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Efter at sangerinden Lise Pedersen i 2010 udgav en cd med påskesalmer i ny indpakning - uden orgel og kirkekor - har de stærke gamle tekster talt til en ny generation. Lise Pedersen og band turne-
rer også i denne påske med salmerne, som bl.a. omfatter Grundtvigs store påskesalme ”Hil dig frelser og forsoner”. – Mere side 5. 

PåskesalmerPåskesalmer

Johannes Schwab og Mojtaba Mohamedi 
(dæknavne), som arbejder i Dansk Europamissi-
ons projekter, giver et aktuelt og dybdegående 
indblik i situationen netop nu. 

Syrien og Irak er særligt i fokus til mødet i 
København, som afholdes den 14. april 2016, 
klokken 19.00-21.00, på Drejervej 17, 2400 
København NV.  

Iran er særligt i fokus til mødet i Silkeborg, 
som afholdes den 16. april 2016, klokken 12.00
-15.30, på Frichsvej 2, 8600 Silkeborg.  rg. 

 
Tilmelding inden den  
5. april på 4444 1313 eller  
info@forfulgtekristne.dk 

 

Flere og fl ere muslimer bliver 
kristne i Irak og Syrien – netop 
nu, fortæller Samuel Nymann 
Eriksen, som er kommunika-
tions- og projektchef i Dansk 
Europamission.

En syrisk pastor fortæller: 
- I løbet af borgerkrigen fl yg-

tede årligt 25 medlemmer i me-
nigheden. Kun jeg som præst er 
tilbage af den oprindelig menig-
hed, men kirken er fuld. 

Jeg har fået en ny menighed. 

Mange muslimer kommer til 
kirken. De er trætte af islam, af 
al ødelæggelsen og drabene. De 
siger ”I kristne er fredelige og 
tjener fredens Gud”.

Samuel Nymann har oplys-
ningerne fra den ansvarlige for 
projektet, som missionen støtter 
i Syrien, Johannes Schwab.  

Han er netop vendt hjem efter 
en rejse til Irak og Syrien. Han 
fortæller, hvad en række pastorer 
siger om situationen.

En syrisk præst fortæller: Der 

er fl ere mennesker i menigheden 
nu end før borgerkrigen. Der er 
ikke plads til alle menneskene i 
kirkebygningen. De sidder uden 
for kirkesalen, på gangen. 

Han fortæller videre: 
- Hver uge kommer muslimer 

til tro på Jesus og forlader islam. 
Vi inviterer dem ikke, de kom-
mer bare og siger, at de vil være 
kristne. 

En anden fortæller: Jeg mi-
stede 70 %, men der er kommet 
80 % nye, så vi har fl ere nu.

Fristende at fl ygte
- En pastor sagde: Den store 

udfordring nu er Europas lem-
pelige fl ygtningepolitik, som har 
drænet kirken for mennesker. 
Fristelsen til at rejse har været 
for stor. Bed om, at vi modstår 
fristelsen til at fl ygte og får et friskt 
kald til at blive. 

- Der er så stor åbenhed blandt 
ikke-kristne grupper over for 
evangeliet netop nu – og der er 
brug for medarbejdere i kirken 
til at betjene de nytilkomne. Pa-

storen siger: Vi har brug for fl ere 
mentorer til at oplære de nye, 
men mange af vore aktive ledere 
er fristet til at rejse til Europa. Vi 
mister vore ledere, der kan lære 
de nye troende, hvad det vil sige 
at følge Jesus.

Muslimer får undervisning 
før de bliver døbt

Samuel Nymann spurgte pro-
jektlederen om omvendelserne 
var ægte, eller er det blot et 
fravalg af islam, snarere end et 

tilvalg af den kristne tro?
Johannes Schwab svarer: 

De kristne døber ikke muslimer 
hurtigt, da de vil være sikre på, 
at troen er ægte – og ikke kun 
oprør mod islam. Muslimerne 
skal gennemgå dåbsundervis-
ning og have kommet i kirken i 
fl ere måneder, før de bliver døbt, 
så de ved, hvad den kristne tro 
går ud på. 

Henri.

Stadig fl ere muslimer bliver kristne i Irak og Syrien
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord marts: vinter
Marts kodeordet gælder til mandag d. 4. april kl. 9.00

Ugens profi l: Niels Wibe

Runde fødselsdage i Indre Mission
Den 24. marts kan fritidskon-

sulent i IMs familiearbejde Herdis 
Mikkelsen, Aarhus, fejre sin 60-års-
fødselsdag. 

Den 26. marts kan pensioneret 
missionær Andreas Møller, Hader-
slev, fejre 80-års-fødselsdag. 

Holger Skovenborg bliver ny chef 
for Forlagsgruppen Lohse
Indre Mission har ansat teolog og præst 
Holger Skovenborg (64) som ny forlags-
chef på Forlagsgruppen Lohse fra 1. marts. 

Holger Skovenborg har været ansat på 
Indre Missions Tidende siden 1993, først 
som journalist og de sidste 15 år som redak-
tionschef. For fi re år siden fi k han desuden 
ansvar for Forlagsgruppen Lohses økonomi 
og strategiske udvikling, og siden sommeren 2015 har han også 
været fungerende forlagschef. Med den nye stilling får han mulighed 
for at koncentrere sig fuldt ud om forlagsarbejdet, så snart der er 
fundet en afl øser på posten som redaktionschef.

Holger Skovenborg bor i Gårslev mellem Vejle og Fredericia. Han 
er gift og far til fi re voksne børn.  

Forlagsgruppen Lohse består af forlagene Kolon, Credo og 
Logos Media, som tidligere var ejet og drevet af henholdsvis 
Menighedsfakultetet, Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og 
Luthersk Mission.

Bodil

Diakon Elin Høyer Hansen fra 
Herning begyndte i februar 
som ny konsulent for KFUMs 
Soldatermissions veteranind-
sats. 

- Veteranarbejdet i KFUMs 
Soldatermission er et stort og 
spændende arbejdsområde, 
fortæller Elin Høyer Hansen om 
sit nye konsulentjob.

Elin er uddannet diakon/so-
cialpædagog og bosiddende i 
Herning. Hun kommer fra et job i 
Herning Kommune, hvor hun har 
været afdelingsleder i Børne- og 
familiecenter Herning.  

- KFUMs Soldaterhjem kan 
give veteraner ro og et hjem. 
Men samtidig læner vi os op ad 

psykologer og andre fagpersoner, 
så derfor er et tæt samspil med 
andre helt nødvendigt, lyder kon-
sulentens indtryk. 

KFUMs SoldaterRekreation 
har været i gang siden 2012. Om 
en måned er der offi ciel indvielse 
af nye veteranboliger ved KFUMs 
Soldaterhjem i Varde.

Dermed er der rekreations-
boliger for veteraner på fem af 
landets 14 KFUMs Soldaterhjem.

På alle soldaterhjem med 
rekreationsboliger er der ansat 
diakoner eller andet pædagogisk 
personale, der har veteraner som 
deres særlige arbejdsområde. 
Elins opgave bliver at udvikle og 
konsolidere både SoldaterRe-
kreation, Veteranbo samt KFUMs 
Soldatermissions øvrige arbejde 
for veteraner, som der er stor 
interesse for.

Dermed venter en rolle som 

sparringspartner for soldater-
hjemsledere og medarbejdere, 
der arbejder med veteraner. I 
tillæg til hendes uddannelse på 
Diakonhøjskolen har Elin to di-
plomuddannelser i henholdsvis 
ledelse og udsatte børn og unge 
samt uddannelse i supervision og 
systemisk coach, så hun er klædt 
godt på til de nye udfordringer.

Fritiden bruger hun på menig-
hedsrådsarbejde i Herning Kirke 
og som formand for en integreret 
daginstitution i Herning.

Elin er desuden aktiv i Indre 
Mission i Herning.

Niels Christian

Bestyrelsen for Nordsjællands 
Efterskole har ansat Niels Wibe 
som forstander, efter at han i 
periode har været konstitueret 
i stillingen efter tidligere for-
stander Erik Thomsen.

- Det er med stor glæde, at 
bestyrelsen har besluttet at an-
sætte Niels Wibe som forstander, 
siger Henrik Tuxen, formand for 
bestyrelsen for Nordsjællands 
Efterskole.

Niels Wibe har været ansat på 
Nordsjællands Efterskole siden 
1998 og har været viceforstander 
siden 2000. De sidste ni måneder 
har han været konstitueret i for-
standerjobbet. Niels er lærerud-
dannet og har en diplomuddan-
nelse i ledelse. 

- I bestyrelsen har vi kun-
net se og mærke, at han har 
visionære ideer og planer for, 

hvordan skolen skal forny sig. Fra 
bestyrelsens side har vi ønsket 
at give skolen en stærkere faglig 
profi l, og vi har ønsket, at skolens 
kristne grundlag kommer til at stå 
endnu tydeligere. Det har Niels 
leveret på i den tid, han har været 
konstitueret, siger Henrik Tuxen.

A for Aktivt spor
A-sporet bliver activ-sporet, 

som er en videreudvikling af 
vores natur- og friluftsspor. Her 
lægger vi vægt på bevægelse og 
det sunde liv.

B for Bibelspor
Fra næste skoleår bliver en ny 

ramme for skolens 10. klasses A, 
B og C-spor iværksat. 

- Vores hjertebarn er fortsat 
spor B – bibelsporet - hvor vi 
ønsker at give eleverne et dy-
bere kendskab til, hvad Bibelen 

egentlig indeholder. Bibelsporet 
indeholder også fortsat en sportur 
til Israel.

C for Creative Media
Endelig lancerer vi som noget 

helt nyt spor C som sporet for 
”Creative Media”. Vi ser et stort 
behov for et spor, hvor vores 
unge ud fra et kristent ståsted 
udvikler færdigheder til fx at begå 
sig på de sociale platforme og 
bliver i stand til selv at producere 
og formidle billeder, fi lm og lyd 
målrettet de digitale medier, siger 
Niels Wibe.

- For mig er det afgørende, at 
den enkelte elev, der kommer til 
Nordsjællands Efterskole, har 
rykket sig, når skoleåret er slut. 
Det gælder både fagligt, men-
neskeligt og åndeligt. Og så er 
det mit ønske, at unge fra kristne 
familier, navnlig på Sjælland, vil 

møde hinanden på Nordsjæl-
lands Efterskole, pointerer Niels 
Wibe.

- Det har så stor værdi, når de 
unge skal videre i en ungdomsud-
dannelse, at de har et netværk 
af kristne kammerater inden for 
geografi sk rækkevidde. Vi ople-
ver, at mange af de venskaber, 
eleverne får, mens de er elever 
på Nordsjællands Efterskole, er 
venskaber for livet, siger forstan-
deren, der er gift med Lotte og 
har tre børn.

- Jeg er glad for at få lov til at 
stå i spidsen for Nordsjællands 
Efterskole, og glad for sammen 
med skolens dygtige og enga-
gerede medarbejdere at byde 
velkommen til en skarpere og 
mere målrettet Nordsjællands 
Efterskole, siger Niels Wibe.

Niels Christian

Forstanderskifte på
Nordsjællands Efterskole
Niels Wibe har visioner om en fornyelse af skolen i ABC-spor.

Soldatermissionen styrker veteranindsats
Med en nyansat veterankonsulent styrkes arbejdet for veteraner i KFUMs Soldatermission.

Elin Højer Hansen - ny 
veterankonsulent i KFUMs 
Soldatermission.

Den 1. april 2016 tiltræder 
Ingrid Kafton Smidt som mis-
sionær i Promissio.

Midt i april rejser Ingrid K. 
Smidt til Liberia som konsulent 
for Den lutherske Kirkes arbejde 
med undervisning af børn i det 
vestafrikanske land.

Ingrid Kafton Smidt skal være 
konsulent for ledelsen i Den lu-
therske Kirkes skolesekretariat, 
som leder udviklingen af kirkens 
28 skoler, og for ledelsen i kirkens 
afdeling for mission, evangelisa-
tion og diakoni.

Afdelingen sponsorerer blandt 

andet skolegang for et stort antal 
børn, hvis forældre ikke selv kan 
betale deres skolepenge som 
følge af ebolaepidemien i 2015.

Som konsulent skal Ingrid K. 
Smidt deltage i det daglige ar-
bejde på de to afdelingers sekre-
tariater i hovedstaden Monrovia.

Arbejdet indebærer også en 
del rejser rundt i Liberia for at 
besøge kirkens skoler og de 
sponserede børn. Som største-
delen af undervisningssektoren 
i Liberia mangler kirkens skoler 
kvalifi cerede lærere og økonomi.

Det søger kirken at råde bod på 
ved at knytte sine skoler, som ty-

pisk ejes og drives af menigheder 
rundt omkring i landet, tættere 
sammen til ét fælles skolesystem 
for derved at styrke skolerne fag-
ligt og ledelsesmæssigt.

Det endelige formål er at sikre, 
at eleverne får den gode og solide 
undervisning, der giver dem selv, 
deres familier og deres samfund 
lysere fremtidsudsigter.

Ingrid Kafton Smidt bor i Brøns-
høj. Hun har tidligere været 
udsendt som missionær i Den 
lutherske Kirke i Liberia i to om-
gange fra 1981 til 1992 og igen 
fra 2005 til 2007.

Niels Christian

Ingrid Kafton Smidt skal hjælpe kirken i Liberia med at give børn en god skole.

Missionær genudsendes til Liberia

I april rejser missionær Ingrid 
Kafton Smidt til Liberia. 
Foto: Lotte Birch Carlsen.

Ny i bestyrelsen for Dansk 
Kristelig Sygeplejeforening
På Dansk Kristelig Sygeplejeforenings 
generalforsamling den 5. marts blev Britta 
Eckhardt valgt ind i bestyrelsen. 

Britta er sygeplejerske på Hospice Vend-
syssel i Frederikshavn. Hun var ved sidste 
folketingsvalg opstillet som kandidat for Krist-
endemokraterne i Nordjylland. 

Kulturpris til Grethe Olsen 
Den daglige leder og initiativta-
ger til Galleri Emmaus i Haslev 
modtog den 8. marts Faxe kom-
munes kulturpris. 

Grethe Olsen modtog prisen ”for 
i det forløbne år at have skabt en 
stor og broget buket af kulturelle 
tiltag, udsprunget af hendes ide-
rigdom, virkelyst og ildsjæle natur. 
Samtidig har hun gjort den gamle 
Haslev Udvidede Højskole til et 
yderst levende og varmt mødested 
for kultur, medmenneskelighed og 
livsglæde”.

- Galleri Emmaus blev sat i søen 
i 2003 med det formål at fortælle 
den bibelske fortælling gennem 
kunst og kreativitet. Og vel og mærke fortælle den bredt i samfundet, 
siger Grethe Olsen. 

- Vi er med årene blevet et aktivt kultursted både for lokalområdet, 
men også for hele landet. Vi har omkring 18- 20. 000 besøgende 
om året, lige fra sogneudfl ugter til folkedansere fra Dragør, bad-
mintonklubben fra Holte, kunstforeninger af alle slags, skoleklasser, 
sociale væresteder og vores egne erhvervsfolk, der er på kursus 
her. For mig er prisen et skulderklap, der viser, at også det offi cielle 
Danmark sætter pris på vores arbejde. Jeg har fra starten lagt vægt 
på, at kunsten på Galleri Emmaus skulle have et højt kunstnerisk 
niveau, og jeg er overbevist om, at det er en af grundene til, at 
så mange fi nder stedet interessant og spændende, siger Grethe.

Haslev Udvidede Højskole blev oprettet for 100 år siden.
Henri. 

Grethe Olsen oprettede 
Galleri Emmaus i 2003.
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Allerede som barn længtes 
jøden Jacob Damkani efter mere: 
At opleve Guds kærlighed i al sin 
fylde. Af frygt ikke blot for Israels 
Gud, men også for at forråde sin 
jødiske arv og sin familie, forka-
stede han hårdnakket Jesus. En 
bitter kamp i hans hjerte og sind 
var begyndt. Da Jacob var 25 år 
gammel, greb Gud ind.

265 sider - Udkommet 2015

199,-

AlAllelelerereredede ssomom bbbbarararnn lælæ

Hvorfor
lige mig?

Af Henri Nissen

Gennem de sidste to år har Be-
rit Pedersen bedt for hundred-
vis af mennesker - på gaden, 
i supermarkedet - hvor som 
helst. Og de mange er blevet 
spontant helbredt.

Faktisk har Berit ført dagbog, 
og fyldt over 100 tætskrevne A4-
sider med korte rapporter.

Fra 4,11, til 20.12. 2013 har 
hun noteret 36 helbredelser og 
fem dæmonuddrivelser! 

- Det var ret vildt, fordi jeg 
ikke havde prøvet noget af det 
før. Og jeg har også bedt for 
mange fl ere, hvor der ikke skete 
spontane helbredelser.

Den stor omvæltning skete for 
ca. 2½ år siden, da Berit beslut-
tede at blive døbt i Aabenraa 
fjord - i iskoldt vand i november! 

- Jeg havde brug for at mar-
kere både overfor mig selv og 
Gud, men også overfor djæve-
len, at jeg tilhørte Jesus Kristus, 
siger hun.

Og samtidig oplevede Berit 
også fysiske helbredelse. 

- Jeg havde fl ere led i nakken 
og ryggen, som jævnligt gik af 
led, og lægen måtte sætte det på 
plads. Nu kom det i orden. 

Jeg følte det, som om et tæppe 
af smerte og sorg over at have 
mistet to børn, blev løftet af mig. 

Jeg blev også fri for afhængig-
hed af sukker og slik. Mareridt 
og forstyrrende tanker forsvandt 
pludselig, og der blev ro i hove-
det, husker Berit.

Bli’r alle ikke helbredt?
Straks efter den stærke op-

levelse gik Berit på gaden med 
ham, der døbte hende, for at 
bede for tilfældige mennesker. 

- Noget, jeg tidligere ville have 
hadet at gøre. Men jeg ville tage 
et skridt i tro. Og den dag blev 
ca. 10 tilfældige mennesker på 
gaden i Aabenraa, spontant 
helbredt.

- Jeg var så fyldt af Hellig-
ånden, at jeg slet ikke kunne 
forestille mig, at alle ikke blev 
helbredt. Det var først senere, 
jeg oplevede, at en tysker, jeg 
bad for, ikke blev helbredt. Det 

kunne jeg ikke forstå.

Dansk-tysk familie
Berit Pedersen er nu 43 år og 

mor til tre. Hun er født i Husby 
ved Flensborg med en dansk 
mor og en tysk far. 

Hun kom til Danmark lige efter 
gymnasiet i 1992 for at arbejde 
som Giv-et-år medarbejder i 
Ikast KFUM & KFUK. 

- En gang i 1997 var jeg til 
en Oase-aften, hvor en af de 
lokale kvinder spurgte, om jeg 
var blevet døbt med Helligånden. 

Det mente jeg da, for jeg var jo 
døbt i både Faderens, Sønnens 
og Helligåndens navn. Men et 
par dage før mødet havde jeg 
læst i Bibelen, hvor Jesus siger: 
”Om ikke mange dage skal I 
blive fyldt med Helligånden”. 
(Ap.G. 1,4) 

Så kvinden fik lov at bede 
om, at jeg måtte blive fyldt med 
Helligånden. Gud begyndte nu at 
tale til mig med en stille stemme 
i mine tanker. Og da jeg dagen 
efter sagde tak, oplevede jeg, 
at nogle nye ord blandede sig i 
bønnen - jeg talte i tunger. 

I den følgende tid påvirkede 
Gud min samvittighed, så jeg fx 
gik til min stamcafé i Flensborg 
og betalte for nogle glas, som jeg 
havde stjålet i min ungdom. Og 
jeg bad andre om tilgivelse og 
omvendte mig.

Til Israel med rygsæk
En aften, hvor Berit var på vej 

til et Alpha-møde, tænkte hun 
taknemlig på, at hun gerne ville 
give noget tilbage til Gud.

- Jeg kom til at tænke på Isra-
el, og syntes, at det var underligt. 

Men 20 minutter efter ville 
jeg vise det bibelvers til en ven-
inde, hvor Jesus siger ”Om ikke 
mange dage skal I fyldes med 
Helligånden”. Og jeg var åben-
bart kommet til at understrege 
vers 8 i stedet, hvor Jesus siger: 

”I skal bringe budskabet om 
mig til Jerusalem, til hele Judæa 
og Samaria, ja, helt til verdens 
ende.”

Jeg tog det som en bekræf-
telse på, at jeg skulle til Israel. 
Jeg havde hørt, at der var en 
campingplads udenfor Jerusa-

lem, hvor man kunne bo i telt. Så 
jeg skruede ned for mine udgifter 
og pakkede rygsækken. 

Mushalaha
Heldigvis kom Berit i kontakt 

med Jørgen Pedersen, som 
skulle udsendes af Israelsmissio-
nen. Han vidste om en lejlighed, 
hvor hun kunne bo mere sikkert.

- Jeg kom til at arbejde i huset 
hos Saleem Munayer, en palæ-
stinenser, som havde oprettet 
Mushalaha - et kristent arbejde 
for forsoning mellem palæstinen-
sere og jøder. 

De havde lige fået et fjerde 
barn, så hans engelske kone 
betragtede mig nærmest som en 
Guds gave, husker Berit.

Hun blev nu kæreste med 
Jørgen, og efter deres år i Israel 
tog de sammen på Diakonhøj-
skolen, hvor Berit byggede en 
diakonuddannelse ovenpå sin 
pædagoguddannelse.

Til Kathmandu
Berit og Jørgen Pedersen 

rejste nu ud for Danmission og 
Dialogcentrets projekt ”Vestens 
Unge”. De boede i Kathmandu 
i Nepal og rejste også til Goa i 
Indien, hvor de forsøgte at hjælpe 
nogle af de unge, som strandede 
herude i deres forsøg på at fi nde 
en mening med livet.

- Vi rejste rundt, og vi var 
på mange meditationskurser 
og Ashrams. Det var et meget 
intensivt missionsarbejde, hvor 
jeg gav mig selv fuldstænding, 
så da vi et år efter kom hjem, 
dykkede jeg ned i en depression, 
fortæller Berit.

Sled sig op
Berit og Jørgen slog sig i første 

omgang ned på en campingplads 
syd for Kolding. Senere fl yttede 
de ind i et ældre hus i bydelen 
Seest.

Berit havde forskellige job, men 
rejsen og hendes overudviklede 
hjælpegen havde taget for hårdt 
på hende, så hun måtte langtids 
sygemeldes. 

I 2003 fi k parret datteren Jo-
hanna, og i 2004 ventede Berit 
en dreng, som desværre døde, 
før han blev født. 

- Det var en stor sorg, som slog 
mig ud. Jeg spurgte om orlov, 
ellers var jeg nødt til at sige op.

Kort efter var Berit dog klar til 
en nyt arbejde i Vejen Kongres 
Center, hvor hun avancerede fra 
rengøring til receptionist. Hun 
blev senere receptionist i Kol-
dings nystartede ”First Hotel”. 

Mistede endnu et barn
Alt gik nu godt, og Jørgen og 

Berit håbede igen at få et barn.
Graviditeten forløb vellykket.  

Det ville blive en dreng. Alt gik 
godt -  lige indtil dagen før føds-
len, hvor moderkagen sprang...

Lægen forstod det ikke, men 
den lille ufødte dreng døde...

- Det var meget svært for os. 
Jeg sørgede meget. Vi havde 
endda kaldt drengen Tobias, som 
betyder ”Gud er god”... 

Vred på Gud
- Det var nok første gang, hvor 

jeg for alvor blev vred på Gud. 
Jeg forstod jo ikke dengang, at 
det ikke er Guds vilje, når noget 
dårligt sker. Så jeg rettede min 
vrede det forkerte sted hen. 

Senere har jeg forstået, at der 
også er en fjende i verden, og at 
det onde ikke kommer fra Gud. 

Jeg havde kun hørt Luthers 
tale om, at ”djævelen er som en 
lænkehund”, så Gud ligesom til-
lader, at djævelen gør noget ondt.  
Men det er jo ikke nogen hjælp. 

I dag har jeg forstået, at det 
hænger helt anderledes sammen. 
Og at Gud er på vores side imod 
sygdom og alt det onde.

Da jeg var mest vred på Gud, 

følte jeg, at Gud sagde til mig, at 
han også havde mistet en søn. 
Jeg tror, at han også sørgede 
over vores søn sammen med os.

Ny kraft
Året efter i 2007 fi k Berit og 

Jørgen en datter, Clara, og for et 
år siden en søn, Matthias, som 
betyder ”Guds gave”. 

Berit fi k job som receptionist 
i Kolding Byferie og kunne på 
den måde være sammen med 
familien om aftenen. 

Efter de hårde år havde fami-
lien brug for en retræte. De tog 
derfor på Familie-DTS, som er 
et kristent kursus over fl ere må-
neder, hvor man får ”renset ud i 
hjertet”, som Berit udtrykker det.

- Vi blev selv fyldt på og rakte 
ud til andre i Azerbaidjan og 
Letland. Her forstod jeg, at Gud 

virkelig er vores Far og ikke kun 
en hellig Gud, husker Berit, som 
bagefter blev jobkonsulent hos 
Krifa.

- Men det var en periode med 
omlægning til en ny strukturbrug-
te fl ere kræfter end jeg havde og 
at det førte til en stress-sygemel-
ding, der varede i 9 måneder. Det 
var i februar 2013. Jeg havde det 
elendigt og var meget lydfølsom. 

Men det var i den situation, at 
jeg mødte de kristne, der gik på 
gaden for at bede for folk. Da jeg 
helhjertet overgav mig til Gud, 
greb han ind og løftede mig op, 
slutter Berit.  

Hun føler sig dagligt ledt af Gud 
gennem en stille indre stemme. 
Og hun mener, at alle andre kan 
opleve den samme frihed med 
Gud i deres liv. 

Berit oplevede
en total 
omvæltning
Efter at være udbrændt og have været sygemeldt i 9 måneder, fi k Berit 
nogle kristne til at bede for sig, og så begyndte et spændende liv...
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Bogen fortæller om Betlehemsstjernen og om Jesus i 
de ældgamle stjernetegn. + PLUS: Ved bestilling nu får 
du også artiklen om de 4 blodmåner med.

TEGN I SOL OG MÅNE

”JESUS I STJERNERNE”
128 SIDER 

KUN 148,-

g

”JJES

Jesus 
er altid 
aktuel

Onsdag den 23. marts - fredag 
den 25. marts  er der Alenefor-
ældrekursus på Diakonhøjsko-
len i Aarhus.

Kursets tema er Gennem livet 
med sten i bagagen. Teolog Flem-
ming Rishøj fra Esbjerg og Birgitte 
Nørgaard Andersen, Herning, der 
er lærer og psykolog, vil holde 
foredrag. Under kurset vil der 
også være bl.a. gudstjeneste og 
mulighed for gåture og samtaler 

med foredragsholderne.

Hvordan komme videre?
Mange mennesker oplever 

at blive ramt af personlige kata-
strofer. 

- Påskens oplæg handler bl.a. 
om: Menneskesyn – sorg – ne-
derlag – livsglæde, og hvordan vi 
kan opmuntre hinanden – og leve 
med glæden som base…trods alt. 

Hvordan kan man overhovedet 
bevare troen på en kærlig Gud, 

når det hele ramler? – Eller: har 
selv Gud og hans engle fået 
stress? Med andre ord: hvordan 
kommer jeg videre? hedder det 

i oplægget til Alene-forældre-
kurset.

Bodil

Kursus for alene-
forældre i påsken
Der er et også et liv, efter at man har mistet sin 
ægtefælle, understreger KFUM/KFUK.

Teolog Flemming Rishøj taler om at have sten i bagagen.

- Jeg er blevet fyldt på, både 
åndeligt og fagligt.

Det siger sygeplejestuderende 
Laura Kofoed Lundberg efter sit 
første landsmøde med Dansk 
Kristelig Sygeplejeforening. 
Landsmødets tema var: ”Til ple-
jepersonalets bedste. Om stress, 
omsorg, magtesløshed og tro.” 

Hovedtalere var Ann Dahy, sy-
geplejerske og kredschef i Dansk 
Sygeplejeråd, kreds Midt, og teo-
log Preben Kok. De gav indspark 
til, hvordan sundhedspersonale 
må ”redde ¨sig selv først, for at 
kunne give det gode videre”. 

Stressforebyggelse
Landsmødet for tsatte med 

et inspirationsarrangement for 
medlemmer. Her var emnerne 
”Tro, nål & kittel. Mentorskab som 
kollegaomsorg og stressforebyg-

gelse?”
Deltagerne evaluerede week-

enden meget postitivt.
- Det har været to dage, hvor 

jeg er blevet fyldt på, både ånde-
ligt og fagligt. 

- Der er meget, jeg vil tage med 
mig hjem fra weekenden, men et 
af punkterne vil jeg nævne her: 
Gud er Gud. Jeg er menneske. 
Jeg er ikke Gud, så jeg skal lade 
Gud have magten og ansvaret. 
Det er befriende at høre, når vi 
lever i et samfund, der ikke sætter 

grænser for, hvad vi mennesker 
kan. Jeg skal turde at være mag-
tesløs og sige: jeg kan ikke mere, 
jeg kan ikke selv. Og lade Gud 
være Gud. Det er befriende! lød 
nogle af kommentarerne.

Bodil

- Dine børn fortjener et dansk 
Danmark, står der netop nu på 
bagenden af fi re københavnske 
Movia-busser.

Reklamen er en opfordring 
til at hjælpe Danskernes Parti 
i Folketinget. Men det møder 
modstand blandt andet fra den 
socialdemokratiske Lars Aslan 
Rasmussen fra Københavns 
Borgerrepræsentation.

Man kan ikke være rekla-
men bekendt overfor de mange 
chauffører med anden etnisk 
baggrund. Og i øvrigt er partiet 
anti-jødisk, forklarede han i TV 2 
den 8. marts.

Jens Mandrup (SF), der for-
uden at sidde i regionsrådet i 
Hovedstaden også er medlem af 
Movias bestyrelse, er heller ikke 
begejstret for reklamen.

- Indholdet i budskabet er 
meget problematisk. Der ligger 

en opfordring til folkemord eller 
deportering af en stor del af vores 
befolkning. Det er langt ude. Jeg 
kan ikke fordrage Danskernes 
Parti, men reklamen ligger inden 
for rammerne af, hvad der må 
vises på Movias busser, siger 

han til TV 2.
Movias busser har tidligere fået 

massiv kritik af deres reklamer 
for plastik-kirurgi, med fx billeder 
af kvindebryster. Sidste år kørte 

busserne en boykot-Israel re-
klame fra Dansk-Palæstinensisk 
Venskabsforening med titlen ”Nej 
til bosættelsesprodukter”.

Bodil

Movia-busser reklamerer for nazistparti 

Reklamen er direkte støden-
de for ikke-etniske danskere, 
mener Lars Aslan Rasmus-
sen fra Københavns Borger-
repræsentation.

Budskabet er langt ude, men det er ikke i strid med reklame-
reglerne, siger Jens Mandrup (SF) fra Movias bestyrelse.

Sygeplejersker fi k hjælp mod stress

Grethe Schärfe fra Dansk Kristelig Sygeplejeforening over-
rakte årets Omsorgspris til Charlotte Ilskov Pedersen

Landsmødet var en stor og 
positiv oplevelse, fortæller 
sygeplejestuderende Laura 
Kofoed Lundberg.

Dansk Kristelig Sygeplejeforening holdt landsmøde sidste weekend.

 I den forgangne uge var det atter islams plads i det danske 
samfund, der prægede overskrifterne. TV2- dokumentaren 
”Moskeerne bag sløret” viste, hvordan visse imamer i Dan-
mark opfordrer til stening af utro kvinder, piskning, og til at 
kvinder går tilbage deres voldelige mænd, uden at politiet 
indblandes. 

En imam fortæller med begejstring i dokumentaren, der er 
optaget med skjult kamera, at det er muligt at undgå at smelte 
ind i det danske samfund. Der er tale om opbygning af paral-
lelsamfund, som ikke har til hensigt at respektere dansk lovgiv-
ning. En undersøgelse lavet for regeringen viser samtidigt, at 
92 procent af piger med indvandrerbaggrund er udsat for social 
kontrol – et område danske myndigheder ingen kontrol har over. 
I Sverige råder politiet kvinder til ikke at gå alene ud af fare for 
overfald og voldtægt og til kun at færdes i grupper.  Ydermere 
er det også kommet frem, hvordan en dansk 16-årig planlagde 
at bombe to skoler i Danmark, efter hun er konverteret til islam 
og er blevet radikaliseret. 

De forskellige sager har skabt  voldsomt mange reaktioner fra 
politikere, kommentatorer, debattører og på de sociale medier. 
Der fi ndes ingen grænser for, hvor meget der tages afstand, 
fordømmes og kritiseres. Side op og side ned udtrykkes foragt, 
bekymring, vrede, utryghed og frygt.

Men problemet er, at det bliver ved snakken. For der er reelt 
set ingen, der aner, hvad man konkret skal gøre ved situationen. 
Vores lovgivning levner ikke mange muligheder for at gribe ind. 
Religionsfriheden og forsamlingsfriheden gør, at man ikke kan 
lukke moskeerne og forhindre nye i at opstå. Flygtningekonven-
tionerne gør det vanskeligt at nægte disse mennesker adgang 
til vores lande. Befolkningerne står bare og ser magtesløse på. 
Ingen handler. Det ender kun i ord, ord og ord. Europa er grebet 
af handlingslammelse. Af frygt. Frygt for ikke at være tolerante 
og åbne nok. Frygt for at blive kaldt racist, fordi man vil bevare 
det, man har. Af frygt for konsekvenser. 

Denne frygt, som gemmer sig bag den politiske korrekthed er 
farlig, fordi den giver frit spillerum for det onde. Det er på tide at 
fi nde to ord frem fra evangeliet: ”Frygt ikke”. Den indre frygt for at 
handle er vores værste fjende. 

Frygten for at 
handle er vores 
værste fjende
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BOGNYHED: EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHEDER

Derek Prince Ministries
Tlf. 4077 7785 | info@derekprince.dk

Den internationalt respekterede bibellærer Derek Prince tilbyder her 

• Hvordan kan jeg være sikker på, 

• Hvad er for

PRIS: 

200,-

KAN KØBES HOS ALLE BOGHANDLERE ELLER PÅ:

WWW.DEREKPRINCE.DK

Påskesalmer i ny forklædning
Aidt kirke slår tirsdag den den 15. marts dørene op for en 
påskekoncert, hvor Lise Petersen og hendes band bl.a. tolker 
de gamle påskesalmer med nye rytmer.

De danske påskesalmer får en vitaminindsprøjtning, når sanger-
inde Lise Petersens opfører dem i en helt ny rytmisk lyd, inspireret 
af folk, pop og nordisk visetradition.

- Påskesalmerne trænger til at komme frem i lyset og blive støvet 
af. Hidtil har jule- og gospel-koncerter været den rytmiske musiks 
primære indgang til sognekirkerne, og det har skabt fornyet inte-
resse for jule- og gospelmusik hos et bredere publikum. Orgel og 
kirkekor er væk, men budskabet er det samme. Påskesalmerne 
er utrolig voldsomme og stærke i deres billedsprog. For eksempel 
behandler salmen ”Hil dig frelser og forsoner” store emner som liv, 
død, skyld og opstandelse, og det kalder jo på store musikalske 
virkemidler, forklarer Lise Petersen. 

Hun medbringer sit band til koncerten i Aidt kirke, hvor der er 
gratis adgang.

Bodil

Lise Petersen og hendes band synger kendte påskesalmer 
med nye rytmer og i forskellige stilarter.

Film-konkurrence: Red dem begge
Retten til Liv har udskrevet en fi lmkonkurrence med deadline 
den 1. maj 2016. Målet er - gennem en kortfi lm - at sætte fokus 
på, at abort rammer både mor og barn. 

Filmtypen kan fx være en dramatisk kortfi lm, animation, doku-
mentar eller musikvideo. Længden skal være mellem 30 sekunder 
og 2 minutter. 

Man kan fi nde inspiration fx i det slogan, der lyder: ”Abort efter-
lader en dræbt og en såret”. Det overordnede spørgsmål kunne 
være: Hvornår har et menneskeliv værdi?

Filmen sendes til: jegvilleve@rettentlliv.dk. Præmierne for de tre 
bedste fi lm på hhv. 5.000, 3.000 og 2.000 kr.

Bodil

Retten til Liv har tidligere sat fokus på de udfødtes rettigheder 
bl.a. med denne korsmark ved Hedensted.

Kulturminister Bertel Haarder 
vil fremover arbejde for, at 
lokalradioer i fremtiden bl.a. 
kan sende gudstjenestetrans-
missioner. Folketingets me-
dieordførere vil i foråret tage 
stilling til en ny ordning for 
lokalradioer.

 Den Kristne Producent Komité 
(DKPK) protesterede højlydt, da 
Kulturministeriet i et høringsnotat 
til en ny ordning for lokalradioer 
forbød programmer med religiøs 
forkyndelse.  

Formuleringen var uheldig, 
indrømmer Kulturministeriet nu. 
Og folketingets medieordførere 
har trukket oplægget med den 
aktuelle ordlyd tilbage. 

Den Kristne Producent Komité 
er en sammenslutning af 35 lo-
kale stationer – 15 lokalradioer 
og 20 lokaltv-stationer.  

Kulturministeren er positiv
Til foråret kommer et nyt oplæg 

på bordet. Her vil medieordførere 
påny drøfte kravene til program-
indhold i lokalradioer. Og her ser 
det ud til, at det fortsat vil være 
muligt at sende gudstjenester 
og andre religiøse udsendelser i 

lokalradioer.
”Kulturminister Bertel Haar-

der har tidligere ytret, at han vil 
arbejde for, at det også i den 
kommende ordning kan være 
muligt at udsende programmer 
med religiøst indhold, herunder 
transmissioner af gudstjenester 
fra den lokale kirke”, lyder det fra 
Kulturministeriets presseafdeling.

Kristendommen giver 
sammenhængskraft

Den udvikling glæder Mogens 
Videbæk fra Den Kristne Produ-
cent Komité:

- Det er kun godt, at Kulturmi-
nisteriet kan se det urimelige i at 
forbyde al religiøs forkyndelse i 
lokalradioer. Gudstjenester og 
bibelundervisning kan jo godt 
være lokalt forankret. Og vi skal 
passe på, at vi som samfund 
ikke saver den gren over, vi selv 
sidder på, og skader den sam-
menhængskraft, som den kristne 
kultur bidrager med.

Han tilføjer: 
- Hvis det er udsendelser med 

arabisktalende hadprædikanter, 
Kulturministeriet er nervøse for, 
kan de jo blot kræve, at program-
merne skal være på dansk. Så 
kan vi alle følge med i hvilke bud-
skaber, der sendes ud i æteren, 
siger Mogens Videbæk.

Uheldig formulering
Den Kristne Producent Ko-

mité måtte protestere, da en ny 
ordning for ikke-kommercielle 
lokalradioer blev sendt i høring 
sidste efterår. Ikke fordi ordningen 
gentager kravet om, at program-
merne skal være med lokale 
personer og handle om lokale 
forhold. Men fordi Kulturministe-
riets notat til oplægget skrev, at 
”kravet om lokalt indhold med-

fører, at rent interessebestemt 
programindhold, for fx religiøs 
forkyndelse, ikke kan udsendes”.

Nu indrømmer Kulturministeriet 
i et svar til Den Kristne Producent 
Komité, at formuleringen er uhel-
dig, og skriver, at medieordfører-
ne har trukket oplægget tilbage:

Følger udviklingen tæt
”Notatet og den uheldige for-

mulering om forbud mod religiøs 
forkyndelse er ikke længere ak-
tuelt, fordi de mediepolitiske ord-
førere efterfølgende har besluttet 
ikke at gennemføre omlægningen 
af lokalradioordningen i den tidli-
gere aftale udformning”. 

Kulturministeriets presseafde-
ling opfordrer Den Kristne Produ-
cent Komité til at følge udviklingen 
tæt, når medieaftalekredsen 
senere på foråret skal drøfte ”et 
oplæg til den kommende ordning 
for ikke-kommerciel radio, herun-
der hvilke krav der skal stilles til 
programindholdet med henblik 
på at sikre, at lokalradio forsat 
bevarer den lokale tilknytning og 
karakter”.

Løbner.

Lukas-Skolen opfører musi-
calen Ronja Røverdatter den 
17. marts. 

Musicalen fortæller den udøde-
lige historie om venskabet mellem 
to røverbørn fra hver sin klan. 

Det er 4. gang, Lukas-Skolen 
opfører en musical. I år er ca. 200 
elever fra 4.-9. engagerede med 
at male kulisser, optræde, synge, 
danse, sælge billetter, stille scene 
op, sy kostumer og spille musik. 

Skolen bruger en uge på selve 
projektet, men forberedelserne 
har været i gang siden jul. Band, 

kor, hovedroller og dansere har 
øvet hver torsdag. Kostumefolket 
har også brugt tid på at sy dragter 
til røvere, grådværge, rumpenis-
ser, soldater og heksefugle. 

Premieren er 17. marts kl. 
16. Her inviteres familie, venner 
og andre interesserede. Der er 
også en forestilling kl 19, hvor 
endnu 450 mennesker kan nyde 
forestilling. Om formiddagen er 
fl ere af byens skoler inviteret til 
generalprøve. 

Bodil

Musical på Lukasskolen i Vejle

Eleverne på Lukasskolen gør 
klar til at opføre musicalen 
Ronja Røverdatter.

Forkyndelse er alligevel tilladt
Radioerne må fx gerne transmittere gudstjenester fra den lokale kirke, siger Kulturministeriet.

Troende mennesker skal have 
sværere ved at blive tilsyns-
førende for en kristen fri-
skole, hvis det står til Venstres 
undervisningsordfører Anni 
Matthiesen. 

”Det er rendyrket diskrimina-
tion og tankekontrol af troende 
mennesker, hvis Venstre i sam-
arbejde med LA og DF stram-
mer op på reglerne,” mener Stig 
Grenov, KristenDemokraternes 
Landsformand. 

- Efter Venstres mening skal 
man åbenbart være ateist, før 
man kan bære betegnelsen 
uvildig som tilsynsførende. 

Men for Kristendemokraterne 
er det netop væsentligt, at den 
der fører tilsyn, kan identifi cere 
sig med skolens værdigrundlag, 
hvis man skal kunne vurdere, 
om undervisningen står mål med 
værdigrundlaget, siger Grenov. 

Venstres skærpelse kommer 
efter, at Radio24syv mener, over 
halvdelen af de kristne friskoler 

har kristne tilsynsførende. 
Kristendemokraterne mener, 

at et skærpet tilsyn er et direkte 
angreb på forældrenes ret til at 
bestemme, hvilke værdier der 
skal ligge til grund for deres 
børns undervisning. 

Så længe skolerne står mål 
med folkeskolens faglige niveau, 
skal staten blande sig udenom, 
mener Grenov. 

Henri.

KD-formand advarer imod 
diskrimination af troende

Anni Matthiesen, Venstre.

Kulturminister Bertel Haarder
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LEDER                         Af Ruben Andersen-Hoel

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dagens tekst: Luk. kap. 1:46-55

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Marias lovsang
46Maria svarede ved at bryde ud i lovsang:
»Jeg priser Herren af hele mit hjerte!
47Jeg fryder mig over Gud, min Frelser,
48for han har udvalgt mig, sin ringe tjener.
Alle kommende slægter vil kalde mig velsignet,
49for den Almægtige har gjort store ting mod mig.
Han er en hellig Gud,
50og hans trofaste nåde gælder alle, der ærer ham.
51Han straffer enhver, som har hovmod i hjertet,
og spreder dem for alle vinde.
52Verdens fyrster styrter han fra tronen,
men de ydmyge ophøjer han.
53De sultne mætter han med alt godt,
men de rige sender han tomhændet bort.
54Han er kommet for at hjælpe sin tjener Israel
ved at opfylde sit løfte om nåde,
55det løfte, han gav vores forfædre,
om at velsigne Abraham og hans børn for evigt.«

Præst i Vanløse Frikirke 

Jeg var så heldig at jeg kunne 
få tre måneder med barselsor-
lov for nogle år siden, da vores 
ældste søn var knap et år. I den 
periode havde jeg ham med til 
Nordjylland for at besøge hans 
bedsteforældre. 

Det var gået rigtig fi nt med at 
køre derop – jeg kørte en sen 
aften, hvor han sov hele vejen. 
Men om søndagen skulle vi nå 
hjem til København igen, og vi 
skulle være der ved frokosttid 
til en fest, og det tager jo ca. 
fi re-fem timer, så hvad gør man 
lige… 

Jeg lagde en plan, der hand-
lede om at tage ham tidligt op, 
og give ham en stor portion 
grød, så han var mæt og godt 
træt igen, når vi kørte først på 
formiddagen. Men i stedet for 
at køre hele vejen, som jeg 
havde gjort den modsatte vej, 
så bestilte jeg en færgebillet fra 
Århus. Det var 1½ times kørsel 
derned – det burde han kunne 
sove, tænkte jeg, og så kunne 
han være vågen på færgen og 
spise lidt og få mælk, og så for-
håbentlig sove noget af turen fra 
Odden til København. Nu sidder 
du sikkert og venter på at høre 
hvordan det gik helt galt… 

Men nej: Bortset fra de sidste 
minutter ind til Århus, sov han 
hele vejen derned – og var vå-
gen og glad på færgen, og faldt 
i søvn da vi kørte fra færgen og 
vågnede, da vi ramte Jyllinge-

vej fem minutter før ankomst i 
Vanløse. Sådan!

Hvorfor gik det så godt? 
Jo, fordi det var en rigtig god 

plan, hans far havde lagt!
Hvordan kunne det lade sig 

gøre at lave sådan en god plan? 
Jeg kunne jo ikke ligefrem dis-
kutere alle detaljerne i planen 
med en dreng, der ikke var fyldt 
et år endnu? Jo, først og frem-
mest kunne jeg lægge en god 
plan, fordi jeg kendte min lille 
dreng og hans vaner og rytmer. 
Og så vil jeg ham selvfølgelig 

altid det bedste, så jeg gjorde 
også nogle forberedelser, der 
kunne hjælpe ham til at sove på 
den kedelige køretur. Og så sør-
gede jeg for at indlægge pause 
og underholdning og mad på 
halvvejen, fordi jeg vidste, at det 
var noget, han havde brug for.

De gode nyheder er, at din 
far i himlen også har en god 
plan for dig!

I Det Gamle Testamente siger 
Gud gennem profeten Jeremias 
nogle ord, som er blevet citeret 
mange gange siden:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har 
lagt for jer, siger Herren, planer 
om lykke, ikke om ulykke, om 
at give jer en fremtid og et håb.” 
(Jer 29,11)

Det er ord, som har trøstet og 
opmuntret mange bibellæsere 
gennem årene, og de har den 
samme virkning på mig. De 
hjælper mig i min tvivl og min 
fortvivlelse over det, som ikke 
lykkes i mit liv: Gud har lagt en 
plan for mig! Jeg skal ikke bare 
kæmpe alene med at fi nde me-
ning med det, som sker, og det, 
jeg gør. Gud har lagt en plan for 
mig. Og det er en god plan!

Måske tænker du også nogle 
gange over, hvad Guds plan 
er for dig? Jeg er nok ikke den 
eneste, der nogle gange kæm-
per lidt med at fi nde mening 
og retning i livet. Jeg kan ikke 

svare på, hvilken retning Guds 
plan for dig har, men jeg kan 
fortælle dig, hvor du kan gå hen 
og spørge. For hvis vi læser lidt 
videre i den tekst, vi lige havde 
fat i fra Jeremias’ Bog, så siger 
Gud:

”Råber I til mig, og går I hen 
og beder til mig, vil jeg høre jer. 
Søger I mig, skal I fi nde mig.” 
(Jer 29,12-13)

Jeg tror, at Gud har lagt en 
god plan for os alle sammen, 
både personligt og i vores 
fællesskaber. Gud har en plan 
for dig, en plan for din familie, 
en plan for dine venskaber og 
en plan for kirken! Det store 
spørgsmål er så, hvordan får 
vi fi ngrene i de planer? Det gør 
vi ikke ved at lave et Olsenban-
den-kup med to balloner, en 
kapsel og fi re tøjklemmer…! 

Det gør vi ved at gøre, som 
der stod i bibelverset: Ved at 
bede til Gud, og søge ham… 
ja det er endda også i orden at 
råbe til Gud, som der stod. Og 
det er ikke eksklusivt for nogle 
få af os, nej bøn er en mulighed 
for alle! Der kan vi have fælles-
skab med Gud! Og høre hvilke 
planer han har for os - fyldt med 
lykke og håb.

Denne uges prædiken er fra 
netkirken.dk

Din far i himlen 
har en god plan for dig!

Gud har lagt en god plan for os alle sammen, både personligt og i vores fællesskaber. Gud har en 
plan for dig, en plan for din familie, en plan for dine venskaber og en plan for kirken!
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Jørgens historie
For nogle måneder siden dukkede en pæn 65-årig mand 
op i den café, som ligger i Udfordringens hus. Han havde 
tilfældigt set café-bestyrerens vidnesbyrd i den lokale avis. 
Her fortalte hun om, hvordan Gud havde løftet hende op af 
mange års depression og trætheds-syndrom. 

 
”Jeg bliver nødt til at spørge, hvordan du kan høre Gud tale 

til dig,” sagde Jørgen, som han hed. Han viste sig at være en 
meget velbegavet og vidende mand. Han elskede klassisk 
musik og spillede selv instrumenter. Han havde været en 
succesrig erhvervsmand. Og vidste meget om fi losofi .

Cafébestyrer Mette lyttede tålmodigt til hans tanker og 
forsøgte at besvare hans eftertænksomme spørgsmål. Det 
var tydeligt, at han for længst havde afskrevet religionen og 
ikke havde forestillet sig, at der var noget i kristendommen.

Selv mødte jeg Jørgen en lørdag. Det udviklede sig til en 
lang og spændende snak om fi losofi , klassisk musik, viden-
skab, business, tro, det overnaturlige, osv.

Efter et par timer gav Mette os nøglen og bad os selv lukke 
os ud af den lukkede café. Vi fortsatte indtil det blev mørkt.

En dag, hvor Jørgen igen havde siddet og diskuteret med 
Mette til hen over lukketid, rejste han sig for at gå. Mette fi k 
en pludselig indskyldelse og spurgte ham, om han ikke bare 
ville tage imod Jesus i sit liv.

”Jo,” svarede han overraskende og satte sig igen. De to 
kvinder i caféen ledte ham nu i en bøn til tro og frelse. 

Jørgen dukkede op fl ere gange, og han fi k også en del 
kristne bøger med hjem, som han studerede. Men så blev 
han pludselig væk i fl ere uger.

Da Mette ville kontakte ham på Facebook torsdag for at 
høre, om alt var okay, viste det sig, at han var død og allerede 
begravet. Vi var kede af, at vi ikke skulle se ham igen. Men hvor 
er jeg glad for, at Mette tog mod til sig, og gav ham mulighed 
for at tage imod frelsen, før det var for sent. 

Jeg er sikker på, at Jørgen nu oplever »Hvad intet øje har 
set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget men-
neskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der 
elsker ham.« (1. Kor. 2, 9f.)

(Hvis du også vil hjælpe andre til tro, så bestil 
nogle af Udfordringens påskeaviser - inden det er 
for sent. Og del dem så ud til kendte eller ukendte. 
Se mere om hvordan, på bagsiden.)
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Af Kurt Johan Majgaard

Tegner og grafi ker, 
Kolding

Påsken står for døren, med 
håbet om forår, om blomster 
og alt det dejligt grønne. 
Hvert år er det spændende, 
om Jesus når til Jerusalem i 
tide, så han kan blive ophøjet 
på korset, som Moses fik 
slangen ophøjet, dengang 
Israel vandrede i ørkenen. 

Hvis man lukker sin ånd op 
for Guds Helligånd, kan man 
være så heldig, at Gud giver 
en kæmpe oplevelse som den, 
jeg fik med alt det skrevne 
herunder: Esajas’ klarsynede 
beretning, oplevet og ned-
skrevet otte århundreder før 
Kristus, er en beretning, hvor 
man klart fornemmer Guds 
iver og forventning til det, der 
snart skal komme med Jesus 
fra Nazareth. 

Ussel og mishandlet
Esajas Bog: 52,13-15 til 53,1-

12:
”Herren siger: “Se, det skal 

lykkes for min tjener. Han bli-
ver ophøjet, får ære og pris. 
Mange var målløse ved synet af 
ham, så umenneskelig ussel og 
mishandlet så han ud. Men de 
skal forundres over ham i hans 
herlighed. Selv konger vil tabe 
både næse og mund ved synet 
af ham. For de skal få noget 
at se, som ingen havde fortalt 
dem. De skal erfare, hvad de 
aldrig havde drømt om.

Herren lod ham spire frem 
som en ny plante, som et rod-
skud op af den udtørrede jord. 
Han var ikke noget flot syn, 
ingen særlig skønhed. Der var 
ikke noget ved hans udseende, 
som gjorde ham attraktiv. Han 
blev hadet og forkastet, hans 
liv var fuldt af sorg og smerte. 
Vi så til den anden side, når 
han gik forbi, vi regnede ham 
ikke for noget. Vi troede, at hans 
lidelser var Guds straf. Men det 
var vores sygdomme han tog 
på sig, vores lidelser han bar. 
Han blev gennemboret for vores 
synder og lemlæstet for vores 
overtrædelser. Straffen ramte 
ham, for at vi kunne gå fri. … 
Herren lod ham bære den straf, 
som vi skulle have haft. Han 
blev pint og mishandlet, men 
var tavs som et lam, der føres til 
slagtning, som et får, der lader 
sig klippe uden at klynke. Han 
blev ydmyget, dømt og ført bort. 
Efterkommere har han ingen 
af, for hans liv på jorden endte 
brat. … Det var Herrens plan, 
at han skulle lide. Men når han 
har bragt det offer, som soner 

andres synd og skyld, vil han 
få talrige efterkommere og et 
langt liv, og Herrens plan skal 
lykkes gennem ham. Når han 
ser, hvad der kommer ud af 
hans lidelse, glæder han sig og 
føler, at det var det hele værd. 
Herren siger: “Min retfærdige 
tjener vil få frikendt mange, 
fordi han har sonet deres synd. 
Jeg vil belønne ham med ære 
og magt, fordi han frivilligt gav 
sit liv. Han blev regnet som en 
synder, men han tog straffen for 
mange menneskers synd.”

Wow, sikke en fantastisk 
klarsynet beretning, det er 
som om Esajas og Gud har talt 
sammen om Jesus og hans 
død på en pæl for vores synds 
skyld. Men hvordan foregår en 
korsfæstelse egentlig?

Fakta om en korsfæstelse
Den dødsdømte (cruciarius) 

blev normalt klædt nøgen, pi-
sket og ført til retterstedet. 
Formentlig var der en eller 
flere pæle (latin stipes) fast 
opstillet på retterstedet. Den 
dømte fi k armene fastbundet 
eller fastnaglet til en tværstang 
(patibulum), som derefter løfte-
des op og fastgjordes til pælen, 
så hans fødder ikke kunne nå 
jorden.

Døden indtræder som følge af 
iltmangel, eller pga. en kombi-
nation af blodtab, tørst og chok. 
Iltmangel opstår, når personen 
hænges på korset uden støtte 
for fødderne eller en blok til at 
sidde på. Når armene stræk-

kes til siden og opad, bliver 
brystkassen trukket ind, så 
lungerne ikke magter at udvide 
sig. Åndedrættet bliver derved 
utilstrækkeligt til at udskille 
kultveilten. Til sidst indtræder 
bevidstløshed, og derefter død. 
De korsfæstede blev sjældent 
gravlagt, men smidt i en bunke.

En død på korset oplevedes 
af jøderne som en dobbelt 
skammelig død, for i Det Gamle 
Testamente (5. Mosebog 21,23) 
forbander Gud den, der dræbes 
på et træ: ”For den, der hænges 
på en pæl, er under Guds for-
bandelse.”

Jesus Kristus fi k ikke benene 
knust ved sin korsfæstelse (Joh 
19,32). Og da han udtrykte tørst, 
mens han hang på korset, blev 
en svamp med eddike rakt op til 
ham som hjælp mod tørsten. For 
romerne kan det have fortonet 
sig som en ekstra forhånelse, 
da en svamp med eddike var 
det, romerne tørrede sig med 
nedentil i mangel af toiletpapir.

Jesus blev ikke   
sparet for vanære

Evangelisterne siger ikke, 
at Jesus var nøgen, men hen-
visningen til soldaterne, der 
kastede lod om hans tøj i Lu-
kasevangeliet 23,34, kan være 
en diskret måde at få sagt på, at 
ikke engang Jesus blev sparet 
for den vanære.

Den deling, der henrettede 
Jesus af Nazareth, bestod af én 
centurion og fi re soldater - alle 
modne mænd og erfarne i hen-

rettelser, de lavede formentlig 
ikke meget andet. Da Jesus 
døde mistænkelig hurtigt, fandt 
centurionen det betimeligt at 
spidde ham med et spyd dybt 
ind i brystkassen, for at sikre at 
Jesus ikke simulerede død, men 
virkelig var død. Centurionen 
havde det fulde ansvar for, at 
de, der var dømt til døden, vir-
kelig også døde, han stod inde 
derfor med eget liv.

“Hvis en mand fi ndes skyldig 
til døden og bliver henrettet, og 
du hænger ham på et træ, må 
liget ikke hænge på træet nat-
ten over, men du skal begrave 
det samme dag; for den, der er 
hængt på et træ, er en Guds 
forbandelse.” (Moses 5,22-23)

En rædselsfuld død
Det er lidt morbid, men det 

må have været en rædselsfuld 
død for Jesus, hver eneste se-
kund, hver eneste vejrtrækning 
har gjort ondt, og hvad mon 
Jesus har følt og tænkt, da han 
sådan blev hængt på en pæl, til 
han var død. 

I Salmernes bog, i salme 22 
gives et sådant indblik, selv 
om salmen er skrevet lang tid 
før det skete. Man mener, de 
150 salmer i Salmernes Bog er 
samlet over en periode på 1000 
år, og at den endelige udgave 
var færdig i det 3. århundrede 
før Kristus.

Salme 22 er lige så klar i 
mælet som Esajas’ beretning 
om Guds forventning og iver; 

men her er det et “indblik” i 
Jesus’ følelser og tanker, mens 
han venter på døden på korset: 

“Min Gud, min Gud! Hvorfor 
har du forladt mig? Du er langt 
borte fra mit råb om hjælp og 
fra mit skrig … jeg fi nder ikke 
ro. Jeg er en orm, ikke en mand, 
en skændsel for mennesker, 
foragtet af folk. Alle, der ser mig, 
spotter mig, de vrænger mund 
og ryster på hovedet: “Han har 
overgivet sin sag til Herren, lad 
ham udfri ham, han må redde 
ham, han holder jo af ham!” 

Det var dig, der hjalp mig ud 
af moders liv og gav mig tryg-
hed ved moders bryst. Til dig var 
jeg overladt fra min fødsel, fra 
moders liv var du min Gud. Hold 
dig ikke borte fra mig, for nøden 
er nær, og ingen hjælper mig! 

… Jeg er som vand, der 
hældes ud, alle mine knogler 
falder fra hinanden, mit hjerte 
er som voks, det smelter i livet 
på mig. Min gane er tør som et 
potteskår, min tunge klæber til 
gummerne. 

En fl ok af forbrydere står om-
kring mig; de har gennemboret 
mine hænder og fødder, jeg 
kan tælle alle mine knogler. De 
ser på mig med skadefryd, de 
deler mine klæder mellem sig, 
de kaster lod om min klædning. 

Du har svaret mig! Jeg vil for-
kynde dit navn for mine brødre, 
i forsamlingens midte vil jeg 
lovprise dig … ”

 
Jesus døde på korset for vor 

synds skyld, og når vi tror ham 
og på ham, har Gud accepteret, 
at vi er uden synd og kan mod-
tage Guds nådegave: det evige 
liv. Jesus sagde, at den der vil 
følge ham, må miste livet for at 
få det igen. Selv døde han og 

genopstod på trediedagen. 

Apostlen Peter forklarer
 I Apostlenes Gerninger for-

klarer apostlen Peter om naza-
ræeren Jesus: 

“I ved, hvad der er sket i hele 
Judæa, det, der begyndte i 
Galilæa efter den dåb, Johan-
nes prædikede: hvordan Gud 
salvede Jesus fra Nazareth 
med Helligånd og kraft, og 
hvordan Jesus færdedes over-
alt og gjorde vel og helbredte 
alle, der var under Djævelens 
herredømme; for Gud var med 
ham. Og vi er vidner om alt det, 
han gjorde i jødernes land såvel 
som i Jerusalem. Ham, som de 
slog ihjel ved at hænge ham 
på et træ, ham oprejste Gud 
på den tredje dag og lod ham 
træde synlig frem, ikke for hele 
folket, men for os, der i forvejen 
var udvalgt af Gud til at være 
vidner, vi som spiste og drak 
sammen med ham, efter at han 
var opstået fra de døde. Og han 
befalede os at prædike for folket 
og vidne om, at det er ham, Gud 
har bestemt til at være dom-
mer over levende og døde. Om 
ham vidner alle profeterne, at 
enhver, som tror på ham, skal 
få syndsforladelse ved hans 
navn.” (Apostlenes gerninger 
10,37-43).

Jesus sagde, lige inden han 
forlod denne jord: »Mig er givet 
al magt i himlen og på jorden. 
Gå derfor hen og gør alle folke-
slagene til mine disciple, idet I 
lærer dem at holde alt det, som 
jeg har befalet jer. Og se, jeg er 
med jer alle dage indtil verdens 
ende.« (Matthæusevangeliet 
28,18-20)

Glædelig Påske!

Spændende historiske og vi-
denskabelige fakta, som viser, 
at Bibelens syndfl odsberetning 
ikke blot var et eventyr, men en 
historisk begivenhed.

Læs mere om Noahs Ark 
  - HISTORIEN OG DET STORE FUND

ILLUSTRERET I FARVER
320 SIDER - INDBUNDET
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Han gav frivilligt sit liv
Beretningen om Jesu død og opstandelse fi nder vi i Det Nye Testamente. Men også Det Gamle Testamente fortæller om Jesu lidelse og død. 
”Når han ser, hvad der kommer ud af hans lidelse, glæder han sig og føler, at det var det hele værd”, står der fx i Esajas bog kap. 53:11.

Påskens begivenheder fi nder vi beskrevet i Det Nye Testamente. Men Det Gamle Testamente forudsiger 
hændelserne fl ere steder. Bl.a. i Esajas Bog kap. 52 og 53 og i Salme 22. Foto: Fra fi lmserien ”The Bible”.
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Kære Suh
Jeg skriver til dig for at få et godt 

råd. Jeg er gift på 15. år, min mand 
og jeg har 2 børn sammen. 

Han og jeg er meget forskellige, 
jeg er introvert og foretrækker 
små selskaber og har brug for tid 
alene. Han er min modsætning, 
elsker sociale sammenkomster, 
aktiviteter af stort set enhver slags 
og kan bedst lide at have et eller 
to projekter kørende ad gangen. 

Han er (selvfølgelig) også aktiv 
i kirken. Vi får vores hverdag til at 
fungere, netop på grund af vores 
forskellighed. Jeg er selvsagt ofte 
alene hjemme med børnene, 
mens han farer rundt til alle sine 
gøremål, men da jeg godt kan 
lide alenetid og også er god til at 
hygge mig med børnene, synes 
jeg egentlig ikke, denne ”ordning” 
har voldt mig problemer. 

To af mine veninder har så uaf-
hængigt af hinanden indenfor det 
sidste halve år stukket til mig og  
spurgt, hvornår det er ”min tur” og 
indirekte antydet, at de synes, min 
mand udnytter mig til at fremme 
sine egne interesser. 

Jeg må sige, det har påvirket 
mig noget, at de tænker sådan. Er 

jeg naiv og har ladet mig udnytte? 
Bør jeg sige fra overfor ham og 
forlange, at han er mere hjemme? 

Men på den anden side – når 
jeg nu ikke har et problem med 
det, er det så ikke tåbeligt? Eller 
er det bare fordi, jeg er blevet vant 
til, at det er sådan? 

Jeg er i vildrede, og jeg er 
bange for, at hvis jeg begynder 
med at lave om på vores rytme 
herhjemme, at det hele så ender 
i kaos. 

Venlig hilsen 
En kvinde i vildrede

Kære Kvinde i vildrede
Umiddelbart kunne dit problem 

være enkelt at løse: Hvis du synes, 
dit ægteskab er godt – hvorfor så 
ændre på noget!? Blæs på, hvad 
andre tænker eller siger, og glæd 
dig over din lykke.

Men problemet er, at du er 
blevet i tvivl. Hvorfor dine veninder 
har sagt til dig, som de har, ved jeg 
ikke; måske har de snakket sam-
men om jer og er reelt bekymrede 
for dig, eller de forstår måske gan-
ske enkelt ikke, at man kan være 
glad og tilfreds i din situation – eller 

måske er de misundelige? 
Uanset årsag, så er sagt sagt, 

og det har sat noget i gang i dig. 
Det lyder som om, at der er en lille 
del af dig, der er blevet nysger-
rig. Hvad nu hvis du prøvede at 
komme mere ud – ville du mon 

kunne lide det? Hvad nu hvis din 
mand var mere hjemme – hvordan 
ville det være? 

Du er nødt til at svare på dine 
egne spørgsmål. Tænk og mærk 
efter. Er der en fortrængt længsel 
efter selv at være mere aktiv 

udenfor hjemmet? Er der i virkelig-
heden en lille irritation over ”altid” 
at skulle være den, der passer 
børnene og klarer det praktiske? 
Det må du undersøge – og ud fra 
hvilke svar, du fi nder på dine egne 
spørgsmål, må du beslutte dig for, 

hvad du vil gøre. 
Det vigtigste er, at I begge er 

glade og trygge i jeres forhold, 
hvordan I fordeler rollerne er ab-
solut uvigtigt, også selvom I skulle 
være det eneste par på kloden, 
der griber det sådan an. 

Hvad vi ikke forstår, har vi en 
tendens til at gøre farligt eller 
forkert. Det er en historisk kends-
gerning. Lad ikke jeres måske blot 
store respekt for hinanden og jeres 
evne til at give hinanden plads til at 
være forskellige blive gjort forkert, 
medmindre det i virkeligheden 
er falsk.

Prøv også at tale med din mand 
om dine tanker. Måske vil hans 
reaktion på dine overvejelser 
være med til at afklare, hvad du 
skal gøre. 

Og hvis du bliver ved med at 
være i tvivl, så kan du jo prøve 
lige så forsigtigt at vælge nogle 
nye ting, som du gerne vil prøve 
af – og så evaluere, hvordan det 
er for dig og for jer. 

Blot, gør det ikke bare fordi 
andre synes, at det er det rigtige 
for dig og for jer.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er en dame på 83 år. Jeg 

bor stadig hjemme i min egen 
lejlighed og er velsignet med et 
stærkt helbred. 

Jeg håber på, at jeg endnu har 
nogle gode år foran mig, men jeg 
ved også, at det ikke er mig, der 
bestemmer, hvornår jeg skal her-
fra, det er Herren, og jeg er klar. 

Jeg vil gerne snakke med mine 
børn om nogle ting i forbindelse 
med min bortgang, men de vær-
ger sig mod det hver gang. Jeg 
tror, de gør det for at beskytte mig 
og måske også dem selv mod at 
tænke på døden, men jeg er helt 
afklaret med det og frygter ikke 
døden, for jeg har et godt liv bag 
mig. Men det lykkes mig stadig 

ikke at få snakken ført til ende. 
Hvorfor er folk så bange for at 

snakke om døden, det er jo en 
naturlig ting. Og hvordan skal jeg 
komme igennem til mine børn?

Venlige hilsener Seniorinden 

Kære Seniorinde
Der er mange mennesker, der 

har svært ved at tale om døden, 
og især hvis det er aktuelt for dem 
på en eller anden måde. 

På den ene side er det ikke så 
mærkeligt, for selvopholdelses-
driften i os er meget stærk, og 
overfor døden kommer vi til kort. 
Det kan fylde os med angst, og 
derfor værger mange sig mod at 
komme ind på det emne. 

En snak om døden konfronterer 

os tillige med den sorg og det 
savn som uvægerligt opstår, når 
vi mister dem, vi holder af. Mange 
vægrer sig derfor ved at snakke 
om det for at undgå den smerte, 
det medfører.

På den anden side er døden jo 
det eneste, vi kan være helt sikre 
på sker for os alle, så vi burde 
være meget bedre til at forholde 
os til den. 

I middelalderen var døden ikke 
tabu, men snarere noget, man var 
meget optaget af. Det var relevant 
at beskæftige sig med døden, 
fordi det stillede krav til, hvordan 
man levede. Man var optaget af at 
være klar til at dø! På den måde 
fi k døden gjort livet og nuet rele-
vant. Sådan burde det efter min 
mening også være i dag. 

Men det kan være svært i 
praksis, når hele vores sam-
fund er gennemsyret af en form 
for dødsfornægtelse, med sine 
utallige bud på, hvordan vi kan 
komme til at leve længere eller i 
det mindste snyde udadtil ved at 
se yngre ud, end vi reelt er. 

Der er mange, der snakker om 
øget livskvantitet, men snakken 

burde måske i stedet være om 
øget livskvalitet? Jeg selv vil i 
hvert fald hellere leve et par år 
færre, hvis årene så til gengæld 
er gode og sjove.

Når du insisterer på at snakke 
med dine børn om din død, så 
kan du være med til at give dem 
og jer en smuk gave. Konsekven-
serne af den snak kan nemlig få 
jer alle til at indse, hvor værdifuld 
og dyrebar hver dag er, som I får 
sammen får. 

Men af de grunde som jeg 
har nævnt ovenfor, kan det være 
svært for dine børn at gennemfø-
re snakken. Hvis det skal lykkes, 
er du derfor nødt til at starte med 
at få dem til at forstå, hvorfor de 
skal tage den snak med dig: At de 
vil gøre dig en tjeneste, og at det 
er OK, at det er svært undervejs. 

Når dine børn forstår, at det 
virkelig er vigtigt for dig at snakke 
om din bortgang, så kan det blive 
den motivation, som får dem til 
at udholde deres egen angst og 
sorg over at skulle konfronteres 
med, at de måske inden for over-
skuelig fremtid skal sige farvel til 
dig. Er det alt for svært for dine 

børn på trods af det, så kan du 
skrive de ting ned, som du gerne 
vil have, at de bliver orienteret om 
og blot bede dem om at læse det 
ved din bortgang. På den måde 
sikrer du dig, at informationerne 
bliver videregivet, men respekte-

rer samtidig deres valg om ikke at 
ville snakke om døden.

Hilsen Suh

Lader jeg mig udnytte af min mand? 

Jeg vil gerne snakke med børnene om min bortgang

Du kan jo prøve at vælge nogle nye ting, som du gerne vil prøve af – og så evaluere.

En snak om døden konfronterer os med den sorg og det 
savn, som uvægerligt opstår, når vi mister dem, vi holder af. 
Mange vægrer sig derfor ved at snakke om det.
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2016-musicalen på Hestlund 
Efterskole den 16. og 17. marts 
er en historisk fortælling om 
kærlighed, tro og frihed. Hi-
storien tager sit udspring på 
Guldkysten i Afrika i 1798 un-
der udfasningen af den danske 
slavehandel. 

Publikum møder her blandt 
andet en afrikansk kvinde, som 
bliver bortført fra Guldkysten til 
de Dansk Vestindiske Øer, hvor 
hun bliver gjort til slave.

Brødremenigheden i Herrnhut  
i Østtyskland bliver klar over, at 
de danske slaver lever under 
umenneskelige forhold - og at 
de ikke må dyrke kristendom-
men. Menigheden sender derfor 
missionæren Thomas ud for at 
udbrede kristendommen blandt 
slaverne på Sct. Croix. 

Missionæren møder slavekvin-
den og forelsker sig i hende. Hun 
bliver kristen, og de forsøger at 
blive gift. Men det må de ikke for 
herrnhuterne og plantageejeren, 

så parret stikker af og gennemgår 
en voldsom masse trængsler.

Alle er født lige
Moralen er, at alle mennesker 

har lige stor værdi - og alle har ret 
til kærlighed, tro og frihed. 

- Det er et dunkelt kapitel af 
Danmarkshistorien, som er me-
get lidt kendt. Det rummer en lang 
række spændende historiske be-
retninger og samtidig en ufattelig 
mængde tragiske skæbnefortæl-
linger om blandt andet iturevne 

familier, siger John Laue. Han 
har sammen med lærerkollegaen 
Anette Bonde for tredje år i træk 
stået for musical-manuskriptet.

Lærer Per-Arnt Fought er ho-
vedkraften bag sangene, som er 
præget af vestlig pop, afrikanske 
og sydamerikanske rytmer – samt 
europæisk folkemusik, når hand-
lingen foregår på slaveskibene.

Gavner eleverne 
Musicals har været et fast 

programpunkt på Hestlund Efter-

skole siden 1980’erne.
- Det giver et enormt sam-

menhold blandt eleverne, når 
alle løfter i fl ok. Det at optræde 
foran en fyldt sal gør, at de med-
virkende knokler ekstra for at 
levere varen. Når det lykkes, og 
det gør det altid, får hele holdet 
et selvtillids-boost af dimensioner 
og en fælles oplevelse for livet, 
siger forstander Johannes Foms-
gaard. Og viceforstander Nicolai 
Skjøtt tilføjer:

- Det er begivenheder som 

denne, som får de unge og deres 
forældre til at overveje et eftersko-
leophold her hos os. Musicalen 
giver os kort og godt en mulighed 
for at vise vores omverdenen, 
hvad vi kan her på Hestlund, 
konstaterer viceforstanderen.

Forestillingerne løber af sta-
blen på Hestlund Efterskole den 
16. og 17. marts kl. 19.30.

Bodil

Musical om
kærligheden
mellem en
missionær og 
en slavepige
Årets musical på Hestlund Efterskole foregår på 
de Dansk Vestindiske Øer i 1798.

Den virkelige historie
Af Henri Nissen 

Danmark købte De Vestindiske 
Øer af Frankrig i 1733 for at ud-
nytte dem til sukkerplantager. 
Kort efter kom en fl ok brød-
remenigheds-missionærer til 
øen St. Thomas. Men allerede 
indenfor den første måned blev 
de ti ramt af sygdom og døde i 
det usunde fugtige klima, som 
de slet ikke var vant til.

Chokeret fik familierne først 
beskeden i 1735, men nye frivil-
lige meldte sig straks til at rejse 
ud og overtage arbejdet. 

På St. Thomas afviste de hvide 
slaveejere missionærerne. De 
ville ikke have, at slaverne blev 
for »kloge«, eller at de begyndte 
at føle sig som »kristne brødre« 
med de hvide. Missionærerne 
mødte derfor stor modstand.

Rebecca - en apostel
Modstanden kulminerede, da 

en af missionærerne, Friederich 
Martin, giftede sig med en af 
de nye sorte kristne, mulatten 
Rebecca Protten. 

Hun var et af de mange resulta-
ter af de hvides tagen for sig af de 
afrikanske slavekvinder. Men for 

brødrene var der - ifølge Paulus 
- ikke længere forskel på slaver 
og herrer, mænd og kvinder eller 
racer - alle var brødre og søstre. 

Da Rebecca nu skulle giftes 
med en hvid mand, frygtede 
slaveejerne, at det var begyndel-
sen på enden. Når først de sorte 
kvinder blev kristne, kunne de 
hvide mænd ikke længere tillade 
sig at betragte dem som dyr uden 
en sjæl. Og skulle man til at kalde 
dem for søstre, så var der ikke 
længere tale om herrer og slaver. 

Guvernøren greb derfor ind og 
satte både Rebecca og hendes 
mand Friederich i fængsel sam-
men med de andre missionærer. 
Der sad de i tre måneder under 
usle forhold. De indespærrede 
var faktisk i livsfare og bad Gud 
om at sende deres leder, grev 
Zinzendorf, selv om de godt 
vidste, at det var utænkeligt, at 
den tyske greve pludselig skulle 
komme herover på den anden 
side af jordkloden. Men selv 
kunne de ikke udrette noget imod 
de danske kolonimyndigheder.

Deres fangenskab åbnede 
imidlertid døren på vid gab for 
Brødremenigheden blandt de 
sorte slaver. Nu kunne de sorte 
se, at disse hvide var på deres 

side og også måtte lide under 
plantageejernes magt. 

Zinzendorf blev udvist
Efter tre måneder kom Zinzen-

dorf rent faktisk på besøg! Han 
var nemlig endnu engang blevet 
udvist af Saksen. 

Da Zinzendorf kom tilbage 
fra et besøg ved det hollandske 
hof og fik sin post i en by 20 
km fra hjemmet, var der en ud-
visningsordre fra kongen. Han 
skulle straks sælge sit gods og 
forsvinde ud af Saksen inden tre 
måneder. 

Gavnede missionen 
Ludwig rejste derfor rundt i 

Europa og styrkede de mange 
grupper af forfulgte troende, som 
var i konflikt med den officielt 
anerkendte kristendom. 

Han rejste senere til Amerika, 
hvor han medvirkede til at oprette 
en ny brødre-koloni i Pennsylva-
nia, ligesom han forsøgte at for-
sone de tysktalende lutheranere 
og reformerte. 

Zinzendorf satte livet på spil 
for at komme i kontakt med in-
dianerne. Overalt kom han folk 
i møde med et åbent hjerte og 
troede det bedste om alle, indtil 

det modsatte var bevist. Og på 
mirakuløs vis slap han levende fra 
indianerne, som havde lagt pla-
ner om at slå ham ihjel i den tro, 
at han var ligesom andre hvide.

Men tilbage i 1738 skulle nogle 
nye missionærer - til afl øsning 
for dem, der var døde nogle år 
tidligere - sendes til De Vest-
indiske Øer, og Ludwig fi k den 
indskydelse, at han absolut skulle 
rejse med. På den måde kunne 
han vise sig solidarisk med brød-
rene ved selv at rejse til de mest 
frygtede områder.

Bønnesvar med fart på 
Rejsen tog normalt 3 måneder, 

men vinden var fantastisk, så 
efter kun en måned ankom skibet 
til St. Thomas. Her fi k Zinzendorf 
straks besked om missionærer-
nes indespærring. Han brugte 
resolut sin titel som tysk rigsgreve 
til at forlange af guvernøren, at 
han øjeblikkeligt løslod fangerne. 
Zinzendorf fi k ham endda til at 
skrive under på, at han fremover 
ville lade brødrene arbejde i fred. 

For alles øjne tog Zinzendorf 
hjerteligt imod de løsslupne, og 
mens både sorte og hvide så til, 
tog han demonstrativt Rebeccas 
sorte hånd og kyssede hende 

elegant på hånden! 
Denne gestus fra en højtstå-

ende adelig skulle vise alle, at 
der ikke var forskel på stand, race 
eller køn blandt ægte kristne. Re-
becca fungerede som hemmelig 
evangelist i plantagerne og hun 
var med til at grundlægge den 

første sorte kristne menighed 
i hele Amerika og blev på den 
måde de farvedes apostel.

Allerede i 1848 afskaffede 
Danmark som det første land 
i verden slaveriet. Et indirekte 
resultat af vækkelsen.

I virkeligheden førte Rebeccas historie til vækkelse blandt de sorte og slaveriets afskaffelse.

Rebeccas historie er fortalt i en amerikansk doktorafhandling. 
Historien her gengivet fra Henri Nissens bog ”Hjerternes By – 
Christiansfeld”. 
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– Hvorfor skal pr-bureauer lære 
menigheder at markedsføre 
konfi rmation og dåb? spørger 
førsteamanuensis ved Univer-
sitetet i Oslo. ”Det handler om 
at tage missionsbefalingen 
alvorligt”, svarer en kommu-
nikationsansvarlig i Kirkelig 
fellesråd.

Merete Thomassen, første-
amanuensis ved Det praktisk-
teologiske seminar ved Universi-
tetet i Oslo mener, at kirken bør 
holde op med at lade sig præge af 
markedsføring og nykapitalistisk 
sprog. 

– Jeg har mareridt om en kirke, 
som panisk griber til markedsre-
torik og markedsstrategier, som 
prøver ”at sælge” trosoplærings-
tiltag og som skal ”markedsføre” 
dåb og konfi rmation. Jeg ønsker 
ikke en kirke, som prøver at 
markedsføre sig selv i angst for 
dalende medlemstal og lavere 
tilslutning, siger hun.

I 2013 udgav hun bogen «Når 
dere ber. Om liturgiske språk og 
utforming av bønner til gudstje-
nesten». Her kommer hun også 
ind på markedssproget i kirken. 
Bogen indeholder en liste, som 
Thomassen mener er fy-ord i 
kirkelig sammenhæng. Det er 
ord som ”robust”, ”rundhåndet”, 
”bæredygtig”, og ”proaktiv”.

Frygter ikke PR
Kommunikationsansvarlig i Kir-

kelig fellesråd i Oslo, Finn Folke 
Torp, mener derimod, at det er en 
naturlig udvikling, at også kirken 
bruger pr-bureauer for at mar-
kedsføre sig selv. Faktisk burde 
kirken gøre endnu mere brug af 
pr-bureauerne.

– Der er en jungle derude, som 
kæmper om at få de unges op-
mærksomhed. Når kirken bruger 
markedsføring, handler det om at 
tage missionsbefalingen alvorligt, 
mener han.

Folke Torp kan dog godt se pro-
blemet ved at kirken bruger pr-ord 
som ”robust”, ”proaktiv” og ”sælge 
ind”, og at gudstjenester omtales 
som ”et omsætteligt produkt”.

– Når dåbstallene synker, og 

kirken har problemer med at 
kommunikere med folk, så er 
der ikke mange andre alternati-
ver end markedsføring. Men vi 
må være bevidste om, hvad vi 
markedsfører. Det er indholdet i 
markedsføringen og ikke ordene, 
som bruges, der er det vigtigste, 
mener Folke Torp.

Vil rense røverkulen
Merete Thomassen er derimod 

bange for, at kirken prøver at 
fremstå så salgbar og populær, 
at kernebudskabet til sidst for-
svinder.

– Det er på tide at vælte bor-
dene, rense røverkulen og fi nde 
ud af, hvad vi er kaldet til at 

gøre. Jeg ønsker mig ikke en 
kirke, som lejer pr-kompetence 
for at gøre evangeliet salgbart. 
Selvfølgelig må vi kommunikere, 
men det er noget med at bruge 
dette markedssprog. Denne 
markedsføringstænkning bryder 
med det kristne menneskesyn. 
Vi bliver produkter, som aldrig 
er gode nok, i stedet for at være 
mennesker skabt i Guds billede, 
siger hun.

Kamp om opmærksomhed
Generalsekretær i Norges 

Kristne råd, Knut Refsdal, næv-
ner, at bl.a. Den katolske kirke har 
brugt et pr-bureau for at få fl ere 
medlemmer. 

– Man kan sige, at kirkerne i 
dag kæmper om opmærksom-
heden i konkurrence med andre, 
på måder som ikke var så aktuelle 
tidligere, fordi kirkens budskab og 
tjenester var en mere selvfølgelig 
del af folks liv, siger Refsdal. Han 
erkender dog, at kirken ikke skal 
tilpasse sig PR-bureauernes 
sprog og terminologi. 

Det er godt at hente kompe-
tence og impulser fra andre sam-
fundsområder. Det gør kirken fx. 
også, når det gælder psykoterapi 
i sjælesorgen, kommunikations-
teori i forkyndelsen og organisa-
tionsteori i processer med ledelse 
og styring, forklarer Knut Refsdal. 

KPK/Bodil

Fire nonner blandt 15 dræbte
på plejehjem i Yemen
Pave Frans I har fordømt det, han 
betegner verdens ligegyldighed 
overfor mordet på fi re nonner og 12 
andre personer på et hjem for ældre 
i Aden, Yemen.

Bevæbnede mænd trængte ind på 
plejehjemmet sidste fredag. De gik fra 
værelse til værelse og bandt ofrene, 
før de skød dem i hovedet.

De fi re nonner, som blev dræbt un-
der angrebet, tilhørte Missionaries of 
Charity. Paven forsikrer, at han beder 
for de døde og deres pårørende. Han 
fordømmer angrebet som ”meningsløs 
og djævelsk vold” og kalder nonnerne 
moderne martyrer.

- De kommer ikke på forsiden af aviserne, de kommer ikke i 
nyhederne. De har givet deres blod for kirken, sagde paven sidste 
søndag på Peterspladsen i Rom.

Ifølge Reuters har ingen taget ansvaret for angrebet, der angiveligt 
også medførte kidnapning af den indiske præst Father Tom Uzhun-
nalil. Indiens udenrigsminister, Sushma Swaraj, har bekræftet på 
Twitter, at præsten er blevet ”bortført af terrorister i Yemen.” 

Yemen har oplevet mange uroligheder siden houthierne tog 
magten i september 2014. I januar sidste år måtte præsident Abd 
Rabbuah Mansur Hadi trække sig tilbage, og mange byer, inklusive 
Aden, har været præget af lovløshed siden da. I april 2015 fi k ter-
rorgruppen al-Qaeda frigivet næsten 300 fanger fra Yemen.

Bodil

Over 100.000 var samlet til 
Harvest America 2016 på AT&T 
Stadion i Arlington, Texas, sid-
ste søndag for at høre pastor 
Greg Laurie tale. Flere tusinde 
valgte at tage imod Jesus.

”Jeg ved et par ting om dig”, 
sagde seniorpræsten fra me-
gakirken Harvest Christian Fel-
lowship i Californien under stor 
jubel fra tilhørerne. Hans tale om 
”Den Gode, Den Onde og Den 
Grimme” blev transmitteret live til 
6.000 mødesteder i USA. 

Harvest America 2016 bød 
også på musik ved Chris Tomlin,  
Switchfoot, Lecrae og MercyMe.

Vækkelse i Texas
- Du er tom, du er ensom, du 

føler skyld, og du frygter døden, 
sagde pastoren til forsamlingen. 

Vi bliver alle født tomme, sagde 
Laurie og pegede på, at de mest 
søgte begreber på Google om 
aftenen er ”porno, ensomhed og 
selvmord”. 

Seniorpræsten talte om synd 

og skyld bl.a. ud fra beretningen 
om kvinden i Johannes-evan-
geliet kapitel 4. Herefter fortalte 
han om Jesus, der kom for at 
frelse mennesker ved sin død og 
opstandelse. 

- Himlen er ikke for gode men-
nesker, den er for mennesker, der 
har fået tilgivelse, understregede 
Laurie.

Herefter ledte han en bøn for 
dem, der gerne ville tage imod 
frelsen. De kunne bede, mens 
de sad på deres pladser. Men 
efterfølgende gik flere tusinde 
frem mod platformen for at vise 
overfor andre, at de havde sagt 
ja til Jesus.

”Pris Gud for de tusinder af liv, 
som blev forvandlet for evigt i af-

ten på #HarvestAmerica på grund 
af evangeliet om Jesus Kristus”, 
tweetede pastor Robert Jeffress 
fra First Baptist Church i Dallas.

Taler til den enkelte
Pastor Laurie sagde til The 

Christian Post få dage før festi-
valen:

- Det er svært at forholde sig 
til en gruppe på 30-60.000 men-
nesker. Så jeg tænker altid på en 
person, som er kynisk og slet ikke 
havde lyst til at komme med. Så 
selv om jeg taler til hele forsam-
lingen, taler jeg direkte til den 
person, som om vi to havde en 
samtale, forklarede Greg Laurie.

Ifølge The Dallas Morning 
News var der tale om den største 
forsamling i Nordtexas, siden 
evangelisten Billy Graham sam-
lede 255.000 samme sted i løbet 
af fi re dage i 2002. 

I år var konferencen dog be-
grænset til en dag. Men prædi-
kantens håb om at se 100.000 
mennesker blev opfyldt. 

Bodil

Flere tusinde tog imod 
Jesus på Texas-stadion
Mindst 100.000 deltog i Harvest-festival på Arlington Stadion sidste søndag.

Seniorpræst Greg Laurie talte til de 100.000 på Arlington Sta-
dion og indbød dem til at tage imod Kristus. 

Vil rense kirken for markedsføringssprog
I Norge debatterer man, om kirkerne bør bruge PR-bureauer eller ej.

- Det er på tide at vælte bordene og rense røverkulen. Kirken 
skal ikke bruge pr for at sælge evangeliet, siger Merete Thomas-
sen fra Universitetet i Oslo.

Verden er ligeglad med 
vor tids martyrer, siger 
pave Frans I.

Partnere i bibeloversættelse 
opgiver fremtidigt samarbejde 
Organisationen Wycliffe Associates har valgt at forlade over-
sættelses-netværket Wycliffe Global Alliance.

Det meddelte Wycliffe Associates, en international organisation 
til fremme af bibeloversættelse, den 1. marts. Dermed afbrydes  
samarbejdet med Wycliffe Global Alliance, som startede i 1991.

Wycliffe Associates præsident, Bruce Smith, informerede stab 
og volontører i Orlando, Florida, om beslutningen den 1. marts.

Wycliffe Associates (WA) har eksisteret i 49 år og har på for-
skellige måder assisteret bibeloversættelser. Smith nævner fl ere 
årsager til, at organisationen nu forlader Wycliffe Global Alliance: 
Først og fremmest ønsker WA ikke at støtte bibeloversættelser, hvor 
”familieterminologien”, dvs. Gud Fader og Gud Søn er udeladt. Det 
er sket i nogle oversættelser til muslimske områder.

Den bogstavelige oversættelse af ”Fader og Søn” står ikke til 
diskussion, hedder det i pressemeddelelsen fra Bruce Smith.

Wycliffe Associates arbejder i 75 lande, hvor de støtter bibelover-
sættelse med bl.a. personale, træning og teknologi. Visionen er at 
se hele Bibelen oversat til alle sprog i 2025.

Bodil

Evangelisten Billy Grahams 
sønnesøn taler i Norge
Billy Grahams sønnesøn Will Gra-
ham kommer til Norge for første gang 
i juni. Han skal tale i fem norske byer.

Will Graham har taget arven op efter 
sin bedstefar og forkynder evangeliet 
over hele verden i regi af the Billy Gra-
ham Evangelistic Association, BGEA.

Søndag den 13. marts vil europa-
chefen i Billy Grahams organisation, 
svenske Hans Mannegren, prædike ved 
gudstjenesten i Den Frie Evangeliske 
Forsamling i Oslo. Samtidig vil han 
informere om den kommende møde-
kampagne.

– Europa er under forandring, og der 
er et stort behov for en opvågning blandt kristne i Norge, så vi kan 
møde forandringerne med håb og tro. Vi vil satse store ressourser 
sammen med jer i Norge. Først og fremmest for at se ikke-kristne 
tage imod Jesus, men også for at kristne kan genfi nde deres tro og 
identitet i mødet med anderledes tænkende og troende. Vi ønsker 
at formidle liv, håb og tro på fremtiden, forklarer Hans Mannegren 
i en pressemeddelelse.

I 1978 samlede Billy Graham 30.000 mennesker på Ullevål Sta-
dion i Oslo. Samarbejdet mellem kristne fra alle trossamfund både 
før, under og efter stormødet satte dybe spor i norsk kristenhed. Nu 
håber man, at dette vil ske igen i en form, der er tilpasset vor tid.

KPK/Bodil

Will Graham skal tale 
ved fælleskirkelige ar-
rangementer i Norge. 
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USA har brug for bøn mere 
end nogensinde før, mener 
den tværkirkelige organisation 
UnitedCry. Derfor vil man samle 
30.000 kirkeledere til bøn den 
9. april.

UnitedCry henviser til profeten 
Joels bog kapitel 2, hvor Israel 
måtte løse en national krise ved 
at samles til bøn og bod.

- Vi tror, at vi er ved et afgø-
rende vendepunkt for vores land. 
Derfor vil UnitedCry DC16 samle 
30.000 præster og kristne ledere 
på Lincoln Memorial i Washington 
DC den 9. april for at forenes til 
bøn og bod i Joels ånd.

Vi har brug for, at vore præster 
lærer os at bede og leder alle 
os, der hører til Kristis legeme, 
tilbage til fællesskabet med Her-
ren. Svære tider kræver ofre. Nu 
er det tid til igen af samles for 
at bede! lyder opfordringen fra 
UnitedCry DC16.

Enig bøn helbreder
- Vores land er i krise netop 

nu. Kun en forenet kirke kan 
helbrede en delt nation. Der er 
håb for Amerika, og bøn kan gøre 
forskellen, siger grundlæggeren 
af UnitedCry, Lewis Hogan, til The 

Christian Post. 
Det syv timer lange arrange-

ment i Washington DC vil være 
multi-etnisk og for alle generatio-
ner. Deltagerne vil bede Gud om 
tilgivelse, velsignelse og åndelig 
vækkelse og erklære, at USA 
med forfatningens ord er ”én 
nation under Gud”.

Blandt de medvirkende er 
evangelisten Billy Grahams dat-
ter Anne Graham Lotz og biskop 
Harry Jackson.

30.000 - et særligt antal
- Tallet 30.000 er vigtigt af 

flere årsager, forklarer Hogan. 
For det første er der teorien med 
balancepunktet: At 1 procent af 
kvadratroden af en befolkning kan 
føre til store forandringer. 

Desuden er der godt 300.000 
kirker i USA. Vi tror, at 30.000 
præster er som en slags tiende 
fra kirkerne. Samtidig læser vi i 
2. Samuels Bog 6, at David brin-

ger Pagtens Ark tilbage til Juda. 
Ved den anledning samlede han 
30.000 særligt udsøgte ledere.

- Vi tror, at når præster og 
ledere samles her i enhed og 
ydmyghed, vil de være i stand til 
at bede Gud bringe sit nærvær til 
Amerika med stor kraft, forklarer 
Lewis Hogan.

9. april - en særlig dato
Datoen, den 9. april, er valgt 

af historiske årsager. Den 9. april 
1865 blev den amerikanske bor-
gerkrig offi cielt afsluttet - netop 
ved trappen til Lincoln Memorial. 

Ligesom præsident Lincoln 
prøvede at forene en racemæs-
sigt delt nation, vil der være 
særlig fokus på tilgivelse for ra-
cekonfl ikter. Her vil bønnen blive 
ledet af Dr. Martin Luther Kings 
datter, Bernice, og hans niece Dr. 
Alveda King. 

Bodil

30.000 kirkeledere skal bede for USA 

Af Bodil Lanting

Mange tusinder tidligere mus-
limer mødes i hemmelighed i 
små husmenigheder i Iran.

Det sker, selv om Irans rege-
ring betegner kristendommen 
som en trussel mod islam og slår 
hårdt ned på kristne forkyndere. 

På Verdensranglisten over de 
lande, hvor kristne forfølges mest, 
er Iran på en 9. plads. Alligevel 
vurderer Åbne Døre, at der er 
450.000 kristne i landet. Andre 
mener, at der snarere er op mod 
1 million kristne iranere.

Eksplosiv kirkevækst
I marts 2012 skrev Åbne Døre:  

”For ca. 40 år siden boede der 
omkring 200 kristne med mus-
limsk baggrund i Iran, men i dag 
skønnes antallet at være ca. 
370.000. 

Ved siden af disse nye troende 
har Iran også en traditionel ar-
mensk og assyrisk kirke med ca. 
80.000 medlemmer. Disse kirker 
kan frit afholde møder på deres 
eget sprog, men det er forbudt 
for dem at række ud mod de farsi-
talende muslimer.” 

Nu er tallet vokset yderligere. 
En af årsagerne er, at iranerne 
har fået nok af den offi cielle mus-
limske religion i Iran. Det viser sig 
især efter præsidentvalget i 2009.

Iranerne bliver stadig mere 
skeptiske overfor regeringens 
påstand om, at kristendommen er 
en ”vestlig religion” og en del af et 
vestligt politisk system. 

Samtidig er mange iranere 
meget aktive, når det gælder at 
dele deres tro med andre - selv 
om det er forbudt.

Leder-træning i London
Ifølge The Christian Post får 

mange iranske kristne ledertræ-
ning på Pars Theological Centre 
i London.

Der er nu 200 iranere på dette 
center. De lærer blandt andet at 
være ledere i den iranske husme-
nighedsbevægelse. 

- Pars ser det som en stor 
chance at kunne træne ”agenter”, 

som kan omforme det iranske 
samfund fra bund til top. Det sker 
ved at skabe en græsrodsbevæ-
gelse med Jesus-værdier i en 
iransk stil, forklarer en kilde ved 
centeret.

Det er ikke noget anti-iransk. 
Det er en iransk bevægelse. Der 
er et stort, stort antal muslimer, 
som vender sig til Kristus, under-
streger kilden. 

Mobile husmenigheder 
Hver enkelt husmenighed i Iran 

består af fi re eller fem kristne. De 
er nødt til at mødes et nyt sted 

hver gang.
- Hvis de vil synge, må de gøre 

det meget stille eller helt lade 
være, forklarer kilden ved Pars 
Centre.

En teologisk uddannelse ved 
Pars Centre varer op til tre år. 
De studerende kan lære om den 
forfulgte kirke foruden de mere 
traditionelle teologiske fag som 
etik, troslære, trosforsvar og 
sjælesorg. 

450.000 med i kristne 
husmenigheder i Iran
Den eksplosive kirkevækst sker til trods for systematisk politisk forfølgelse.

Pastor Massoud Fouroozandeh var eliteelev på en koranskole i Teheran, før han som 15-årig fl yg-
tede fra Iran. Han fortæller om fl ugten, og hvordan han kom til tro på Jesus i bogen Den forbudte 
frelse - min vej til friheden. I Danmark arbejder han bl.a. blandt iranere.

24 timers bøn og mediefokus på 
verdens forfulgte kristne
Organisationen Voice of the Martyrs (Martyrernes Røst) holdt 
et døgns fokus på forfulgte kristne med kampagnen ”I Am 
N”(Jeg er N) den 1. marts.

Organisationen holdt bøn, mens billeder af navngivne forfulgte 
fra hele verden blev vist på de sociale medier. Formålet var at sætte 
både navne og ansigter på de forfulgte kristne.

- Når kristne lærer om deres brødre og søstre rundt om i verden, 
bliver de inspireret til at stå sammen med dem. Vi er deres stemme, 
siger Jason Peters fra Voice of the Martyrs.

Voice of the Martyrs sender bl.a. bibler med luftballoner ind i 
Nordkorea. I Am N-kampagnen har sammen med deres musikalske 
partnere i Integrity Music lavet et soundtrack til kampagnen på de 
sociale medier. Der er også udgivet en I Am N-bog.

Kampagnen har nu indsamlet 5 millioner dollars til støtte for 
kristne, som forfølges af muslimske ekstremister.

Bodil

Dr. Alveda King, menneske-
retskæmper Martin Luther 
Kings niece, er med til at lede 
bønnen den 9. april.

”Jeg beder for Najeeb”, står der på Twitterbilledet.
”Martyrernes Røst” holdt en 24-timers kampagne med bøn og 
billeder af forfulgte kristne på de sociale medier.

Bøn kan afværge en national krise, mener organisationen UnitedCry.

”USA er kun én højesteretsdommer 
fra at miste religionsfriheden”
Vi er kun én højesteretsdommer fra at 
miste vore religiøse frihedsrettigheder, 
sagde den republikanske præsident-
kandidat Ted Cruz på en konference for 
konservative vælgere sidste fredag.

Texas-senatoren talte til the Conservative 
Political Action Conference om vigtigheden 
af at få den rigtige efterfølger til nylig afdøde 
dommer Antonin Scalia.

- Vi er kun én liberal dommer fra, at høje-
steret bestemmer, at regeringen kan afskaffe 
vores religionsfrihed og tvinge enhver af 
os til at handle mod vor tro eller risikere 
fængselsstraf. Vi er kun én liberal dommer 
fra, at højesteret beordrer fjernelse af alle 
monumenter med De ti Bud her i landet, sagde Cruz.

Også Floridas senator Marco Rubio og den tidligere Hewlett 
Packard direktør Carly Fiorina talte på konferencen. Derimod meldte 
Donald Trump afbud i sidste øjeblik.

Bodil

Religionsfriheden i 
USA er i fare, mener 
præsidentkandidat 
Ted Cruz.

Ben Carson opgiver valgkampen
Republikaneren Ben Carson har nu of-
fi cielt opgivet kampen for at blive USAs 
næste præsident. Til gengæld prøver han 
at mobilisere kristne til at stemme. 

Ifølge The Christian Post offentliggjorde 
Carson sin beslutning på de konservatives 
konference sidste weekend. Det er ikke lyk-
kedes ham at vinde nogen af staterne på den 
såkaldte Super Tuesday. 

 Den pensionerede neurokirurg vil nu mobilisere kristne vælgere.
- I 2012 var der 25 millioner evangelikale, som ikke stemte. Men 

marginen mellem Barack Obama og Mitt Romney var kun fem mil-
lioner, understreger han.

Ifølge Carson siger mange kristne, at Gud har alt under kontrol. 
Men det betyder ikke, at kristne ikke skal stemme. En af de måder, 
Gud styrer verden på, er gennem os, fastslår Ben Carson.

Bodil
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blik
over
bibel-
histo-
rien
Forstå Det Gamle 
Testamentes 
betydning for os.
For mange er Gamle Te-
stamente kun 39 bøger, 
som beskriver jødernes 
historie, men ikke synes 
at høre nært sammen 
med Ny Testamente.

Men i bogen ”Det Gamle 
Testamentes Frelseshisto-
rie” gives forklaringer på 
den sammenhæng, der 
fi ndes skjult i symboler og 
forbilleder.

I bogen er der indlagt 
en farveplance, som giver 
overblik. Planchen er gen-
givet her til venstre, men 
på avispapir og i mindre 
format end i bogen, hvor 
den er 65 x 48 cm. stor.

Planchen viser en kro-
nologisk oversigt over de 
forskellige perioder og de 
personer fra Bibelen, som 
levede på dette tidspunkt. 
Det gælder stamfædre, pa-
triarker, dommere, konger 
og profeter.  

Bogen har især fokus 
på frelseshistorien og de 
fem perioder, som denne 
kan opdeles i. 

Bogen giver også en 
indførelse i hver enkelt af 
Gamle Testamentes bøger, 
og de samtidige konger og 
profeter i Israel og Juda.

Der er også seks tavler, 
som sammenligner begi-
venheder i Israel med de 
daværende verdensriger 
fra Abraham til Jesus.

Bog og kort giver et 
godt overblik over GTs 
historie - og betydningen 
i forhold til kristendommen 
af ofre, tabernakel, tempel 
osv.

Udfordringen har over-
taget restoplaget fra H.K. 
Neerskov, som stod for 
den danske udgave, cder 
udkom i 1984 og 1990.

Udfordringens læsere 
tilbydes nu bogen og plan-
chen til kun 98 kr.

Bestil på Hosianna.dk 
eller ring til Udfordringen.
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BØGER & FILM OM PÅSKE  BØGER & FILM OM PÅSKE  

Bibelske fi lm 
The Bible
Storslået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i Bibelen.
Indeholder 4 dvd’er. Kr. 159,00

The Passion
Følg de sidste 12 timer i Jesu liv. Instruk-
tør: Mel Gibson
Kr. 99,95

Jesus of Nazaret
I Zeffi rellis stjernespækkede og stort 
anlagte tv-produktion fra 1977 skildres 
Jesus som gudmennesket fra en anden 
verden. Spilletid: 3 timer+16 min.
Kr.  59,00

Jesus - Manden der ændrede historien
Den kendte Jesus fi lm, der bygger på 
Lukas-evangeliet. 
Kr. 98,00

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

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

J. Sejergaard & H. Højlund

Opstand om 
opstandelsen
En række præster og teologer uddyber i 
denne bog argumenterne for, hvorfor Jesu 
opstandelse skal forstås præcis så ligefremt, 
som folk i almindelighed opfatter den - og 
som de nytestamentlige tekster lægger op til.

Jesu opstandelse er nemlig den begivenhed, 
hvormed hele kristendommen står og falder. 
Som Paulus siger: ”Er Kristus ikke opstået, 
er vores prædiken tom, og jeres tro er også 
tom.” (1. Kor. 15,14)

Paperback, 158 sider. kr. 149,95

Benny Hinn

Guds Lam
Med erfaren visdom og tidløs indsigt giver 
Benny Hinn os her del i sine årelange studier 
angående Guds plan for vores frelse. 

I et omfattende panorama over menneske-
slægtens historie fra 1. Mosebog til Johannes 
Åbenbaring kommer her den utrolige historie 
om en frelser - i går, i dag og til evig tid:

• Guds Lam i 332 profetier
• Fra udgangen af Egypten til korset
• 21 bemærkelsesværdige åbenbaringer
• Guds Lam i Israels 7 festerTag dit kors op
• Forløsningens 7 evige velsignelser ved 

Lammet 

Paperback, 136 sider. kr. 118,-

Fra påskehåb til pinsetro
Thomas Kristensen er præst i Hvide Sande og viser i denne bog, hvordan vores liv 
og tro kan beriges på en særlig måde i tiden mellem påske og pinse. 

Bogen indeholder en andagt til hver af de 50 dage fra og med Påskedag til og med 
Pinsedag. Hver andagt slutter med en påmindelse om, hvad Helligåndens opgave er. 

Påskehåb bliver til pinsetro. Død og opstandelse bliver til fest og mission!

Max Lucado

Da englene tav
En vandring med Jesus til Golgatas kors. Vi 
følger Jesus på hans sidste vandring. Ved at 
opleve den kan vi lære at gå vores egen. 
 
Intet Jesus gør er tilfældigt og hans handlinger 
har fl ere formål. Det bliver din livs vandring - 
og den ender med døden. Jesus snakker ikke 
undervejs. Han holder ingen hvilepauser. Han 
vandrer med målet for øje - ind i den hellige 
by mod templet, hvor han smider kræmmerne 
ud, videre gennem Getsemane til rettergang 
og dom, og videre ad Via Dolorosa til korset, 
hvor selv engle bliver tavse.

Indbundet, 291 sider. kr. 199,-

Derek Prince

Købt med blod
På korset udholdt Kristus alt det onde som 
tilkommer os, og i stedet fi k vi del i alt det 
gode der tilkommer Ham. 

I denne provokerende bog, rig på skriftsteder, 
udforsker den anerkendte forfatter Derek 
Prince de ni ”guddommelige forvandlinger” 
af forsoning.
Det er ikke nok kun at kende til Kristi forso-
nende værk, bogen præsenterer midlerne til 
at gøre det virkeligt i vores egne liv. Ved at 
angre, ved at have tro og et forhold til Hel-
ligånden.

Paperback, 228 sider. kr. 200,-

Af Thomas Kristensen
Indbundet, 105 sider. 
kr. 99,95
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Af Henri Nissen

- Med bogen ”Solsikken fra 
Theresienstadt og andre for-
tællinger” har jeg bestræbt mig 
på at skrive til alle lag, så både 
ung som ældre kan få udbytte 
af læsningen, fortæller Gert 
Grube.  

Grube er pensionereet lærer, 
og har som en god pædagog 
altid forsøgt at gøre kristendom-
men relevant. Dels gennem sine 
mange bibelske skulpturer, som 
nu kan ses på Galleri Bibelland 
i Brejning. Dels gennem novel-
ler med en moralsk eller kristen 
pointe. Og det glæder ham, at de 
bliver brugt.

- En præst fortæller mig, at han 
sammen med sin kone tager ud 
og holder møder. Når han har 
holdt sin prædiken, fortsætter 
konen mødet med at læse en 
fortælling op efter kaffen. I mange 
år har hun brugt H.C. Andersens 
eventyr, men da hun fi k øje på 
mine fortællinger, blev de anvendt 
i stedet. Den oplysning blev jo en 
stor opmuntring for mig, fortæller 
Gert Grube.

Samler på indtryk
Gert Grube er et følsomt og 

poetisk menneske, som opfanger 
mange ting, som andre overser.

- Ja, man kan vist godt sige, at 
jeg samler på indtryk – det gælder 
både fra hverdagsliv, bibeltekster, 
naturen og rejser. Det viser sig, at 
mange indtryk lægger op til en 
fortælling. En dag købte jeg et 
maleri, som forestillede en jøde, 
der i forbindelse med den sidste 
plage var i gang med at smøre 
blod på dørstolperne. Kunstneren 
havde på en fi n måde formået at 
formidle budskabet om beskyttel-
se. Det blev inspiration til fortæl-
lingen ”Blodet på dørstolperne”.

Et andet maleri, som jeg lige-
ledes erhvervede, forestillede 
Jesu lidelse og kongeværdighed 
med henholdsvis en tornekrone 
og kongekrone. Maleriet var så 
inspirerende, at jeg måtte om-
sætte kunstværket til en fortæl-
ling. Ja, det blev til to fortællinger: 
”Tornekronen” og ”En malers 
mesterværk”.

Skelletter fortæller
For en del år siden besøgte jeg 

og min kone Øm kloster, som i 
dag ligger hen i ruiner. Jeg fi k fat 
i en bog, som omtalte klosterli-

vet. Her blev det fortalt, at man 
ved udgravninger havde fundet 
knogler fra mennesker, der var 
angrebet af en sygdom, som hed 
”kæmpevæksten.” Det betød en 
øget vækst af pande, underkæbe, 
fingre og tæer. Utvivlsomt har 
disse mennesker søgt ly i et klo-
ster, for at blive fri for nysgerrige 
blikke og andet ubehag derude i 
hverdagslivet. Oplysningen om 
kæmpevæksten blev til fortæl-
lingen ”Den navnløse.”

Besøg i KZ-lejr
- Sammen med nogle venner 

besøgte jeg i efteråret 2011 kon-
centrationslejren Theresienstadt. 

Besøget efterlod mange tanker. 
Men det var især to billeder, som 
jeg blev indfanget af: En skulptur, 
som viste en pige, der sad på 
hug, med bagbundne hænder 
og en sæk over hovedet - og 
en solsikke, som bogstavelig 
talt voksede frem af en lodret 
murstensmur. Billederne blev 
til fortællingen "Solsikken fra 
Theresienstadt," hvor jeg kobler 
fantasi på noget virkeligt, fortæller 
Gert Grube. 

Novelle om elevs død
- I år 2000 mistede jeg én af 

mine elever i folkeskolen. Jeg 
havde haft hende til matematik 
og kristendomskundskab siden 1. 
klasse. Hun gik nu i 5. klasse, hvor 
jeg havde hende i matematik i ti-
men før middag. Hun virkede glad 
og oplagt, fordi hun holdt meget af 
faget, men så om eftermiddagen 
fi k vi at vide, at hun havde fået et 
ildebefi ndende i fritidsklubben og 

kort efter var død... 
Det kom som et chok for mig. 

Så efter nogen tid var jeg i gang 
med fortællingen ”Munkebjerg-
bøgen,” hvor jeg af forældrene 
havde fået lov til at indføje minder 
fra begravelsen. Det blev selvføl-
gelig gjort med nænsom hånd. 

Ridder, død og djævel
- Fortællingen ”Den hvide 

kappe” har fl ere inspirationskil-
der, dels en tegning af Albrecht 
Dürer, som hedder "Ridder, død 
og Djævel", dels det sekularise-
rede samfund, vi lever i og dels 
Jesu alvorlige ord i Matt. 12,43-
45: ”Men når den urene ånd er 
faret ud af mennesket, vandrer 
den igennem vandløse steder 
og søger hvile, men fi nder den 
ikke. Så siger den: ’Jeg vil vende 
tilbage til mit hus, som jeg gik ud 
af’ og når den kommer, finder 
den det ledigt, fejet og pyntet. 
Så går den bort og henter syv 
andre ånder, værre end den selv, 
og de kommer ind og tager bolig 
der; da bliver det sidste værre for 
dette menneske end det første. 
Således skal det også gå denne 
onde slægt.”

En styrtet pilot
- Den 11.marts 1945 skete der 

et fl ystyrt i nærheden af Øster 
Starup. Piloten lod sig skyde ud 
med katapultsæde, men omkom 
alligevel, idet hans faldskærm fi k 
fat i sideroret. 

Piloten, Jack D. Hodge, havde 
været på rekognicering over Tysk-
land og var på vej over Danmark, 
da et par tyske jagere fi k ram på 
ham. Han ligger nu begravet på 
Øster Starup Kirkegård. Moderen 
ønskede ikke liget hjem til USA, 
idet hun sagde, at ”Han hviler 
blandt venner.” For at mindes sin 
søn forærede hun et dåbsfad til 
kirken. Tragedien blev til fortæl-
lingen ”Valmuens hemmelighed.”

Jerusalems ødelæggelse
Også historiske begivendhe-

der har Gert Grube skrevet om. 
Fortællingen ”Sidste udkald” 
handler om Jerusalems ødelæg-

gelse år 70. 
- Kejser Titus rejste i år 80 en 

triumfbue for at sætte sit fodaftryk 
af en betydelig sejr.

Marmorrelieffet af triumfbuen 
viser på nordsiden en scene fra 
triumftoget, hvor jødernes hellige 
symboler: bordet til skuebrødet, 
sølvbasunerne og den gyldne 
syvarmede lysestage, bæres 
frem af laurbærkransede romer-
ske legionærer.

Feltherren Cestius Gajus om-
ringede Jerusalem år 66, men af 
uforklarlige årsager ophævede 
han hurtigt belejringen. Det be-
tød, at jøderne fi k mulighed for 
at fl ygte.

I år 70 blev Jerusalem igen 
belejret, men nu af kejserens 
søn, Titus. Han belejrede byen 
i fem måneder og gik til angreb, 
da han blev underrettet om, at 
hungersnøden i byen havde 
drevet mødre til at spise deres 
egne børn. Templet ville han i 
første omgang skåne, men da en 
legionær kastede en fakkel ind i 
bygningen, omsluttedes den af 
fl ammer.

Hele byen blev jævnet med 
jorden. Den totale ødelæggelse er 
årsag til, at udtrykket ”Jerusalems 
ødelæggelse” stadig er en del af 
vort sprog, fortæller Gert Grube.

Nogle af de 14 fortællinger 
har været offentliggjort før i små 
hæfter eller i Udfordringen.

Men det er første gang, Gert 
Grube udgiver en hel bog på 84 
sider. Alle fortællinger har en klar 
berøring af den bibelske verden. 
Og Gert Grube håber, at bogen 
bl.a. vil blive brugt til bibelkredse 
og som gave til konfi rmander.

Gert Grube: ”Solsikken fra 
Theresienstadt og andre 
fortællinger”. 84 sider, 80 kr. 
Etnos forlag, Lundbjergvej 5, 
Gårslev, 7080 børkop. Mobil 
5152 8582.

RETTELSE: Bogen ”De gudlø-
ses guder” (omtalt i uge 7) kan 
købes hos alle boghandlere 
eller på underskoven.dk.

Gert Grube har et tydeligt 
sigte med sine fortællinger. 
Han vil opbygge troen.

Gert Grube 
vil styrke 
troen med
fortællinger
Ny bog med 14 tankevækkende fortællinger.

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Vi græd uden tårer er et enestående bidrag 
til holocaust historien. Her læser man i hår-
rejsende, rystende detaljer, hvordan jøder 
under 2. Verdenskrig i Auschwitz-Birkenau 

blev ført direkte fra togtransport til selektion mellem at 
leve eller dø, dernæst afklædningsrum, gaskamre og kre-
matorier eller brændt i lig gruber eller skudt. 

De, der skulle ekspedere jøderne ind i døden, var selv jøder. 
Det var unge stærke mænd udvalgt til et særligt drabshold, 
deraf navnet Sonderkommando. De blev selv løbende myrdet, 
da nazisterne ønskede at slette alle spor, og kun ganske få har 
nærmest mirakuløst overlevet. Forinden havde fl ere af dem 
skrevet deres vidnesbyrd og gravet det ned i jorden. De ville 
sikre sig, at eftertiden forstod sandheden om den ufattelige 
tragedie. I bogens syv interviews fortæller overlevende fra 
Sonderkommando, at deres første møde med det nye barske 
udryddelsesarbejde under tvang var dybt chokerende, og hvor-
dan de gradvis tabte evnen til at være almindelige mennesker 
og derfor ”græd uden tårer”. 

Moralske dilemmaer i barbariet 
Greif beskriver, hvad Sonderkommando gik ud på og den 

komplicerede følelsesmæssige tabuisering af emnet. Flere 
af de overlevende fra Sonderkommando har været mærket 
for livet og har lidt under livslang fortielse. De har ikke ønsket 
at stå frem, da det ville være følelsesmæssigt belastende og 
yderst problematisk i forhold til andre holocaust overlevede, at 
de som jøder blev tvunget til at medvirke til jødernes likvidering. 
Derfor har Greif måttet bruge megen overtalelse for at få dem 
til at lade sig interviewe samtidig med, at eftertiden har udvist 
mere forståelse. 

Det er svært at forstå ondskaben i alle dens djævelske de-
taljer, for udover nazismens ideologi med at udrydde jøder, så 
vidner denne bog – såvel som fl ere andre om holocaust– om 
den meningsløse, vilkårlige og næsten tøjlesløse ondskab i kz-
lejrene. Netop det at jøder, inkl. meget ortodokse, blev tvunget 
til at myrde egne trosfæller viser et af ondskabens mange 
nedrige ansigter. 

Vi græd uden tårer er oprindelig skrevet på hebraisk. Den 
danske udgave, som først udkom i 2010, er genoptrykt af In-
formations Forlag. Den er fi nt oversat af Tom Havemann ud fra 
den engelske (2005) og tyske udgave (1995). Som e-bog (dansk 
eller engelsk) er den dyr, og de mange billeder og illustrationer 
ses bedst på papir.

Gideon Greif - Vi græd uden tårer
496 sider • 300 kr. • Informations Forlag

Enestående 
holocaust værk



Lystruphave, Bibelcamping 3. - 14. juli (IM)
Stouby, Højskole Camping 3. - 8. juli (KFUM/K)

Uge 28
Sletten, Ry, Landslejr 7. - 15. juli (FDF)
Bornholm, Bibelcamping 8. - 16. juli (IM)
Hadsund, Bibelcamping 8. - 15. juli (IM)
Mariager, SommerCamp 9. - 15. juli (Pinsekirken)
Mørkholt, Ung Camp 9. - 16. juli (IM)
Haderslev, Ung Uge 9. - 16. juli (LM)
Gammelbro, Aleneforældrecamping 9. - 16. juli (IM)
Hvide Klit, Sæby, Familiecamp 9. - 16. juli (KFUM/K)
Virksund, Bibelcamping 11. - 16. juli (LM)

Uge 29
Fårevejle, Bibelcamping 14. - 23. juli (IM)
Hurup, Bibelcamping 15. - 22. juli (IM)
Virksund, Familiecamping 16. - 22. juli (LM)
Venø, Familielejr 16. - 22. juli (KFUM/K)
Mørkholt, Bibelcamping for alle 16. - 23. juli (IM)
Mørkholt, Teen Center 16. - 23. juli (IM)
Haderslev, FamilieUge 16. - 23. juli (LM)
Odder, Sommer Oase 16. - 23. juli (Dansk Oase)
Fjellerup, Bibellejr 16. - 23. juli (Nyt Liv)
Lystruphave, Voksenlejr 16. - 23. juli (KFUM/K)
Løgumkloster, Sommerlejr 17. - 22. juli
(Kristent Fællesskab)

Feriekalender med kristne sommercamps og lejreFeriekalender med kristne sommercamps og lejre  
Uge 23-24 
Thy, Vildsund, Teltmøder 7. - 12. juni (IM)
Harboøre, Teltmøder 13.- 19. juni (IM)
Vorgod, Teltmøde 14.- 20. juni (IM)

Uge 25 
Mørkholt, Seniorcamping I 18. -25. juni (IM)
Mørkholt, UNO - Seniorcamping  18. - 24. juni (IM)
Haderup, Seniorcamping 24.- 28. juni (IM)

Uge 26
Lystruphave, Teencamp 26. juni - 1. juli (IM)
Skrødstrup Efterskole, JuniorSportsCamp, 26. juni -
1. juli (DFS)
Hestlund Efterskole, JuniorSportsCamp, 26. juni -
1. juli (DFS)

Sang- og musiklejr, Frøstruphave Efterskole 26. juni - 
1. juli (DFS)
Sarons Slette, Bibelcamping 26. juni - 1. juli
Fjellerup, Sommerstævne 1. - 3. juli (Ordet og Israel)

Uge 27
Valby, Nordsjælland, Bibelcamping 1. - 8. juli (IM)
Kolding, SommerCamp 2. - 7. juli (Apostolsk Kirke)
Mørkholt, Familiecamping 2. - 9. juli (IM)
Sundeved-Centeret, Bibelcamping 2. - 9. juli (IM)
Børkop, MusicPoint, 3. - 9. juli (IM)

Uge 30
Haderup, Bibelcamping 21. - 30. juli (IM)
Virksund, Ung Uge 22. - 29. juli (LM)
Tullebølle, Bibelcamping 22. - 30. juli (IM)
Holmsborg, Bibelcamping/Vestjysk Familielejr 22. - 30. 
juli (KFUM/K)
Skovgårde, Bibelcamping 23. - 30. juli (IM)
Hjallerup, Bibelcamping 23. - 30. juli (Aarhus Bykirke, 
Søhøjlandets Valgmenighed, ELN og IM)
Haderslev, Ung FamilieUge 23. - 30. juli (LM)
Hvide Klit, Sæby, Familieferie 23. - 30. juli (KFUM/K)
Lindenborg, Roskilde, Sommerstævne 24. - 30. juli
(Babtisterne og Missionsforbundet)
Fjellerup, Familielejr 24. - 30. juli (UMO)
Balle, Familielejr 24. - 30. juli (Familier på vej)
Hjallerup, Bibelcamping med vækkelses- og helbred-
elsesmøder 25. - 31. juli (Troens Ild)

Uge 31
Mørkholt, UNO Camping 29. juli - 5. august (IM)
Haderup, Bibelcamping for mennesker med særlige 
behov 30. juli - 3. august (IM)
Skovgårde, Seniorcamping 30. juli - 5. august (IM)

Uge 32
Mørkholt, Seniorcamping II 6. - 12. august (IM)
Hirtshals, Teltmøder 9. - 14. august (IM)

Sommeren igennem 
holdes der mange kristne 
sommerlejre, bibelcam-
pinger, ungdomslejre, bør-
nelejre, familielejre osv., 
hvor der både er tid til 
friluftsliv og undervisning 
om kristendom. 
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Ferie Ferie 
med indholdmed indhold

Jesus - i kærlighed 
og kraft på pinsens 
sommercamp
Temaet, “Jesus i kærlighed og kraft”, skal ikke bare være et slogan 
for Pinsekirkens Sommercamp ’16. 

- Vores ønske er, at der må være en atmosfære af kærlighed og kraft. 
Jesus startede sin tjeneste med at proklamere sit formål “at bringe godt 
budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, 
for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren”, 
skriver folkene bag Pinsekirkernes Sommercamp.

- Fra dette øjeblik og frem til i dag har kirken i større og mindre grad 
lykkedes i at udleve samme formål - med en stærk social åre, som er 
godt nyt for fattige og undertrykte, men også en tro på Guds kraft til 
helbredelse for blinde og andre fanget i sygdommens fængsel.

En vedvarende energikilde
- Danmark har været førende i verden, når det kommer til vedvarende 

energikilder. Når kirken stadigvæk eksisterer, er det pga. evnen til 
fornyelse og den vedvarende energikilde, som Helligånden fortsat er. 

Vores ønske for Sommercamp er, at det må være et konstant kraft-
værk. At alle deltagere må opleve et energiboost, og at Helligånden 
fortsat fornyer os som enkeltpersoner, familier, kirker og hele vores 
bevægelse.

Paulus kalder det ”en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund 
fornuft.” Vi må have en balance mellem disse elementer, hvor vi tror på 
tegn, undere og mirakler, men hvor vi samtidig respekterer mennesker 
nok til ikke at overfalde dem i ”karismani” eller ”karismagi”.

At være karismatisk betyder, at vi virker med alle åndens gaver, men 
vi behøver ikke at være mystiske og mærkelige. Guds ånd giver os også 
sund fornuft til, at vi kan virke i det overnaturlige på en naturlig måde.

Vi ønsker for Sommercamp 2016, at se Jesu løfte bryde ud; ”I skal 
modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer”.

Sommercamp foregår i Mariager fra 9. - 15. juli.

Oaselejr på 
Sjælland afl yst
- Lejren er afl yst. Det er den 
besked, der møder besøgende 
på Oaselejr Sjællands hjem-
meside.

Et nedadgående antal lejrdel-
tagere og økonomiske hensyn er 
årsagerne til, at der ikke bliver en 
2016-udgave af lejren.

Oaselejr Sjælland blev for 25 
år siden startet af syv menighe-
der på Sjælland for at skabe en 
sommerlejr for deres menighe-
der; dengang kaldt Ånd og Liv’s 
familielejr.

Lejrledelsen bestod af med-
lemmer fra Bethlehemskirken, 
Københavns Frimenighed, Vær-
løse Kirke og Dianalund Kirker.

Det 
bedste  
er i vente 
Opstandelsessalmer

CD indlagt i bogen

Nye salmer inspireret 
af særlige gravsten

Efterskiften på forskel-
lige gravsten har inspireret 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som grundsten.

”The best is yet to come” 
står der på sangeren Frank 
Sinatras gravsten. 

Også Etta Cameron, H.C. 
Andersen, Søren Kierke-
gaard og mange andre 
forlod verden ved at lade 
deres tro på livet efter døden 
blive mejslet ind i sten.
Indbundet med farvefotos 
på højglans papir. 

Forsidebilledet er malet af kunstneren Arne Haugen 

Refl eksioner over evighedenRefl eksioner over evigheden
DET BEDSTE ER I VENTE

92 SIDER - FARVE
CD INDLAGT I BOGEN

KR. 249,-
Daniel Øhrstrøm (f. 1979), 
er kulturjournalist på Kri-
steligt Dagblad, foredrags-
holder og medforfatter til 
bl.a. bestselleren ”Den 
forbudte frelse” .

Med bogen følger også en CD med musik af Sofi a Hedia, 
Ann Falden, Janne Mark, Sabina Mathew, Silas Eriksen, 
Anders Bruun, Hans Poulsen, Kloster, Mikael R Andreasen, 
Margretha Højgaard Poulsen, Solrun Stig, Kristine Bruun 
Jørgensen, Kenneth Kühn, Tobias Grumstrup Øhrstrøm, Daniel 
Øhrstrøm, Louise Tuxen, Louise Adrian og Fangekoret.
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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 utrættelig 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

Familien Bühlmann driver 
fi re hoteller og to restauran-
teri nord- og vestjylland. Op 
til påske har hotellerne sendt 
en nyhedsmail ud, hvor en af 
overskrifterne lyder ”Hvorfor 
fejrer vi påske…”.

- Nogle gange glemmer man, 
hvad det er man fejrer, siger 
salgs- og marketingschef i Bühl-
mann Helle Thomasberg. 

Hotellerne har også i deres ny-
hedsmail ved juletid og andre en-
keltdage lavet en kort forklaring.

- Vi begyndte med det sidste 
år. Vi vil gerne fortælle om vores 
aktiviteter omkring påske, og så 
synes vi, at det er vigtigt at oplyse 
om, hvorfor vi holder påske, siger 
Helle Thomasberg.

Teksten indeholder en beskri-
velse af begivenhederne på de 
enkelte dage i påsken.

- Ugen indledes med palme-
søndag, hvor Jesus red ind i 
Jerusalem på et æsel for at fejre 
den jødiske påske. Befolkningen 
stod og viftede med palmegrene 
og tog imod ham og hyldede ham 
som konge og befrier, står der om 

palmesøndag.
Efter beskrivelser af skær-

torsdag og langfredag følger 
påskedag.

- Det var på den dag, det blev 

opdaget, at Jesus ikke lå i sin 
grav, men var opstået fra de døde. 
Påskedag er derfor en glædens 
dag, skriver hotelkæden.

Niels Christian

Landslejr ved Himmelbjerget
FDF, Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, holder landslejr på Sletten 
ved Himmelbjerget. Det foregår fra den 7.  til 15. juli. Landslejren 
holdes hvert femte år med omkring 10.000 deltagere.

FDF holdt sin første store lejr i 1926 og i 1967 fandt den første 
landslejr sted ved Himmelbjerget

På FDF Landslejr 2016 deltager FDFere fra FDF-kredse i hele 
landet. Deltagerne bor sammen med deres egen kreds i en landsby 
sammen med andre kredse fra lokalområdet. 

Landslejren har deltagere fra hele verden. Der kommer op mod 500 
deltagere bl.a. Europa, USA, Asien og Afrika. 

Temaet for landslejren er leg og vil indgå i programmet ved store 
lejrbål og i forkyndelsen.

Niels Christian

Best Western Hotel Hebron i 
København er blevet kåret som 
”Travellers’ choice” af hotelpor-
talen tripadvisor.dk.  En pris, 
som hotellet vandt i 2015 og 
nu igen i 2016.

Hotel Hebron ligger på Vester-
bro, tæt ved Hovedbanegården, 
og er ejet af Indre Mission. 

Tilddeling af prisen har bag-
grund i brugernes oplevelse af 
hotellet i 2015, hvor det ligger 
blandt de 15 bedste i København.  
Samtidig er det trestjernede hotel 
rykket en klasse op, så det nu 
kan kaldes et tre stjerner supe-
rior  hotel. 

Ordningen omfatter 270 kri-

terier, som bliver gennemgået 
ved klassifi ceringen. For at opnå 
status som superior kræver det 
et yderligere antal point i forhold 
til  pointniveauet ved det aktuelle 
antal stjerner.

Mere end 710 har skrevet 
anmeldelser af Best Western 
Hotel Hebron og vurderinger som 

”Rigtig god service” og ”fantastisk 
morgenkomplet” er gennemgå-
ende i anmeldelserne.

 Hotellet blev i 2009 som det 
første Best Western Hotel i Dan-
mark godkendt til Grøn Nøgle. 
Grøn Nøgle er turismens miljø-
mærke og en meget anerkendt 
mærkningsordning i og udenfor 
Europa. 

For at opnå certifi katet ”Grøn 
Nøgle” skal man opfylde speci-
fi kke krav om f.eks. begrænsning 
af el-, vand og varmeforbrug, 
samt anvende miljørigtige ren-
gøringsprodukter og økologiske 
morgenmadsprodukter.

Det tidligere missionshotel
Hotel Hebron vinder pris

Næste 
Ferie-tema 
uge 17

Søndag den 
1. maj

”Rigtig god service” og ”fantastisk morgenkomplet” skriver 710 kunder 
blandt andre lovord på trip-advisors portal.

Hotelkæde beskriver påsken 
bibelske begivenheder

Flere anmeldere på portalen tripadvisor har roser til morgenbuffeten på Best Western Hotel He-
bron. Foto: Best Western Hotel Hebron

Best Western Hotel Hebron er blevet kategoriseret med tre stjerner Superior.
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Salling 
Kunstcenter 
-   Kristen kunst 
-  Café & Galleri 
-   Forbøn og billeder
 der helbreder
Sønderallé 3, Ramsing, 
7860 Spøttrup
Tlf.: 9756 6285

Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en 
stillingsannonce i 

Udfordringen

  Ring 73 56 15 06

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 

dit abonnement? Er 

avisen udeblevet?
Så ring til 

Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for 

abonnement

Personale i SFO på Skjern Kristne Friskole 
 
Er du uddannet pædagog eller har lyst til at 
prøve faget af, er det måske dig, vi mangler i 
SFO fra 1.august 2016.  
Se stillingsopslagene på www.skrif.dk under 
SFO-Kahytten. Ansøgningsfrist onsdag den 
6. april. Yderligere oplysninger hos: SFO 
leder Steen Sulkjær 40449618 / 40449616. 
Samtaler forventes fredag den 15. april. 

Er du udannet pædagog eller har lyst til at prøve faget af, er det 
måske dig vi mangler i SFO fra 1. august 2016.
Se stillingsopslagene på www.skrif.dk under 
SFO-Kahytten. Ansøgningsfrist onsdag den 6. 
april. Yderligere oplysninger hos: SFO-leder 
Steen Sulkjær 4044 9618 / 4044 9616.
Samtaler forventes fredag den 15. april.

Andreasskolen i Holbæk søger lærere
Vi søger 2 dyg  ge og engagerede lærere, som har lyst  l at undervise 
på Andreasskolen og blive en del af vores lærergruppe.

Vi har brug for en indskolingslærer, som kan påtage sig klasselærer-
opgaven og undervise i dansk.  Derudover har vi brug for lærere, 
der kan undervise i fagene engelsk, musik, matema  k, håndarbejde 
og geografi . Vi har mulighed for eventuel del  dsansæ  else og for 
at  lpasse fagfordelingen, a  ængig af ansøgerne, så måske kan du 
passe ind! 

Andreasskolen er en fagligt og socialt velfungerende skole i et nært 
miljø med gode og trygge rammer for pt. 248 elever, og nu har vi 
også i et år ha   ca. 40 børn i vores nye børnehave, som er blevet 
en del af skolen.

Vi er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag og forventer, 
at ansøgere vil være i overensstemmelse med skolens kristne 
livs- og menneskesyn og arbejde ak  vt for de  e. Du er fl eksibel og 
nytænkende med respekt for bestående skolekultur.

Vi kan  lbyde dig en arbejdsplads med gode, engagerede kollegaer, 
der vil se frem  l at have dig med i det pædagogiske udviklingsar-
bejde. Tjek selv vores hjemmeside og fi nd ud af mere om, hvem vi er.

Ansæ  else e  er overenskomst mellem fi nansministeriet og LC. 
S  llingerne søges besat fra 1. august 2016.

Ansøgningen sendes  l: Andreasskolen, Blomsterhaven 1-5, 
4300 Holbæk eller elektronisk  l jannepedersen@andreasskolen.dk

Ansøgningsfrist 1. april 2016

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skoleleder Janne 
Pedersen eller viceskoleleder Kent Fuglsang på tlf. 59 43 18 66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andreasskolen – Blomsterhaven 1-5 – 4300 Holbæk

www.andreasskolen.dk – tlf. 59431866 – fax 59441808

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

Barnets Blå Hus er et tilbud, som har til formål at hjæl-
pe børn fra familier med alkohol- og stofproblemer - og 
deres forældre.  

Vi søger en leder med en baggrund som psykolog, pæ-
dagog, lærer, diakon, socialrådgiver eller lignende og 
gerne med en familieterapeutisk efteruddannelse. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med mulighed for an-
sættelse på lavere timetal. 

Ansøgningsfrist: 18. marts 2016.

Læs mere om stillingen, Blå Kors´ arbejde, vore forventnin-

ger til dig og hvordan du søger på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Leder til 

Barnets Blå Hus, Vesthimmerland

blaakors.dk

Barnets Blå Hus er et tilbud, som har til formål at hjæl-
pe børn fra familier med alkohol- og stofproblemer - og 
deres forældre.  

Vi søger en leder og en medarbejder med en baggrund 
som psykolog, pædagog, lærer, diakon, socialrådgiver 
eller lignende og gerne med en familieterapeutisk ef-
teruddannelse. 

Stillingen som leder er en fuldtidsstilling med mulighed 
for ansættelse på lavere timetal. Stillingen som medar-
bejder er en deltidsstilling. 

Ansøgningsfrist: 18. marts 2016.

Læs mere om stillingerne, Blå Kors´ arbejde, vore forvent-

ninger til dig og hvordan du søger på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Leder og medarbejder 

til Barnets Blå Hus, Bornholm

blaakors.dk

Blå Kors Danmark søger pr. 1. maj 2016 en ejendoms-
konsulent til styring af vores store ejendomsportefølje.
Stillingen er på 30 timer og arbejdsstedet i Silkeborg. 

Stillingen indeholder en bred vifte af opgaver:
• Strategisk styring af vores ejendomsportefølje. Dvs. 

vedligeholdelsesplaner, køb og salg af ejendomme, 
nybygninger, indgåelse af lejemål m.v.

• Praktisk styring. F.eks. kontrakter, ind- og udfl yt-
ninger, bygningsmæssige ændringer, hvor der bru-
ges håndværkere m.v.

• Styre bilfl åden. Administration af forsikringsskader 
m.v.

Ansøgningsfristen er 21. marts 2016.
Læs mere om stillingen, Blå Kors´ arbejde, vore forventnin-

ger til dig og hvordan du søger på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Ejendomskonsulent

blaakors.dk

KFS søger sekretær til Syddanmark
Længes du efter at se studerende, som er grebet af Bibelen og engageret 
i studieverdenen? Vil du være med til at udruste kristne studerende til at 
gøre Jesus kendt på deres studiested?

Fra 1. august søger KFS en gymnasie- og studentersekretær 
til Syddanmark. 

Ansættelsesstart: 1/8 2016
Ansøgningsfrist: 8/4 2016

Læs mere på www.kfs.dk

Diverse

Film med tankevækkende /
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på 
www.Hosianna.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 9:

Svend Aage Christiansen 
Tyvdalen 12
8940 Randers SV

Kodeord: Statsinstitution

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 
17. 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!

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.
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Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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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 

Ferie

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

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. 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
Søndag d. 26/06 kl. 19.00: Sarons Sle  e Bibelcamping, 
 Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

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

Helligånds-aften i Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag den 8. April kl. 19-22
En aften med personlige vidnesbyrd, interviews, 

lovsang man kan synge med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen 

Kultur

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

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.    

Mød Udfordringens redaktør 
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Aftal et møde 
på tlf. 5131 6599 eller henri@udfordringen.dk

Kommende møder: 
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

Bogen, som berører, beriger og bevæger

Kr. 80,-

Af Gert Grube
84 sider
Arne Bechmann:
Bogen ”Solsikken fra The-
resienstadt og andre fortæl-
linger” kan absolut anbefa-
les. Den er fuld af visdom og 
fantasifulde fortællinger. 
5 stjerner ***** 

Niels Mørup:
Gert Grube har en mageløs 
måde at fortælle på. 
Som Grundtvig pointerede: 
Lærerfortællingen er det 
væsentligste i al under-
visning.

Etnos Forlag: 
Lundbjergvej 5, Gårslev
7080 Børkop
Mail: gert.grube@gmail.com

VINEYARD NORDIC SUMMIT 16
CHALLENGE to change

Simon Ponsonby, St. Aldates Oxford
Mike Pilavachi, Soul Survivors

Rick & Becky Olmstead, 
Vineyard Church of the Rockies

Flemming Mølhede, København Vineyard

More information and registration

summit.vineyardnordic.org

5-7 MAY IN COPENHAGEN

Nordkap – med Lofoten
Kom højt mod nord på denne enestående rejse til 
Europas top. Vi besøger tre nordiske hovedstæder, sej-
ler gennem Stockholms skærgård, ser en huskyfarm, 
kører gennem Finland til Nordkap klippen og besøger 
ø-gruppen Lofoten med de 
maleriske fiskerhytter.
Dato: 22/7 - 4/8
Rejseledere: Vibeke og 
 Bjarne Hvidberg

Fjord og fjeld
Vi kører gennem frodige dale, langs dybblå fjorde og 
ser høje fjelde. Vi skal med én af verdens flotteste 
togrejser Flåmsbanen og sejle på Nærøyfjorden. Vi 
ser blandt andet Kvernes Stavkirke, Atlanterhavsve-
jen og Togkapellet. En alt-betalt-rejse, hvor hver dag 
byder på store oplevelser.
Dato: 14/8 - 21/8
Rejseledere: Grethe Thom-
sen og Henning Hansen

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

N dk d L f tN dk d L f

Norge

Bibelcamping 2016:

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

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

Sarons Slette byder velkommen til:

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

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

   INÅR TROEN MØDER ØJET
   wwww.galleri-emmaus.dk

Bøn
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Ferie

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 13/3
14:00 Gudstjeneste fra 
Skanderborg. 
Gudstjeneste fra Skanderborg 
Slotskirke. Mariæ Bebudelse.
Sognepræst Line Rudbeck, Skan-
derborg, vil fokusere på det spi-
rende liv midt i den ørkenvandring, 
fastetiden føles som for mange. 
Dagen handler om glæden over 
det liv, der spirer frem. Seerne vil 
møde mødre og børn i alle aldre, 
der planter spirer i den golde ørken.
Skanderup Kirkes børnekor med-
virker under ledelse af organist 
Poul Bajlum og kirkesanger Anja 
Rossau.
 
Mandag 14/3
08:30 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. Genudsendelse 
fra søndag.

Lørdag 19/3
08:30 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. Genudsendelse 
fra søndag.

19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på skift 
om deres forhold til troen og kri-
stendommen - med udgangspunkt 
i dagens tekst. For radiojournalisten 
Kjeld Koplev handler den bl.a. om, 
at vi skal tro på og lære af visioner. 
Midtjysk Pigekor ved dirigent Inger 
Budde Dusgård synger salmen 
”Fryd dig, du Kristi brud” fra Hel-
ligåndskirken i Århus.

Søndag 20/3
14:00 Gudstjeneste fra 
Skanderborg. 
Gudstjeneste fra Skanderborg 
Slotskirke. Ungdomspræst Peter 
Tast, Skanderborg, har inviteret 
Elvis fra Stjær, alias Karsten Holm, 
der sammen med Niels Nørgaards 
jazz-trio slår tonen an til ungdoms-
gudstjeneste, der også sætter 
fokus på det ydmyge i at Jesus 
kom til Jerusalem på et æsel. 
Skanderborg Pigekor medvirker 
under ledelse af Alice Vestergaard.

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

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.

Radio 

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

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

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. 

Søndag 13/3
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
09:54 Gudstjeneste fra Hvid-
bjerg Vesten Aa Kirke, Aalborg 
stift. Midfaste. Prædikant: Kaj 
Mogensen.

Mandag 14/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 15/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 16/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Tråden fra oven. Forfatter Anne-
Cathrine Riebnitzsky besøger skur-
vognen for at fortælle om livskamp 
og guddommelig inspiration. I 
Anne-Cathrine Riebnitzskys forfat-
terskab spiller Gud en central rolle. 
Og det i mere end én forstand, for 
hendes forfatterskab bliver til som 
en slags dialog med Gud.
Tilrettelægger: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 17/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 18/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 19/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 20/3
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse. Fra Faaborg 
Kirke, Fyns Stift. Prædikant: Lars 
Ole Jonssen. 

Forfatter Cathrine Riebnitzsky 
er gæst i mennesker og tro.

Kolding Sommer Gospel er en fantastisk
ferieuge med masser af inspirerende
indhold. Kom og oplev, hvor 
livsbekræftende og givende det er at 
synge gospel – at skabe noget sammen 
som bevæger, berører og beriger! 
Alle kan være med; der kræves ingen 
særlige forudsætninger.

Jnr Robinson, Ruth Waldron, 

Laura Kjaergaard, Steffen Bay, 

Louise Jensen, May Madsen, 

Paul Madsen, Emmanuel Waldron, 

Alice og Lars Beck.

Kolding Internationale Højskole    ·    iacb.dk    ·    info@iabc.dk    ·    75 52 47 99

Kolding Sommer Gospel
9. - 15. juli 2016  —  Uge 28

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.

DR Kirken sender gudstjeneste fra Skanderborg Slotskirke. Sognepræst Line Rudbeck, Skander-
borg, vil fokusere på det spirende liv midt i den ørkenvandring, fastetiden føles som for mange.
Foto: DR Kirken

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 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk 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. 
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Vinen er fantastisk. Kan du på nogen måde gøre 
noget ved stegen?                                          (Se Joh. 2:1-11)

Forstå historien 
bag påsken

Af Niels Christian Melgaard

Årets tema for PåskeOase er 
”Bibelen: Set. Tilgivet. Sendt.”

”Uden at forstå Bibelens store 
historie, så kan vi ikke fuldt ud 
forstå, hvem vi er i Kristus.” 

Sådan lyder påstanden og 
opfordringen på PåskeOases 
hjemmeside.

Her inviterer arrangørerne 
unge mellem 14 og 22 år til På-
skeOase på Rudehøj Efterskole. 

Det foregår i dagene i påske-
ugen, fra onsdag til lørdag. 

- Vi mødes som altid i påsken, 
og i påsken fejrer vi, at Jesus gav 
sit liv hen for os. Men hvad bety-
der dette egentlig? Hvorfor var 
det nødvendigt? Hvad skulle vi 
befries fra? lyder spørgsmålene 
til deltagerne om nogle af de 
emner, talerne tager op på lejren. 

-  For at forstå korsets forløs-
ning, da bliver vi nødt til at se 
Bibelens store fortælling, skriver 
arrangørerne. 

- Derudover fokuserer vi på 
Bibelens store historie, fordi vi 
her fi nder en fortælling, som kan 

give værdi og retning i vores liv. Vi 
lever i en tid, hvor man i høj grad 
skal defi nere sig selv, og midt 
i dette selvfokus er det helbre-
dende for ens sind, når man kan 
være en del af en større historie. 
Dette muliggøres i Bibelens store 
historie. Her forstår vi os selv i 
relation til det eneste, som giver 
en sand identitet: Gud. 

- Sidst, men ikke mindst, så er 
Bibelen vores bedste kilde på, 
hvordan Jesu nærmeste forstod 
ham. Her kan vi få øjenvidne-
beretning om, hvem Jesus var. 
Når vi ønsker at forme vores liv 
efter Jesus, så muliggøres det 
kun igennem et tydeligt kendskab 
til Jesus.

Undervisning og aktivitet
Det er Børne- og UngdomsOa-

se (BUO), der arrangerer På-
skeOase. 

Programmet byder på taler af 
teologistuderende Simon Balle 
og Rasmus Jonstrup, præst i 
Odder Daniel Hougaard, lektor 
på Menighedsfakultetet Morten 
Hørning, præst i Silkeborg Ruben 
Dalsgaard og præst i Aalborg 

Jesper Fodgaard.
Ved nogle af samlingerne 

deles deltagerne op i to spor for 
henholdsvis teenagere og unge.  

I løbet af eftermiddagen er der 
lidt for enhver smag, idet delta-
gerne først kan vælge mellem 
en stille aktivitet som teatersport 
eller arbejde kreativt, eller at 
være fysisk aktiv med hockey 
eller fodbold.

Udruste til hverdagsliv
Den sidste del af eftermidda-

gen byder igen på undervisning. 

- Om aftenen samles vi til en 
stor celebration, skriver arran-
gørerne.

- PåskeOase er stedet, hvor vi 
sammen søger Gud. Vi lovsynger, 
tilbeder, fester og har det sjovt 
sammen. Det vigtigste for os på 
PåskeOase er at udruste dig til 
at leve dit hverdagsliv, vi ønsker 
at skabe et frirum, hvori du kan 
hente energi til at leve i Guds 
kald over dig.

På Facebook er der mulighed 
for at følge opdateringerne om 
lejren.

Fra onsdag til lørdag i påskeugen samles 
unge mellem 14 og 22 år til PåskeOase.

Ruben Dalsgaard og Daniel Hougaard taler på Påskeoase.

Af Niels Christian Melgaard

Kristne fi lminstruktører sætter 
spørgsmålstegn ved, hvorfor 
en nyligt udgivet kortfi lm om 
forfølgelse i Mellemøsten blev 
forbudt på YouTube.

Instruktørerne bag fi lmen 
”Chased” har udtalt sig imod vi-
deodelingstjenestens beslutning 
om at fjerne  fi lmen, fordi tjene-
sten hævdede, at det krænkede 
”EU-retningslinjer om upassende 
indhold”.

Filmen følger den fi ktive histo-
rie om Anneliese, en ung, kristen 
pige fra USA, hvis familie er udsat 
for forfølgelse på grund af deres 
kristne tro.

Filmen forsøger at kaste lys 
over, hvordan livet ville være som 
kristen i USA, hvis de blev tvunget 
til at udholde den samme forføl-
gelse, som i øjeblikket opleves  af 
kristne i Mellemøsten.

- Formålet med filmen er at 
bringe historien om religiøs forføl-
gelse tæt på, skriver fi lmskaberne 
på fi lmens hjemmeside.

- For mange er forfølgelse et 
abstrakt begreb. Selv om det kan 
være ubehageligt at forestille sig 

et samfund uden religionsfrihed, 
er det en alt for personlig sandhed 
for de 100 millioner kristne, der 
kæmper for at udtrykke deres tro 
på religiøst undertrykte områder.

”Chased” rejser spørgsmålet: 
”Hvad nu hvis vores egne reli-
giøse friheder ikke eksisterede?”

Forfatteren bag fi lmen, Emily 
Weaver, fortalte i interview i The-
Blaze, at hun og fi lmens øvrige 
instruktører forsøger at få svar 
på, hvorfor deres fi lm blev fjernet.

- Vi forsøger at få et svar på, 
hvorfor YouTube har forbudt vo-
res korte, tros-baserede fi lm. De 

henviser til, at fi lmen overtræder 
EU-standarder, forklarer Weaver.   
- Det lader til, at shadowbanning  
er i live, også på YouTube, er 
vores erfaringer.

Flere andre kristne fi lmskabere 
har erfaret, at YouTube tager del 
i shadowbanning, der er en me-
tode, der får alt til at se normalt 
ud for spammere, men ikke når 
videre ud på webstedet.

I 2013 forbød YouTube og 
Facebook midlertidigt den kristne 
skuespiller Kirk Camerons fi lm 
”Unstoppable” på grund af  websi-
tes ”politik mod spam, svindel og 

kommercielt vildledende indhold.”
Den stjernespækkede fi lm føl-

ger hovedpersonen, da han søger 
svar på spørgsmålet: ”Hvorfor 
lader Gud dårlige ting ske for 
gode mennesker?”

- Hvis Gud er god, hvorfor er 
der så megen lidelse? Hvorfor 
al den smerte? Hvorfor tillader 
han ondskab i en verden, hvor 
han kunne stoppe det? spørger 
den kristne skuespiller i videoen 
fra 2013.

Det er lykkes Cameron at få 
Facebook og YouTube til at fjerne 
deres forbud mod ”Unstoppable” 
efter en online-kampagne.

Michael Kirkland, kommunika-
tionschef for Facebook, forkla-
rede dengang til Christian Post, at 
Camerons fi lm var blevet blokeret 
på grund af en fejl i virksomhe-
dens spamprogram.

- Den adresse, der var købt til 
fi lmen, blev tidligere brugt som 
et spamwebsted, og det var ikke 
opdateret i vores system endnu, 
sagde Kirkland.

- Vi var i direkte kontakt med 
Kirks hold om dette og fjernede 
blokaden, da vi fi k bekræftet, at 
adressen ikke længere blev brugt 
til spam.

Webportaler fjerner kortfi lm 
om forfølgelse af kristen

I fi lmen ”Chased” (jagtet) følger man den kristne unge pige 
Anneliese. Filmen kan ses på vimeo.com. Foto: Still fra traileren 
som stadig kan ses på youtube.dk

Filmen ”Chased” blev blokeret på grund af fejl i spamfi lter, lyder det fra Facebook og YouTube.

Jeg har ikke tidligere stiftet bekendtskab med Sara Gro-
ves, selvom jeg kan se, at hendes diskografi  er omfat-
tende. Det er derfor helt uden forudindtagede holdninger 
og stemninger, at jeg går ind i Saras univers. 

Det er et afdæmpet, nærmest beroligende guitarspil, der 
kommer mig i møde på This Cup. Sara istemmer med tekster 
om hverdagstanker, som udfolder sig samtidig med musikken, 
der langsomt bygges op til at blive mere rytmisk.

På sange som Second Guess Girl udfolder albummet sig 
hen over en countryagtig genre og nogle steder, som på Na-
tive Tounge, bliver guitaren lidt mere larmende og begynder 
at kræve mere opmærksomhed. Både sange og album falder 
dog hurtigt til ro igen, og jeg sidder tilbage med følelsen af, at 
albummet primært er god baggrundsmusik. Jeg bliver aldrig 
helt grebet af hverken lyduniverset eller Saras stemme, men 
samtidig er det et fi nt lille univers, der som sådan heller ikke 
gør nogen noget, og som vinder ved fl ere gennemlytninger. 

Der, hvor jeg ser Saras force, er i teksterne. Man har nær-
mest fornemmelsen af, at hun har siddet i en lænestol ved et 
stuevindue med en guitar og er blevet inspireret til at skrive en 
sang ud fra en tanke, hun lige havde. Disse tanker udfolder hun 
på fi n vis, så teksterne udvikler sig og bliver til dybere tanker 
og forståelser om åndelighed. Selvom Gud aldrig som sådan 
bliver nævnt, har man en klar fornemmelse af, at Sara har et 
holdepunkt, som hun vender tilbage til igen og igen, og som 
bliver det rolige omdrejningspunkt i hendes liv - og i hendes 
musikalske univers. Med det i mente - og hvis man tager det 
musikalske for, hvad det er - er Floodplain et fi nt album, som 
vinder ved nærmere bekendtskab. 

Kathrine Jul Chercka

Fint univers og 
gode tekster
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Da de var i begyndelsen af 
tyverne indgik fem kristne 
veninder en kontrakt for at 
sørge for at de beholdt deres 
værdier resten af livet.

Nu er det over seks år siden, 
May-Linn Helland Bakke, Ellen 
Buestad, Gunhild Grande Stærk, 
Mai-Linn Strand og Målfrid Han-
sesætre underskrev venskabs-
kontrakten. 

Veninderne fra Halden ople-
vede allerede før de var færdige 
med deres videregående uddan-
nelser, at værdier hos ledere, 
som var ældre end dem selv, 
ændrede sig. 

– Når man fl ytter hjemmefra, 
bliver mere inkluderet i voksen-
verdenen, møder nye udfor-
dringer og måske skuffelser, da 
begynder man at refl ektere over 
livet på en anden måde, siger 
Mai-Linn Strand.

Forpligtelser
Skulle de lade sig rive med 

eller stå fast på det, de havde 
bestemt sig at leve efter? Efter-
hånden forstod de, at de måtte 

forpligte sig for hinanden for at 
klare udfordringerne. Veninderne 
kommer fra fl ere menigheder og 
kirkesamfund, og det blev en lang 
proces, før de kunne sætte noget 
på papiret.

– Med én fra frikirken, én fra 
pinsebevægelsen, én fra Den 
Norske Kirke, én som er vokset 
op med det norske bedehus og 
én uden noget særligt menig-
hedsliv i opvæksten er det måske 
ikke mærkeligt, at både Bibelen 
og argumentene igen måtte på 
bordet, smiler Strand.

Gør dem stærkere
Livskontrakten, som venin-

derne kalder den, blev endelig 
signeret i 2009. I mødet med 
udfordrende dage har de oplevet, 
at forpligtelserne i kontrakten gør 
dem stærkere.

–  Mange ting kan ske, som 
vi ikke har overblik over i dag. 
Derfor har vi forpligtet os til 
nogle leveregler. Hvis nogen af 
os afviger fra disse, har vi en 
kontrakt, som minder os om, at 
vi både har ret og pligt til at sige 
fra « … for eksempel ved at lytte, 

bede, give råd, gøre tjenester 
eller hjælpe med at tage gode 
valg», læser Grande Stærk op 
fra Livskontrakten. 

– Det handler slet og ret om at 
tage fællesskabet og livet alvor-
ligt, siger Stærk.

Lov til at blande sig
Målfrid Hansesætre nikker. For 

hende er livskontrakten et red-
skab, hvor det står sort på hvidt 
at hun har lov til at blande sig. 

– Jeg behøver ikke kun at 
se til, at mine nærmeste ven-
ner vælger det gode fra. Ved at 
underskrive kontrakten har de 
selv bedt mig om at blande mig. I 
perioder af livet, hvor fristelserne 
og udfordringerne står i kø, er det 
ubeskrivelig værdifuldt at have et 
team i ryggen, et team som pas-
ser på, at du ikke har for mange 
afstikkere eller havner i grøften, 
fortæller hun.

Vigtigt fællesskab
– Vi har brug for det kristne 

fællesskab. Vores samtaler har 
gjort mig mere frimodig, fordi jeg 
forstår Bibelen bedre. Det sker alt 

for ofte, at den bliver læst og tol-
ket ud fra det, som passer bedst 
ind i en given livssituation, siger 
Grande Stærk og tilføjer:

– Hvis jeg skulle se bort fra 
Guds Ord som rammen for mit liv, 
er jeg stolt over at være med i et 
fællesskab, som har frimodighed 
og myndighed til at tage det op 
med mig - og jeg med dem.

Veninderne er enige om, at 
livskontrakten har en vigtig til-
lægseffekt. Mellem linjerne kan 
man nemlig læse, at livet ikke 
altid kommer til at være en dans 
på roser. 

– Vi behøver ikke at spille skue-
spil for hinanden, fortæller Bue-
stad, som er glad for, at facaden 
kan falde, når det er nødvendigt.

Ekstra forbøn
De fem veninder, som nu er 

spredt i fi re byer fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i syd, udtrykker 
alle en enorm taknemlighed over 
at kunne stå sammen i livet på 
denne måde. 

KPK

Veninder skrev kontrakt for 
at bevare kristne værdier
Fem kristne veninder har forpligtet sig til at beholde deres værdier i mødet med voksenlivet.

Gunhild Grande Stærk (f.v.), Ellen Buestad, May-Linn Helland Bakke, Mai-Linn Strand og Målfrid Hansesætre har forpligtet sig til at hjælpe hinan-
den i de udfordringer, som voksenlivet kan have på deres værdier.

DANSK 
SLAVEHANDEL 
1670-1848

ET OVERGREB 
MOD KÆRLIGHED, 
TRO OG FRIHED

ÅRETS MUSICAL

Forestillinger
16. og 17. marts kl. 19.30

Entré: 40 kr. inkl. kaffe
Børn under 18 år gratis

Skyggevej 21
7441 Bording

www.hestlund.dk

Konnekt sætter fokus på Helligånden
Præst fra luthersk kirke i 
Iowa inviteret til Konnekt i 
Bededagene. 

Fredag og lørdag i bededa-
gene, 22. og 23. april arrangerer 
Indre Missions Unge, IMU, Kon-
nekt. 

Temaet for Konnekt er ”That’s 
the Spirit” og sætter fokus på 
Helligånden. 

- Det er den del af treenig-
heden, vi er dårligst til at tale 
om, siger projektleder Filip Torp 

Kildeholm, der er IMUs ung-
domskonsulent i Aarhus til IMUs 
hjemmeside.

- Vi kan opleve, at Helligånden 
på en eller anden måde er for-
bundet med noget kontroversielt, 
som vi lader andre kirkesammen-
hænge tale om.

Konnekt har inviteret den ame-
rikanske præst Mike Housholder 
til Aarhus. Mike er til dagligt senior 
pastor i Lutheran Church of Hope 
i Iowa, USA, og har gennem de 
seneste 22 år fået lov at opleve 
Helligåndens arbejde på tæt hold. 

Han kom til kirken i 1993, der 
dengang talte en snes medlem-

mer. I  dag har menigheden mere 
end 18.000 medlemmer.

Programmet er bygget op om 
stormøder, hvor Housholder taler, 
og en række miljøer, som man 
kan opsøge mellem de fælles 
stormøder. 

Konnekt foregår på Ellevangs-
skolen i Risskov i det nordlige 
Aarhus.

Programmet kan findes på 
konnekt.imu.dk.

For nogle uger siden havde vi på Jesus Hotellet i Aalborg 
premiere på vores fi lm ”The Last Reformation – The 
Beginning” og det var helt fantastisk. Der var fuldt hus, 
og vi fi k en kanon respons på fi lmen, hvor fl ere græd 
hele vejen igennem. 

Lige efter fi lmen spurgte jeg en ung pige, der var med, hvad 
hun syntes om fi lmen. Alt dette med Helligånden, udfrielse og 
dåb ved neddykkelse var helt nyt for hende. 

Men da jeg spurgte hende, hvad hun syntes, svarede hun, at 
den var en utrolig stærkt fi lm, og at hun aldrig havde set noget 
lignende og havde svært ved at sætte ord på det. 

Jeg spurgte så, om jeg måtte bede for hende, hvilken jeg 
måtte. Da jeg bad for hende, kom Helligånden med det samme 
og fyldte hende op, og hun faldt i gulvet, blev sat fri fra en dæmon 
og derefter døbt med Helligånden og talte højt i tunger. Det var 
rigtig stærkt. Da hun kom op, var hun rigtig begejstret og strålede 
at glæde. Jeg spurgte så, om hun nu var klar til at blive døbt, 
som hun havde set i fi lmen, og det var hun. Så vi gik med det 
samme ind og døbte hende. 

Der i dåben oplevede hun en frihed som aldrig før, og Hellig-
ånden kom endnu engang og fyldte hende op, og det var rigtig 
smukt og stærkt for hende, også for dem, der så på. Jeg sagde 
så til alle, at de nu kunne se, at dette ikke kun foregår på fi lm, 
men at det er virkeligt. Og med det samme løftede hun armene 
og udbrød: ”Ja, det er virkeligt, det er virkeligt!”

Wow. Hvor er det fantastisk! Det man normalt ser i Hollywood-
fi lm er ikke virkeligt, men hvad man kan se i vores nye fi lm, som 
udkom gratis den 27. februar, er virkeligt. Det er virkeligt, ligesom 
det, vi læser i Apostelens Gerninger, er virkeligt. 

Der er ingen skuespil, men kun én Jesus, som er den samme 
i går, i dag og til evig tid. Så vi er begejstrede og glæder os over, 
at denne fi lm er udkommet. Ja, fi re mere blev døbt den aften - og 
dette er kun begyndelsen.

Filmen, som Torben Søndergaard omtaler, kan ses på you-
tube.dk. Søg på ’The last reformation full movie’ 

En virkelighed bedre 
end Hollywood 
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Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv gerne dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

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

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

Udfordringen
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Hjælp os med at 
skaffe fl ere læsere!

Kristi ufattelige 
kærlighed

Husk at bestille 
ekstra påskeaviser...
Palmesøndag den 20. marts ud-
kommer Udfordringen som en 
udadvendt påskeavis.
 

Mange læsere bestilte ekstra ek-
semplarer af juleavisen og delte dem 
ud til venner, bekendte, foreninger, 
nabolaget eller bydelen. 

Nogle menigheder benyttede chan-
cen og satte deres stempel bag på 
avisen, så der var en lokal kontakt. 

I Påskeavisen vil en landsdom-
mer se på retssagen imod Jesus; vi 
fortæller om et mirakuløst ”fotografi ” 
fra Jesu tid; og der er interviews og 
positive artikler.

Påskeavisen for tælle påskens 
fantastiske historie om Jesus, der – 

”blev gennemboret for vores synder 
og lemlæstet for vores overtrædelser. 
Straffen ramte ham, for at vi kunne 
gå fri. Ved hans sår blev vi helbredt.” 
(Esajas 53, 4-5). 

Påskeavisen viser, hvad det betyder 
for os idag, at han også genopstod 
påskemorgen. 

Aviserne koster kun 3 kr. /stk. 
Portoen er max 29 kr. selv om du 

bestiller 100 eller 1000.
Aviserne sendes fredag og kan 

forventes mandag inden påske.
Bestil ekstra aviser senest: 
TORSDAG den 17. marts kl. 12.
på Mail@Udfordringen.dk.
Ta’ imod Udfordringen i Påsken! 

Af Flemming Askholm
Statsautoriseret optometrist

Kristen helsebutik Kristen helsebutik 
nu på nettetnu på nettet

Naturlige varer uden hokus pokus!Naturlige varer uden hokus pokus!

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

For mig er det næsten umuligt at forstå det offer, som Jesus 
har bragt for mig, især hvis jeg tænker på ham som Gud 
og som Guds søn.

I næsten hele sin levetid her på jorden (fra han fi k bevidst-
hed), skulle han leve med netop den viden, om de lidelser der 
ville komme, og den død han skulle lide. Om han har tænkt på 
det hver dag, jeg ved det ikke, men mon ikke det har været 
noget, som han har haft i tankerne en gang imellem?

Han har været underlagt de samme vilkår, som vi som men-
nesker er underlagt. Han blev træt, han blev sulten, bange osv.

Hvis jeg tidligt i min barndom fi k at vide, at når jeg blev ca. 30 
år, skulle jeg blive pint og tortureret til døde, ville jeg ikke kunne 
lade være med at bekymre mig, og det ville nok i meget høj 
grad påvirke mit liv, især efterhånden som tiden nærmede sig. 

Alligevel havde Jesus overskud til at hjælpe mennesker og 
vise dem kærlighed.

Nej, det har absolut ikke været et let offer. Tænk at han 
som Gud, som Guds søn, skulle ydmyges, hånes, pines, og 
tortureres til døde, med samme angst, samme smerte som et 
menneske. Det står for mig som noget af det mest ufattelige. 

Han havde magten til at stoppe det, men han gjorde det ikke. 
Hans mission var at redde dig og mig, og han ville det, fordi 
han ville gøre Guds vilje, og på grund af en ufattelig kærlighed 
til dig og mig. 

Det, at han som Guds søn havde magten til at stoppe det 
hele, men ikke gjore det - det er helt ufatteligt for mig. 

Men det vidner også om den værdi, jeg 
har for ham.

WWW.UDFORDRINGEN.DK
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