og en fornyelse af kristen åndelig praksis. Det forudsætter 
dog, at man selv udfører bevægelserne og ikke nøjes med blot at 
se på materialet!

Øyvind Borgsø:  Bøn i Bevægelse
102 sider + DVD • 235 kr. • Forlaget Areopagos

Berigende og 
befriende bøn

Anmeldt af Josua Christensen

”Det er da nu min agt af for-
tællingen om Abraham i form af 
problemata, dvs. ’problemer’ , at 
uddrage det dialektiske, der ligger 
i den, for at se hvilket uhyre pa-
radoks troen er, et paradoks, der 
formår at gøre et mord til en hellig 
og gudvelbehagelig handling, et 
paradoks, der giver Abraham Isak 
igen, hvilket ingen tænkning kan 
bemægtige sig, fordi troen netop 
begynder der, hvor tænkningen 
hører op.” S.79

Søren Kierkegaards værker 
udgives i disse år igen, nu i en 
lempelig bearbejdning af Kierke-
gaardeksperten Jens Staubrand. 

Og det er en håndsrækning til 
de læsere, som gerne vil læse 
Kierkegaards skarpe fi losofi ske 
og teologiske udredninger, men 
måske ikke er helt hjemme i 
græsk, latin eller for den sags 
skyld antikkens – og 1800-tallets 
teater og litteratur.   

’Abrahams frygt og bæven’ 
bærer undertitlen ’dialektisk lyrik’ 
hvilket refererer til Hegels dia-
lektiske princip, som forfatterens 
bruger til at modstille Abraham på 
forpligtelser; dels overfor sin søn 
og dels overfor Gud. 

Modsætningen handler sam-
tidig om den enkelte over for det 
almene, og om hvorvidt almene 
etiske principper (fx du må ikke 
slå ihjel) kan suspenderes under 
henvisning til en absolut forplig-
telse overfor et individuelt kald. 

I virkeligheden en diskussion, 
som kan perspektiveres til nuti-
dens radikaliseringsdebatter. Men 
her problematiserer Kierkegaard 
den heltestatus, som Abraham 

får i datidens teologiske fremstil-
ling. Abraham er ikke som de 
tragiske helte, der ofrer sig selv 
eller familiemedlemmer i en større 
sags tjeneste, siger forfatteren, 
tværtimod kan hans handlinger 
tolkes som et udtryk for et vanvid-
dets håb og et selvhad (s.29), og 
under alle omstændigheder må 
Abraham have gennemgået en 
total resignation overfor det løfte, 
Gud havde givet ham, inden han 
begiver sig afsted på trosrejsen. 

Vejen til troen
Kierkegaards mål er bl.a. at 

påpege, at man ikke kommer 
længere end til troen, i en tid, 
hvor det ellers var et yndet ud-
sagn, som fi losoffer, teologer og 
andet godtfolk brugte om deres 
respektive forsøg på at forklare 
tilværelsens omdrejningspunkt. 
I troen vinder vi alt, siger han 
(s.73). Troen er en lidenskab (s. 
100). I troen er der evig ungdom 
(s.31). Men, siger han, vi glem-
mer eller underspiller, at vejen til 
troen er fyldt med frygt og bæven; 
følelser, som i den grad må have 
kendetegnet Abrahams 3 dage 
lange vandring til offerhøjen på 
Morijas bjerg. 

Hvori det lyriske består, er 
straks sværere at sige, men 
Kierkegaard digter videre på de 
sparsomme oplysninger, Bibelen 
giver os om Abrahams rejse til 
Morija for at ofre sin søn Isak, idet 
han skaber forskellige scenarier, 
hvor Abraham udtrykker, hvad 
han tænker om den forestående 
handling. Herved træder para-
dokset tydeligt frem, for Abraham 
kendte ikke til historiens afslut-
ning, da han forlod sin hustru, 
sin betroede tjener og begav sig 

afsted for at dræbe sit eget barn. 
Havde han gjort det, var det vel 
ikke en troshandling? 

Men på den anden side vil en-
hver person, som ville efterligne 
Abrahams handlinger, blive arre-
steret og underlagt en nærmere 
psykiatrisk undersøgelse, fordi 
det er i åbenlys strid med almene 
etiske regler og gældende lov. 
Paradokset fastholdes lige til 
bogens sidste sætning: ’Enten 
er der da et paradoks til, at den 
enkelte som den enkelte står i et 
absolut forhold til det absolutte, 
eller Abraham er tabt’.    

Udfordrer selvforståelsen
Bogen er på vanlig Kierkega-

ardsk vis fyldt med en række hen-

visninger til klassiske og moderne 
(for den tid) fortællinger, som skal 
forsøge at belyse den bibelske 
tekst fra nye vinkler. Nogle er da 
også med til at tydeliggøre, at den 
bibelske beretning ikke er nogen 
glansbillede-fortælling om helte 
og fantasirejser, men tværtimod 
udfordrer den menneskelige 
selvforståelse, som universets 
midtpunkt. 

Men der er også temmelig 
lange udfl ugter, som fører læse-
ren til havets bund med Agnete og 
Havmanden, til oraklet i Delfi  og 
mange andre steder, som måske 
nok kunne undværes.  

Abrahams frygt og 
bæven ifølge Kierkegaard

Søren Kierke-
gaard:
Abrahams
frygt og bæ-
ven - dialek-
tisk lyrik ved 
J. Staubrand
196 sider
250 kr.
Søren Kierke-
gaard Kultur-
produktion

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Helt ind til både benet og smer-
tegrænsen er vi alle pinligt 
bevidste om, i hvor høj grad 
tiderne har skiftet. 

Det viser sig på mange måder 
- fx også indenfor bogbranchen. 
Jeg kom til at tænke på det, da 
en bog med 17 kendte danskeres 
beretninger om  deres personlige 
trosliv landede på mit bord til 
anmeldelse.

Tilbage i 1952 og 1953 udkom 
under samme overskrift nemlig 
to tilsvarende bind, det ene re-
digeret af biskop Erik Jensen og 
det andet af Aage Falk Hansen, 
en fremtrædende initiativtager 
på det kirkeligt-sociale område. 
Sidstnævnte skitserede bag-
grunden for det fælles projekt 
med disse ord:

”Diskussioner om livsansku-
elsesspørgsmål har deres be-
tydning, men måske har det for 
mange endnu større værdi at få et 
indblik i en livsanskuelse, en tro i 
funktion i et menneskeliv.”

Det er overvejelser, der har 
bibeholdt aktualiteten, må man 

sige. Der er dog én meget væ-
sentlig forskel på de to udgivelser: 
déngang stod den kristne tro stort 
set uimodsagt; dét er ikke nogen 
given sag i vore dage. 

Billedet er blevet mere broget: 
rådgiver og foredragsholder Lars 
Juhl, der beskriver sin gudstro 
som værende på tumlingesta-
diet, dvs. at han vælter lidt rundt 
og ikke helt ved, hvordan man 
skal være kristen på ”den rigtige 
måde”; den meget vidende ud-
landsredaktør Anna Libak, hvis 
tro bl.a. har vaccineret hende mod 
at sætte andre mennesker på en 
piedestal; justitsminister Søren 
Pind, der peger på de etiske 
fordringer i kristendommen, ”hvor 
vi vil falde, uanset hvad vi gør”;  
skuespilleren Solbjørg Højfeldt, 
der ”vil sige,” at hun er buddhist, 
og tidligere MF, Özlem Cekic, 
som er muslim og i taknemlighed 

overfor livet føler sig forpligtet til 
at gøre en forskel for andre. Og 
endelig skriver religionssociolog 
Ina Rosen om sit forhold til jøde-
dommen.

Andre interessante bidrag 
vedrører den kristent inspirerede  
billedkunstner Maja Lisa Engel-
hardt, den tidl. borgmester og 
minister  Thorkild Simonsen samt 
Jann Sjursen, der idag er formand 
for det landsdækkende Råd for 
Socialt Udsatte. 

17 personlige og vedkommen-
de indsigter, der selvfølgelig også 
pirker lidt til den jævne danskers  
nyfi genhed omkring ”de kendtes” 
gøren, laden og tænken.

Min tro. 17 personlige fortællin-
ger • 208 sider • 250 kr.                                                                                                                                    
Kristeligt Dagblads Forlag

De ”kendte” og deres tro

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne
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Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Uddannelse

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

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

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

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

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

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

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

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

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

RISTENDOM

Diverse 

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

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

KigDa Aspekt, Snerlundvej 25, 7400 Herning

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Kronik fortsat

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

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

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Møder & Arrangementer

Diverse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

Kronik side 7 fortsat

Kirkernes ansvar
De fl ygtninge, der kommer 

til Danmark, på trods af re-
geringens gode forsøg på at 
hindre dette, må vi tage os af 
ved at vise hjælpsomhed og 
kærlighed. Immigranter, som 
ikke er fl ygtninge, må sendes 
tilbage til de lande, de er rejst 
fra. Frem for alt må vi præsen-
tere muslimerne for evange-
liet. Vi må ikke sætte vores lys 
under en skæppe, som man 
har gjort i en svensk kirke, 
hvor man dækkede korset 
til af hensyn til muslimerne. 
Tvært imod må vi lade vort lys 
skinne klart og håbe, at fl est 
mulige muslimer ser lyset fra 
evangeliet og kommer til tro 
på Kristus. 

Vi skal heller ikke acceptere 
det, som en dansk folkekirke-
præst gjorde, da han velsig-
nede indvielsen af en Moské 
på Nørrebro i København. En 
sådan præst forråder evange-
liet ved at velsigne et afguds-
tempel midt i vores by. Han 
forråder de mange kristne, der 
ud over verden bliver myrdet 
af muslimer, fordi de ikke vil 
konvertere til islam. 

Mission
Den iranskfødte folkekirke-

præst Massoud Fouroozan-
deh har døbt ca. 600 tidligere 
muslimer i Danmark og Sve-
rige. Rundt omkring i de små 
sogne er der sandsynligvis 
mange flere muslimer, der 
lader sig døbe, og nogle kom-
mer til tro på Jesus. 

Der er utvivlsomt en stor 
åbenhed for evangeliet blandt 
fl ygtninge, der netop er an-
kommet til vort land. Lad os nå 
dem med det gode budskab 
og dermed også tilintetgøre 
imamernes og islamisternes 
strategi om at islamisere 
Vesten.

Hvad kan vi gøre for at 
hindre islamiseringen 
af Danmark?

1. Støtte regeringens nu-
værende bestræbelser på at 
standse indvandringen og 
støtte de yderligere stramnin-
ger, der kommer. 

2. Støtte fl ygtningelejre i 
nærområderne i de muslim-
ske lande, så der oprettes telt-
lejre der i stedet for i Danmark. 
(Det vil koste en tiendedel af 
det, en indvandrer koster i 
Danmark).

3. Alle immigranter skal 
underskrive en bindende ”Im-
migrationskontrakt”, en aftale 
om at acceptere danske love, 
autoritet og demokrati. Bryder 
man denne aftale, skal man 
udvises fra Danmark. 

4. Forbyde alle alternative 
muslimske love, herunder 
sharia-loven. De, der vil leve 
under sharia-loven, skal ikke 
have indrejsetilladelse. De, 
der bor her og kæmper for ind-
førelse af sharia, skal udvises.

5. Den islamistiske orga-
nisation Hizb ut-Tahrir skal 
forbydes, sådan som den er 
i Tyskland og nogle af de mus-
limske lande. Tilhængerne 
skal udvises. 

6. Vedtagelse af en skær-
pet antiterrorlov. De, der 
direkte eller indirekte har 
været involveret i terror, eller 
sympatiserer med terror, skal 
ikke have lov til at komme ind 
i landet.

7. Imamer der prædiker 
had og undertrykkelse af 
”vantro” (Jøder og kristne), 
skal udvises. Statsstøtte og 
skattelempelser til disse mo-
skeer, skoler og imam-uddan-
nelser skal bortfalde.

8. Forbyde bygning af 
moskeer, og imam-skoler, 
finansieret fra udlandet, 
(fx Saudi Arabien og Qatar), 
lande som praktiserer en 
lignende form for islam som 
Islamisk Stat, især når det 
gælder holdningen til ander-
ledes troende, de vantro.

9. Der skal være fuld fri-
hed for muslimer til at blive 
kristne. Udøvelse af nogen 
form for chikanerier, vold eller 
drab over for konvertitter skal 
straffes og fører til udvisning.

Læs en mere uddybende 
redegørelse i sidste kapitel af 
Massouds bog: ”Moskeernes 
Mange Ansigter”. Under ka-
pitlet: Hvad skal vi gøre? Side 
391 til 400.

Islamisering 
og tolerance

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

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

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

Uden kærlighed kan I intet gøre.
Kære børn, - i dag er min opfordring til 
jer, at I i jeres liv lever med kærlighed til 
Gud og jeres naboer. Uden kærlighed, 
kære børn, kan I intet gøre. Derfor, kære 
børn, kalder jeg jer til at leve i gensidig 
kærlighed. Kun på denne måde vil I blive i 
stand til at elske og acceptere både mig og 
alle dem omkring jer, som kommer til jeres 
sogn. Alle vil da mærke min kærlighed 
igennem jer. Derfor beder jeg jer, kære 
børn, at begynde kærligheden fra i dag – en brændende kærlighed, 
som den kærlighed hvormed jeg elsker jer. Tak fordi I har lyttet til mig.

Troens og Kærlighedens Skole
Jomfru Marias månedlige budskab kan bestilles gennem 
Mir Kloster, v/ L. Andersen, Emil Pipers Vej 25, 
2800 Kgs. Lyngby eller læses på hjemmesiden:
www.medjugorje-mir.dk
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Bed for DanmarkBed for Danmark  
Mandag den 5. oktober kl. 19
Jernbanegade 1, ChristiansfeldJernbanegade 1, Christiansfeld

Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en 
stillingsannonce i 

Udfordringen

  Ring 73 56 15 06

Møder

Diverse

 

Ledig lærerstilling 
 

 

Lærer: 
En fuldtidslærer søges til august 2016 
til fast stilling. Almindelige skolefag er i 
spil, dog er der ledige timer i fysik, 
som skal dækkes. 
 

Det er vigtigt, at du kan lide at være 
sammen med børn og unge mennesker. 
Ansøgeren må være i overensstemmelse med 
skolens kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
 
 

Oplysninger og ansøgning til Thorkild Bjerregaard 
senest 22.3.2016. (Tlf. 24 45 61 97) 
Midtjyllands kristne Friskole 
Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 
Ansættelse sker efter overenskomst 
med FM og LC. 
 

Der går ca. 500 elever på skolen i 0.-10. 
kl. – tosporet afdelingsopdelt skole – ca. 

65 ansatte – 42 børn i børnehaven - gode 
undervisningsmaterialer – i øjeblikket pågår et større 

byggeri /renovering til ca. 25 mil kr. – lærerarbejdspladser 
er indrettet - oprettelse af vuggestue – stor nabogrund med 

spændende fremtidsperspektiver og 
udfoldelsesmuligheder blev tilkøbt i oktober 

2015. 
 

Kunst

   INÅR TROEN MØDER ØJET
   wwww.galleri-emmaus.dk Odsherred Efterskole   Adelers alle 127   4540 Fårevejle

Form frem  den! Lærer søges
Vores 160 elever har evnerne og ambi  onerne  l at kunne forme frem  den. Men 
hvem vil forme eleverne?

At kunne stå i forreste række i en overophedet , stærkt udfordret, konstant foranderlig 
og hyperkompleks globaliseret verden, og tage de svære beslutninger, og tæskene der 
følger med, kræver en del mere end blot 12-taller på eksamensbeviset. Men det er 
den posi  on, vi forbereder vores 160 dyg  ge elever på.

Det er derfor, vores elever indgår i et ambi  øst personlighedsudviklingsprogram. Det 
er derfor, vi samarbejder tæt med søsterskoler over hele verden. Det er derfor, vi ind-
går i et tæt samspil med Folkekirkens Nødhjælp. Det er derfor, pædagogisk udvikling 
er en fast integreret del af daglig undervisningspraksis. Det er derfor, vi udbyder fl ere 
fag på IGCSE-niveau (og fra næste år også på gymnasiets c-niveau) , og det er også 
derfor, vi introducerer vores elever for et kristent livssyn, et kristent menneskesyn og 
en kristen praksis.

For de skal være mere and almindeligt godt klædt på. De skal ud og gøre en vig  g for-
skel. Og deres beslutninger skal være funderet i både viden, indsigt og stærke værdier.

Vi har et lærerteam bestående af dyg  ge og dybt engagerede mennesker med højt 
humør. Og nu søger vi et nyt medlem  l teamet. En lærer, som er engageret i  den 
og i samfundet. Faglig og pædagogisk stærk og med en stræben e  er at præstere det 
ypperste og give vores elever det bedste. Og ikke mindst, en lærer med en kristen selv-
forståelse, der kan omsæ  es i daglig praksis. Han eller hun skal være inds  llet på en 
del rejseak  vitet, skal trives med udvikling og forandring, skal kunne bære et større an-
svar og i øvrigt nyde at være sammen med skønne unge mennesker på vej ud i verden.

Relevante fag kunne være: samfundsfag, dansk og matema  k. Stærke IT- og mediefær-
digheder vil heller ikke være af vejen. Din teore  ske baggrund kan være både lærerse-
minariet eller universitetet. Det forventes generelt, at du kan begå dig på engelsk på et 
rimeligt niveau.

Er det mon dig, vi leder e  er? Så send en mail  l forstander Tom Hagedorn på 
tom@oepost.dk og lad os tale om det. Og gerne inden udgangen af marts. 

Fakta: Odsherreds E  erskole ligger i Fårevejle og har 160 elever, som vi udvælger fra 
en stor gruppe af ansøgere. Skolen hviler på klare kristne værdier og samarbejder med 
både na  onale og interna  onale skoler og ins  tu  oner om at udvikle stadigt mere 

eff ek  ve og innova  ve undervisningsformer. Skolen har et 
omfa  ende interna  onalt arbejde, ikke mindst i Asien. 

Læs mere på: www.odsherredse  erskole.dk 
eller på www.facebook.com/OdsherredsE  erskole

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

Kommende møder: 
4.3. 15.00 Brande Baptistkirke: Om 
at besøge Mama Heidi - Afrikas 
Moder Teresa i Mozambique.
11.3. 19.00 Christiansfeld: 
Helligåndsaften i Søstrehuset.
15.3. 10-12.00 Noahs Ark i Skt 
Nicolajs bibel-café i Aabenraa 
31.3. 14: Tidl. elever fra Hellebjerg 
får rundvisning i Christiansfeld
2.4. 10.00 Dansk-hollansk gruppe
19.4. Y’s Men i Nicolai Huset, 
Aabenraa. Jagten på Noahs Ark
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: 
Jagten på Noahs Ark.
8.4. 19.00 Christiansfeld: 
Helligåndsaften i Søstrehuset.
10.5. 19.00 Jagten på Noas Ark. 
Stjær/Galten Indre Mission.
12.5. 19.30 Fælles med Hjortkær 
IM i Bolderslev Missions hus.
13.5. 19.00 Christiansfeld: 
Helligåndsaften i Søstrehuset.
Første mandag hver måned 
kl. 19-21: Bøn for Danmark på 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 
Christiansfeld.

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.

Sognepræst  

Stilling som sognepræst på halv tid  
ledig i perioden 1. maj 2016 til 30. april 2019 

Vi tilbyder dig en stilling i en aktiv menighed med alsidige 
udfordringer, hvor du - i samarbejde med kirkens andre 

præster og ansatte samt en stor skare af ulønnede medar-
bejdere - bl.a. skal være med til at dække behovet for at for-
rette søndagsgudstjenester og ad hoc-kirkelige handlinger, 
undervisning af konfirmander o.a. samt have fingeren på 

pulsen og et medansvar for kirkens levende og mangfoldige 
menighedsliv.

til Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3  2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 01 78  www.strandkirken.dk

Ansøgningsfrist: 14. marts 2016 kl. 15.00
Læs det fulde stillingsopslag på www.strandkirken.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 7:

Poul Søndergaard 
Damtoften 1, st.tv.
6950 Ringkøbing

Kodeord: valgresultat

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 
3. marts 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!

Løs ugens kryds og tværs - og vind et gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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. 

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.

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.

Ferie & Rejser

Holland – klassisk og nyt 27.4. - 2.5.
Tyskland – biler og bøffer 6.5. - 8.5.
Israel – med Samaria 10.5. - 19.5.
Grønland – unikke oplevelser 22.6. - 29.6.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.6. - 2.7.
Irland – betagende rundtur 28.6. - 7.7.
Nordkap – med Lofoten 22.7. - 4.8.
Berlin – cykelferie 25.7. - 1.8.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. - 29.8.
Tyskland – Luthers fodspor 22.8. - 28.8.
Norge for fuld musik – korrejse 27.8. - 2.9.
Aserbajdsjan og Georgien 15.9. - 24.9.
Armenien – Verden ældste kristne nation 16.9. - 24.9.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Rejser  
med hurtig 
tilmelding

RReRejsjsjserrererr 
mmmmeed hurrttiggggggg 
tttiiilmml eldidinnnggg

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

Vinferie i Rüdesheim
6 dage på 3-stjernet hotel ved Rhinen i Sydtyskland

Ankomst: Søndage i perioden 
13.3.-11.12.2016.

Rheinhotel Rüdesheim ★★★

Der findes talrige historier om 
folk, som har fundet deres 
livs udkårne i den romantiske, 
sydtyske vinby Rüdesheim ved 
Rhinens blå bånd. Og i lige så 
stort tal vender de tilbage til 
byen, som går for at være det 
festligste hjørne af Tyskland. 
Midtpunktet er den brolagte 
gyde Drosselgasse, hvor musik 
og stemning strømmer fra værts-
hus efter værtshus mellem bin-
dingsværksfacaderne.

KØR SELV-FERIE MED

 rundvisning i vinkælderen  
 Drosselkellerei

 til KD Köln-Düsseldorfers  
 rutebåde på Mosel (juni- 
 september) og Rhinen  
 (medio april-september)

Pr. person i dobbeltværelse

1.949,-
-

Pristillæg i perioden 1.5.-8.10.: 250,-
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 4. marts kl. 19.30. 
Taler: Jens Lilleøre, Vinderup

Alle er velkomne!

Lørdag  12. marts kl. 14.00
Søndag  13. marts 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

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

”Hvorfor Israel”
Fredag d. 4. marts kl. 19.30 

Lørdag d. 5. marts kl. 10, 15 og 19.30 
Søndag d. 6 marts 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 ople-
ver 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 01.03 på tlf: 7553 3323

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 4/3 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Kom med til årsmøde i  
Kristelig Handicapforening

12. marts i Vejle

Kl. 10: Generalforsamling.

Kl. 15.45-17: Netværkscafé.

 
Pris: 125 kr., inkl. frokost kl. 12.

Tilmeld dig på www.k-h.dk.

8741 0138 • WWW.K-H.DK • INFO@K-H.DK
VÆRDIFULD - ELSKET

Foredrag ved  

“Opgiv håbet og få det 
bedre” og  

Helligånds-aften i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag den 11. Marts kl. 19-22

Fra storbyens slum til livets frihed
Taler: Oluf Borremark - Mandag den 7. marts kl. 19.00
Sted: Evangeliekirken, Worsaavej 5, Frederiksberg
Info: www.olufborremark.dk

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
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 28/2
14:00 Gudstjeneste fra Odense
Gudstjeneste fra Munkebjerg 
kirke, Odense. Særligt tilrettelagt 
for 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. 

Mandag 29/2
08:30 Gudstjeneste fra Munkebjerg 
Kirke. Genudsendelse fra søndag.

Onsdag 2/3
19:25 Skandinavien i Hitlers jern-
greb (3:5) Dansk dokumentarserie 
fra 2015: Del 3 - på fl ugt.
I 1942 bor omkring 2000 jøder i 
Norge. I Danmark op mod 8000. 
Deres hverdag er som alle andre 
nordmænd og danskeres, og de 
tror, det kan blive ved sådan. Men 
Hitler har andre planer. Ruth Maier 
er bare én af de 1536, der melder 
sig på et norsk politikontor og lader
sig registrere som jøde. Hun er 
også blandt de første mange 
hundrede norske jøder, der bliver 
deporteret til Auschwitz. I 1943 er 
turen kommet til de danske jøder, 
og i et kapløb med tiden når tusind-
vis i sikkerhed i Sverige. I fl ygtnin-
gelejrene, hvor de mindst af alt
venter det, møder de antisemitis-
men igen. Når det gælder jøderne, 
hører Norge, Danmark og Sveriges 
historie uløseligt sammen. Den 
fortæller vi her med enestående 
billeder fra de tre landes arkiver.

Lørdag 5/3
08:30 Gudstjeneste fra Odense
Gudstjeneste fra Munkebjerg 
kirke, Odense Særligt tilrettelagt 
for 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.

19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen 
og kristendommen, og for Laura 
Kjærgaard minder dagens tekst 
hende om en periode i sit liv, hvor 
hun trøstespiste. Helligåndskirkens 
Kirkekor ved dirigent Anders Ga-
den synger salmen ”Hvad kan os 
komme til for nød” fra Helligånds-
kirken i Århus.

Søndag 6/3
14:00 Gudstjeneste fra Skan-
derborg. 
Gudstjeneste fra Skanderborg 
Slotskirke. Midfaste. Sognepræst 
Lars Buch Viftrup, Skanderborg, 
siger om denne søndag: ”Vi skal 
på ørkenvandring. Vi er midt i fa-
stetiden. En tid, som vi bruger på 
at forberede os på det store under, 
der fi nder sted påskedag, og som 
vi fejrer hver evig eneste søndag. 
Jeg lover ikke, at det hele bliver 
sjovt. Men når vi begiver os ud i 
den golde ørken, hvor ingen stier 
viser vej, giver vi os selv mulighed 
for at fi nde ud af, hvad der virkelig 
har betydning for os. Hvad lever vi 
af? Hvad orienterer vi os efter? Vi 
får brug for hinanden, og vi får brug 
for en, der er større end os selv.”

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

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: 
Lørdag kl. 14:00 - 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.

UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage 
kl. 21:00 - 06:00 

Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage 
kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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.

Radio 

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

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

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/

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 28/2
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
(Genudsendelse fra onsdag).
09:54 Gudstjeneste fra Ny-
købing Sj. Kirke, Nykøbing Sj. 
Prædikant:  Caroline Kollenberg

Mandag 29/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 1/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 2/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Forfatter Anne-Cathrine Riebnitz-
sky besøger skurvognen for at 
fortælle om et liv med guddom-
melig inspiration.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 3/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 4/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 5/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 6/3
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Fra Hvidbjerg Vesten Aa 
Kirke, Aalborg stift. Midfaste. 
Prædikant: Kaj Mogensen.

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

Laura Kjærgaard fortæller i 
Før søndagen om sin tro ud 
fra søndagens tekst.

Chance for 
tilmelding 
efter fristen

Selv om fristen for tilmelding til 
Udfordringens læserrejse til Israel 10.-
19. maj udløb den 8. februar, har Felix 
Rejser endnu mulighed for at tage fl ere 
rejsende med ved tilmelding snarest. 

Rejsen fokuserer på det bibelske og 
åndelige indhold. Og rejsedeltagerne 
er læsere af Udfordringen. Prisen er 
15.975,- pr. person og inkluderer stort 
set alt. TILMELDING til Felix Rejser, 
Korskærvej 25, 7000 Fredericia, tlf. 
7592 2022 (eller www.felixrejser.dk)

Rejseledere er præsteparret Stig og 
Rhoda Christensen, Sønderborg.
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Musik
TJEK

Han havde ikke tænkt sig at lade en eneste fra sin 
menighed komme på afveje.

Tobymac og Kirk Franklin var blandt modtagerne 
af Grammy Awards tidligere på måneden.

Å-festival klar med nyt seminarkoncept

Store kristne musiknavne
tog årets grammypriser

Tobymac var blandt vinderne 
af årets grammypriser. Foto: 
Steve Taylor.

Af Niels Christian Melgaard

Nogle af den kristne musiks 
største navne vandt Grammy 
Awards 2016. 

Tobymac tog prisen for det 
bedste kristne album for ”This 
Is Not A Test”. Blandt de øvrige 
nominerede i kategorien var Chris 
Tomlin, Matt Maher, Lauren 
Daigle og Jason Crabb.

Dette års Grammy var den 
tredje for den 51-årige musiker. 
Albummet ”Alive And Trans-
ported” fi k prisen for det bedste 
kristne rockalbum i 2009 og  ”Eye 
on It” fi k prisen for bedste kristne 
musikalbum i 2013.

”This Is Not A Test” er det 
syvende studiealbum fra Toby-
mac og strøg ind som nummer 
fi re på Billboard 200 kort efter 
udgivelsen.

TobyMacs sang ”Feel It” blev 
også nomineret til en Grammy for 
bedste kristne sang, men det var 
sangeren Francesca Battistelli, 
der vandt med sin single ”Holy 
Spirit”. 

Lovsangsleder Israel Houghton 
føjede sig ind i rækken af gram-
myvindere med prisen for bedste 

gospelalbum, ”Alive in Asia”. 
Kirk Franklin tog prisen for 

bedste gospelsang for singlen 
”I Wanna Be Happy?” Det var 
den ottende Grammy Award for 
Franklin.

Forsvar i kølvandet
Kirk Franklin måtte i kølvandet 

på uddelingen ud i et forsvar for 
sin medvirken på Kanye Wests 
nye album.

- Kanye er ikke mig. Jeg er ikke 
ham. Han er min bror, og jeg er 
stolt af at kende ham, sagde Kirk 
Franklin til sitet hiphollywood.
com.

Franklin fortæller selv, at han i 
nogle kristne kredse blev kritise-
ret for at deltage på Wests album 
”The Life of Pablo”.

I slutningen af januar skrev 
Kanye West, at hans nye album 
var et gospelalbum. Det udsagn 
blev bekræftet af et foto af Kirk 
Franklin og Kanye West.

- Inden den første sang var   
lanceret, blev jeg kritiseret, fordi 
min bror spurgte mig, om jeg 
ville tage et billede, skriver Krik 
Franklin i et længere tweet. 

- Er folk ikke gode nok til tilgi-
velse og til at modtage nåden? 

Jeg vil ikke vende ryggen til min 
bror. Jeg vil have kærlighed til 
ham og bede for ham, uanset 
hvor langt løbet måtte være. 

Jeg undskylder, at han ikke er 
god nok, kristen nok, eller løber i 
samme tempo som jer, skrev Kirk 
Franklin på Twitter.

Grammypriserne blev uddelt 
ved Grammy Awards 2016 i Sta-
bles Center i Los Angeles.

Kirk Franklin modtog en 
grammy for Best Gospel Song. Grammyvindere

Bedste Gospelsang
Wanna Be Happy? 
Kirk Franklin

Bedste Gospelalbum
Alive In Asia
Israel & NewBreed

Bedste kristne album
This Is Not A Test
Tobymac

I pinsen løber den 26. udgave af Å-festival af stablen, og det bliver med fl ere seminarer.
På årets Å-festival vil der blive 
gjort plads til to bibeltimespor 
og fl ere seminarer. 

Temaet på Å-festival i pinsen 
bliver “Seriøst?!”

- “Seriøst?!” bliver brugt på 
mange måder i dagens Danmark, 
men oftest med let ironisk klang. 
Vi ønsker dog gennem forkyn-
delsen på Å-festival at være helt 
bogstaveligt seriøse og spørge 

ind til nogle af de spørgsmål, som 
fylder som kristen og menneske, 
skriver arrangørerne.

To bibeltimespor
Som noget nyt i 2016-udga-

ven af festivalen vil der være to 
bibeltimer lørdag formiddag, en 
der er målrettet teenagere og en 
der retter sig mod de 20-årige 
og opefter. 

I løbet af lørdag og søndag kan 

deltagerne vælge mellem otte 
seminarer. 

Tekster fra Salmernes Bog
Fredag aften, lørdag morgen 

og aften vil talerne være struk-
tureret ud fra et frelseshistorisk 
skema (skabelse, fald og for-
løsning).

Talerne søndag morgen og 
aften samt mandag fokuserer på 
livet i Kristus og Åndens virke.

- Det er altså især i de sidste 
tre taler, at pinsens budskab 
kommer til udtryk, bemærker ar-
rangørerne. 

Hovedteksterne ved talerne  er 
valgt ud fra Salmernes Bog.

Å-festival foregår i pinsen fra 
den 13.-16. maj. Tilmeldingen 
åbner den 5. marts.

Niels Christian

Man er ikke i tvivl om, at det er en country-plade, man har 
sat på anlægget, når man hører John Bowman’s seneste 
udspil, Beautiful Ashes. Her får man banjo, lab steel guitar, 
mandolin og violin, som man hører det ude på landet i 
sydstaterne i USA.

Rent musikalsk er der ingen tvivl om, at det er erfarne 
musikere, der er med på pladen.

De forskellige sange på pladen giver gode muligheder for, 
at musikerne kan improvisere. Det går meget godt i spænd 
med country-genren, og instrumenterne er fi nt afstemt, så det 
aldrig bliver for meget.

John Bowman er en Grammy-nomineret musiker, der ud 
over at udgive musik også er ordineret præst. Det er tydeligt 
at høre, at hans tekster tager udgangspunkt i en kristen tan-
kegang, hvor djævelens værk bliver miskrediteret, og Jesus 
bliver fremhævet som den store frelser, han er.

Sangene på CD’en tager udgangspunkt i dagligdagens 
besværligheder. Flere af teksterne handler om, hvor besværligt 
livet kan være, og hvordan Gud er med til at overvinde de 
udfordringer, man som menneske kan komme ud for.

Lidt usædvanligt for en lovsangs CD bliver der i sangen 
”Lies The Devil Told Me” sunget om djævelen. Det kan måske 
virke lidt paradoksalt, men når man nærlæser teksten, vil man 
hurtigt fi nde ud af, at sangen er en fortælling om, hvordan man 
overvinder djævelens fristelser med Guds hjælp.

Nogle af sangene virker lidt malplacerede. Sangen ”Sweet 
River” er kun sang og klaver og holder derfor ikke rigtigt 
country-stilen. På samme måde er instrumental-nummeret 
”Caiaphas Blues” svært at få til at passe ind på en CD med 
lovsange. Ellers er det en udmærket CD, der er et glimrende 
eksempel på kristen countrymusik.

Bo Slot Petersen

Country med 
himmelsk budskab
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Klummen

Af Anja Vingborg 
Sørensen

Udsendt som volontør af Impact

22-årig har gjort kometkarri-
ere og har passeret en million 
downloads på iTunes.

Smith gik i december til tops i 
den niende udgave af The Voice 
USA. Allerede under blind audi-
tion overrumplede den 22-årige 
dommerne med sin tolkning af 
Sias kæmpehit «Chandelier». 

Smiths særegne, næsten femi-
nine, stemme gjorde ham tidligt til 
storfavorit.

Da presset var på sit højeste 
under konkurrencen, valgte han 
at vende sig mod Gud.

– Mit forhold til Gud har hjulpet 
mig til at bevare begge ben på jor-
den og været fundamentet gen-
nem det alt sammen, sagde han 
i et interview med DJ Chuang, 
som står bag det kristne website 
Spinning Up Disruptive Ideas.

Forventningerne til Smith blev 
større, da han i semifinalen 

fremførte Queens «Somebody 
to Love». 

– Jeg behøver ikke at sige no-
get, for det er noget af det bedste, 
jeg har set i hele mit liv, sagde 

Smiths mentor, Maroon 5-vokalist 
Adam Levine.

Tydelig med sin kristne tro
Også publikum kunne lide 

det, som de hørte, og en halv 
time efter programmet sluttede, 
toppede «Somebody to Love» 
single-listen på iTunes og detro-
niserede Adeles superhit «Hello».

Nogle uger tidligere valgte 
Smith at fremføre salmen «Gre-
at is thy faithfulness» (Stor er 
din trofasthed), og artisten har 
hele tiden været tydelig med sin 
kristne tro. 

Som mange andre musikere 
giver Smith sin opvækst i menig-
heden meget af æren for, at han 
i dag kan leve af at være musiker. 

– Jeg elsker at lede lovsang, 
og mine forældre opmuntrede 
mig til at synge i kirken, sagde 
han ifølge CBN.

En million solgte
I midten af december blev han 

kåret som vinder af The Voice.
Derefter blev han tidens mest 

sælgende The Voice-deltager 
med mere end en million solgte 
singler på knapt et halvt år, ifølge 
CBN.  

Smith lancerede for nylig sing-
len «Stand in the Light», som vil 

være at fi nde på debutalbummet, 
der lanceres i USA den 18. marts. 

Uafhængig af hvad fremtiden 
måtte bringe, sætter Smith sin 
lid til Gud.

– Denne platform har åbnet 
så mange døre for mig og givet 
mig muligheder til at lave musik 
på så mange forskellige måder, 
sagde han.

– Nu gør jeg bare mit bedste, 
venter og beder. Uanset hvad  
der sker, så ved jeg, at jeg vil 
fortsætte med at lave musik og 
lede lovsang, uanset hvor jeg er. 

Selvom min fremtid er uvis lige 
nu, så ved jeg, hvem der har kon-
trollen, og jeg vil fortsætte med at 
stole på Guds plan for mig, sagde 
han, inden det stod klart, at han 
havde vundet The Voice.

KPK/Niels Christian

Kristen The Voice-vinder går til tops på iTunes
Ingen The Voice-deltagere har solgt mere på iTunes end Jordan Smith.

Jordan Smith sang USAs nationalsang, The Star-Sprangled Banner, ved Super Bowl i begyndelsen af februar.

Vidnesbyrd fra bjergene
Lukas er en del af UMOs team i Nepal, og han beretter om, at Gud gør store ting i bjerglandet Nepal.
Af Niels Christian Melgaard

20 timers buskørsel, fl yvetur 
og bjergvandring fra Kath-
mandu befinder 28-årige 
Lukas sig sammen med et 
team fra Ungdom Med Op-
gave (UMO).

- Vi har set 27 mennesker give 
deres liv til Jesus, mere end 50 
helbredt, og mange fl ere har hørt 
evangeliet for første gang. Det 
er virkeligt et privilegium at tage 
med Jesus til verdens ende, skri-
ver Lukas i UMOs nyhedsbrev. 

For fem år siden rejste han til 
Bangladesh for at bringe evange-
liet til det bengalske folk.

- Så mennesker dér kan gå fra 
mørket til lyset og blive sat i frihed 
til at elske, ære og tjene Gud og 
hinanden, skriver Lukas. 

For tre år siden mødte han 
Siska fra Indonesien. De blev gift 
i januar 2015 og forbereder sig på 
deres fælles tjeneste i det nord-
lige Bangladesh fra dette forår. 

Siska har som læge påbegyndt 
sit speciale i lungemedicin, og US 
Aid anslår, at 70.000 mennesker 
i Bangladesh årligt dør som følge 
af tuberkulose.

Gav Arun en bibel
- I Pokhara mødte vi også en 

lille familie på tre; Sharmilla og 
Arun og deres søn. Første dag 
brugte vi tid med dem, Siska 
med Sharmilla og jeg med Arun, 
og gav dem en Bibel. Vi fortsatte 
med at mødes nogle gange, og 
næstsidste dag gav Arun sit liv til 
Jesus! Wow. Gud er god.

- Vi var med til at lede otte 
mennesker til Jesus. Adskillige 
mennesker blev også helbredt for 
fysiske sygdomme, siger Lukas. Gud gør store ting i Nepal, skriver Lukas fra UMO. Der bliver også tid til at bygge en snemand med de lokale 

børn fra en bjerglandsby.

At rejse ud i det ukendte er både spændende og nervepir-
rende. Mens jeg skriver det her, er jeg langt over jordens 
overfl ade på vej mod Honduras - og på vej væk fra alt 
det, jeg kender. Det er nu, alle spørgsmålene melder sig. 

”Er du nervøs?” – Ja.  
”Kan du  et ord af spansk?” – Nej. 
”Er det her overhovedet en god ide?”

Når jeg har tænkt de her tanker og erkendt, at jeg faktisk er 
ekstremt nervøs, kan det virke sindssygt at sige ”Ja – jeg tror 
faktisk, det her er en god ide”. 

Jeg har altid haft en drøm om at rejse ud som volontør. 
Børn er en hjertesag for mig, og jeg nyder at være sammen 
med dem, både som leder på lejr, i børneklub og i junior-
klub. Jeg har i høj grad følt, at Gud har lagt mig Honduras på 
sinde, selvom det er en anden kultur og et sprog, jeg slet ikke 
forstår. Jeg tror på, at det er en udfordring, Gud giver mig.

Men jeg undrer mig over, hvorfor det føles så naturligt at rejse 
9156 km væk for at pege på den Gud, jeg kender, for nogle børn, 
jeg ikke kender. For det kan være svært nok at pege på Gud for 
mennesker, jeg elsker og holder af. 

Jeg er så glad for den her mulighed og ser frem til, hvad den 
bringer. Men jeg kan ikke glemme tanken om, hvordan det her 
mon skal påvirke mit liv fremover. Jeg ønsker, at det ikke går i 
glemmebogen som en oplevelse, jeg engang havde. Jeg ønsker 
og tror på, at det her vil ændre mig. Jeg har et ønske om, at jeg 
herfra vil tage imod de udfordringer, Gud giver mig. 

Jeg ved, det er ambitiøst, men jeg tror, Gud ønsker, vi er 
ambitiøse, når vi deler budskabet om ham. Det betyder ikke, vi 
skal rejse fl ere tusind kilometer væk. Hvem ved? Måske er den 
største udfordring for os at pege på Gud på vores arbejdsplads, 
hvor folk kender os? 

Nogen gange kan det være rigtig rart at tælle ned. 3, 2, 1 og så 
springe ud i det. Ligegyldig hvad, ved vi en ting med sikkerhed: Vi 
er aldrig alene i de udfordringer, vi står i! 
Matt 28,20b: ”Og se, jeg er med 
jer alle dage, indtil verdens ende.”

3, 2, 1… NU!
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Hjælp mig med at 
skaffe fl ere læsere!

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

KirkeQuizz
Hvor mange spejderledere på 

telttur skal der til for at skifte en 
pære?

- Kun en. Men så snart pæren 
er skiftet, vil alle campisterne 
samles omkring den for at få 
varmen.

Hvor mange episkopale kristne 
skal der til at skifte en pære?

- Ti. En skifter selve pæren og 
ni vil fortælle dig, hvor meget de 
holdt af den gamle.       

   
Hvor mange metodister skal 

der til at skifte en pære?
- Vi vælger ikke at udtale os 

enten for eller imod behovet for at 
udskifte pæren. Men hvis du på 
din egen vej gennem livet er kom-
met frem til, at en elpære virker 
for dig, så er det fi nt. Du må gerne 

skrive et digt eller komponere en 
moderne dans om dit personlige 
forhold til din elpære og så frem-
føre det næste måned til vores år-
lige elpære-gudstjeneste. Der vil 
vi undersøge en række forskellige 
pære-traditioner, inklusive gløde-
lamper, lysstofrør, globepærer, 
LED-pærer og sparepærer. De 
er alle lige gode, når det gælder 
at kaste lys på vores vej. 

- Nej, det mener I ikke! Hvor 
mange metodister tager det i 
virkeligheden at skifte en pære?

- Det vides ikke. Uanset om 
din pære er lys, mat eller helt 
udbrændt, er du højt elsket uan-
set om du har en rund, en afl ang 
eller en kegleformet pære. Vi 
holder hele kirkens lysgudstje-
neste på søndag. Kom med din 
yndlingspære og tag en ret med 
til frokosten.       

       
Hvor mange calvinister skal der 

til at skifte en lyspære?
- Ingen. Lyset vil alligevel tæn-

des og slukkes som det er forud-
bestemt.

Hvor mange nazaræere skal 
der til at skifte en pære?

- Seks. En kvinde skifter pæ-
ren, mens fem mænd holder øje 

med overholdelsen af kirkens 
lyspolitik.  

  
Hvor mange lutheranere skal 

der til at skifte en pære?
- Ingen. Lutheranere går slet 

ikke ind for forandringer.

Hvor mange amishfolk skal der 
til at skifte en elpære?

- Hvad er en elpære?

Hvor mange Jehovas Vidner 
skal der til at skifte en pære?

- Ingen. Lysene er tændt, men 
der er ingen hjemme.

 Hvor mange mormoner skal 
der til at skifte en elpære?

- Fem. En mand skifter pæren 
og hans fi re koner fortæller ham, 
hvordan han skal gøre det.       

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Bondefanget
Efter vores bryllup arvede vi et spisebord i syret eg fra min 
kones farbror. Det var umoderne, men jeg syntes, det var ud-
mærket. Jeg ville være tilfreds med et campingbord, mener 
min kone. Hver gang det kom på tale at købe et andet, fi k jeg 
det afværget. I hvert fald de første 35 år af vores ægteskab.

Men om kort tid fylder min kære kone 60 år, og jeg indså, at 
jeg ikke længere burde holde stand, så jeg forærede hende et nyt 
spisebord og de seks stole, som hun ønskede sig. 

Birthe satte nu det gamle bord med stole til salg i Den Blå Avis. 
Straks henvendte en engelsktalende person ved navn Mario sig 
pr. sms og ville købe det. Og tilmed skulle bordet sendes til USA...! 

- Kan det virkelig passe, tvivlede min fornuftige kone. 
- Ja, ja, det er jo et fi nt gammelt bord, forklarede jeg. - Og ame-

rikanere elsker alt, hvad der er gammelt og europæisk. De kan 
fi nde på at få transporteret et hønsehus derover! De skiller det 
ad sten for sten, og hønsetråd, og samler det igen, og de samler 
hønselortene op i numererede poser, belærte jeg hende. 

- Ja ja, men ham Mario vil have os til at sende en regning gen-
nem PayPal. Tror du nu ikke, det er snyd? 

- Nej, nej, det er endnu mere sikkert! forklarede jeg, mens jeg 
svarede på Marios sidste mail, hvor han spurgte, hvor gammelt 
bordet var. Jeg forklarede, at det var gået i arv, og at det nok var 
fremstillet i nærheden af selveste Rebild Bakker...!

I min begejstring over, at nogen endelig påskønnede vort gamle 
egetræsbord, kom jeg til at sætte et nul for meget på opkrævningen, 
som skulle have været på 200 dollars, men blev på 2.000.

Det generede sjovt nok ikke Mario, som sendte 2.867 dollars. 
De 867 dollars skulle vi sende videre til en speditør i Kina, som 
ville sende bordet over Atlanten... 

Nu blev jeg selv lidt betænkelig, selv om Mario sendte en skan-
ning af sit eget (?) ID-kort, som viste, at han var cubaner. For hvorfor 
skulle vi sende penge til Kina, før han frigav de penge, han skyldte 
os. Siden har vi fået en del rykkere om at sende de 867 dollars og 
trusler om retssag. Mailene ser ud til at komme fra PayPal, men 
det er fup-mails fra en adresse, som ligner PayPals. 

I gamle dage var bondefangere ”smarte” folk, der 
udnyttede tillidsfulde bønder, der kom ind med 
fi retoget og troede, at en mand var en mand, og 
et ord var et ord. 

I dag vrimler det med bondefangere på internet-
tet, og de lever af at misbruge andres tillid. 

Så pas på Mario og hans slæng. 
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