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Kom og hør debattør IBEN THRANHOLMS 
bud på, hvordan der kan skabes en modkultur. 

Hvordan ændrer man 

en kultur, der hylder 

KVINDENS RET 
på bekostning af 

BARNETS ?

RETTEN TIL LIVS ÅRSMØDE 2016
- med generalforsamling og debatoplæg 

Vor Frelsers Kirke

Strandgade 2a 

7100 Vejle

12. marts 
kl. 9.30–17.30

Tilmelding: 
jegvilleve@rettentilliv.dk 
eller tlf.: 47 52 44 84

Mere info på: 
www.rettentilliv.dk  

Kim Walker-SmithKim Walker-Smith

Kim Walker-Smith er sanger og leder af det 
verdenskendte lovsangsband ”Jesus Culture”. 
I et interview fortæller hun bl.a. om, hvordan 
hendes stedfar reddede familien. 

Kvindesiderne s. 12-13. 

Mission lærer kvinder at læse 
og kræve deres ret. - Side 17

Hvorfor hyldes kvindens ret på 
bekostning af barnets? spør-
ger Retten til Liv, som holder 
årsmøde i Vor Frelsers Kirke i 
Vejle den 12. marts.

”Kvindens ret til at bestemme 
over sin krop er en rettighed, som 
overtrumfer fosterets rettigheder”. 

Dette argument blev hyppigt 
brugt frem mod abortlovens 
vedtagelse og fremføres stadig 

som et afgørende argument for 
fastholdelse af den fri abort. Det 
er kvindens frihed og uafhængig-
hed, der er på spil, hævdes det.

I udlandet er der feminister, der 
er imod abort, men herhjemme 
vejer feminismens argumenter for 
fri abort stadig tungest i abortde-
batten, og de har skabt en kultur, 
hvor enhver modytring fremstilles 
som hjerteløs over for kvinden, 
mener Retten til Liv.

Vil udfordre feminister
På Retten til Livs årsmøde den 

12. marts i Vor Frelsers Kirke i 
Vejle kigges argumenterne efter 
i sømmene. 

Debattør og teolog Iben Thran-
holm vil i sit foredrag kl. 13 udfor-
dre den feministiske abortkultur, 
både på det faktuelle og det 
emotionelle plan.

Årsmødet begynder kl. 9.30 
med bl.a. foreningens general-

forsamling. Efter frokost sættes 
temaet på, og dagen afrundes 
kl. 16 med en kort forbønsguds-
tjeneste, oplyser landssekretær i 
Retten til Liv, Ellen Højlund Wibe.

Bodil

Danske kvinder burde 
kæmpe for børns liv 
Feministerne styrer abortdebatten i Danmark, mener Iben Thranholm.

Debattør Iben Thranholm vil 
på årsmødet den 12. marts 
udfordre feminismens argu-
menter for fri abort.

Apropos Kvindernes Internationale Kampdag: 

Læs mere og gå på udsalg på eksistensen.dk

Nyt navn for forlagene Anis, 
Alfa, Unitas, RPF og Aros 

samt boghandlen RPC
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Bemærk! I 2016 udkommer avisen om søndagen.

Brugernavn: udf-net         Kodeord marts: vinter

Ugens profi l: Christian Rasmussen

- Vi er en lille gruppe i Slagelse, 
der gennem nogen tid har bedt 
regelmæssigt sammen - også 
for vores by, fortæller Grethe 
og Flemming Petterson.

- Vi vil gerne være på banen 
og tage del i visionen om at 
dække alle kommuner i hele 
Danmark med "Bøn for byerne".

- Det er vores ønske - ud over 
at bede i den allerede eksiste-
rende bedegruppe - at vi også 
kan samle flere bønnefolk fra 
byens forskellige kirkesammen-
hænge til bøn, da vi oplever et 
tiltagende netværk med forskel-
lige kristne i byen, fortæller Flem-

ming og Grethe, som for nylig 
er fl yttet til byen og gerne hører 
fra andre i området på mailen: 
gretepetterson@gmail.com.

Bøn i alle kommuner
Udfordringen og Bedehus.dk 

opfordrer til, at der - efter fi nsk 
forbillede - oprettes tværkirkelige 
bedegrupper i alle danske kom-
muner. Kortet viser, hvor der alle-
rede er grupper. Farverne betyder 
ikke noget. De er blot forskellige, 
fordi man så bedre kan adskille 
kommunerne. 

Ny grupper kan tilmelde sig på 
forbedere@udfordringen.dk.

Henri.

Nu bli’r der bedt konkret for Slagelse

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Fritidsmedarbejder i 
Indre Mission 50 år

Lørdag den 12. marts kan fritidsmedarbej-
der i Indre Mission Karsten Korsgaard Amby, 
København, fejre sin 50-års-fødselsdag.

Karsten K. Amby er husinspektør og 
portner i missionshuset Bethesda på Rø-
mersgade. Her tager han sig blandt andet af de mennesker, som 
Kriminalforsorgen sender ud i samfundstjeneste i missionshuset.

Bodil

Ny viceforstander på 
Løgumkloster Efterskole
Stefan Schmidt Christensen er 
pr. 1. august 2016 ansat som ny 
viceforstander på Løgumkloster 
Efterskole. Han afløser Ingvard 
Christensen, der går på pension.

Stefan S. Christensen kommer 
fra en stilling i Kristeligt Forbund for 
Studerende med opgaver inden for 
vejledning og undervisning af unge. 
Han har tidligere været lærer på Som-
mersted Efterskole. Han er BA i medievidenskab og dramaturgi 
og er i gang med at tage en diplomuddannelse i ledelse. Stefan 
er engageret i både musik og sport og har i sin fritid også løst 
opgaver inden for digital kommunikation og tekniske installationer 
i forbindelse med musik og scenekunst.

”Mit håb er, at LME må være et sted, hvor unge møder et forplig-
tende og omsorgsfuldt fællesskab af elever og ansatte. Hvor vi tør 
at sætte tro og liv på dagsordenen og samtidig være et seriøst og 
ambitiøst uddannelsessted”, siger den kommende viceforstander.

Løgumkloster Efterskole er en kristen efterskole med tilknytning 
til Luthersk Mission.

Christian Rasmussen begyn-
der fra sommer som general-
sekretær i Kristeligt Forbund 
for Studerende, KFS. 

- Jeg glæder mig - rigtig meget 
faktisk. En god sag med nogle 
gode folk for en god Herre. Det 
tegner godt, siger Christian Ras-
mussen. 

Han er uddannet teolog fra 
Aarhus Universitet og har si-
den januar 2009 været udsendt 
sammen med sin familie af Den 
Danske Israelsmission til Imma-
nuelkirken i Tel Aviv-Jaffo. Her er 
han præst for den internationale, 
lutherske menighed.

Om sin relation til KFS siger 
den kommende generalekretær.

- Jeg er vokset op i et hjem, 
hvor vi bad for KFS hver dag. 
Siden nød jeg rigtig godt af det 
store, nationale KFS-fællesskab 
på diverse lejre i min gymnasietid. 
Det blev en vigtig ressource. Dels 
personligt med alle de spørgsmål, 
som jeg selv og andre på det tids-
punkt begyndte at stille til troen 
på Jesus. Dels var det et boost til 
at holde vores lille KFS-gruppe på 
2-4 mand kørende på gymnasiet.

Christian Rasmussen forklarer, 
at det er hans håb som general-
sekretær at pege på Jesus. Det 
er Jesus, der er svarene på de 

grundlæggende spørgsmål i hans 
liv, og han tror, at han har disse 
spørgsmål til fælles med de fl este 
andre mennesker.

- Med fare for, at der går lidt 
søndagsskole i svarene, så vil 
jeg igen pege på Jesus. Den, han 
er, og det, han har gjort for os, 
er ikke bare det, vi er sendt med 
budskabet om, men det vi hver 
dag drives af. At Jesus har givet 
sig for og til os er det eneste, der 
hver dag kan få os til at give os 
selv til og for ham.

Så af sikkert mange opgaver 
må den primære være, at vi i 
vores sendelse med korsets bud-
skab aldrig er på vej fra korset, 

men altid selv mod det.
Han mener, at KFS med sit 

skarpe fokus på studerende 
potentielt kan spille en vigtig 
rolle i nogle ganske afgørende 
dannelsesår i folks liv. 

- Jeg forventer at komme til at 
lære en hel masse og håber, at 
jeg med Guds og gode medarbej-
deres hjælp kan blive ham, dem 
og sagen en god tjener, fortæller 
Christian Rasmussen om den 
nye stilling.

Christian Rasmussen er gift 
med Lisbeth og sammen har de 
fi re børn.

Niels Christian

Ny ministerpost til Esben Lunde
Esben Lunde Larsen blev udnævnt til fødevare- og miljø-
minister.

Landmandssønnen fra Stauning får ny 
ministeradresse med posten som føde-
vare- og miljøminister. Han kommer fra 
posten som forskningsminister.

Den 37-årige Esben Lunde Larsen er 
uddannet teolog fra Københavns Univer-
sitet. Han skrev speciale om Grundtvigs 
syn på åndelig frihed.

Kort efter sin tiltræden som forsk-
ningsminister udtalte han i et interview 
med Jyllands-Posten, at han tror på en 
skabende Gud.

- Jeg glæder mig enormt meget til arbejdet, og det er rigtigt, 
som statsministeren siger, at landbrugs- og miljøområdet er noget, 
der har optaget mig i mange år, så jeg ser meget frem til arbejdet, 
sagde den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen 
ved udnævnelsen.

Niels Christian

Kristen studenterbevægelse
får ny generalsekretær
Kristeligt Forbund for Studerendes bestyrelse har valgt Christian 
Rasmussen til generalsekretær, når Robert Bladt stopper til sommer.

Over 80 til forbøns-seminar i Slagelse
Stor interesse for at høre fi nske Päivi Heikkila. Og stor respons på budskabet om forbøn for byerne.
Kristent Center i Slagelse var 
fyldt til sidste plads, da den 
fi nske profet og forbønsleder 
Päivi Heikkila lørdag holdt 
seminar for forbedere på Sjæl-
land. 

Og søndag prædikede Päivi 
igen i pinsekirken i Korsør.

- Det var en fantastisk sam-
ling, hvor Päivi underviste både 
formiddag og eftermiddag om 
”Forbederens rolle” og ”Hvordan 
skal vi bede for byerne”. Til sidst 
kom hun også med en række 
eksempler på det, de har oplevet 
i Finland i forbindelse med bøn for 
kommunerne, fortæller Rakul Kri-
stiansen fra Bedehus Danmark.

- Det var nogle gode seminar, 
og  responsen på hendes under-
visning var meget stor. 

Næsten alle de 80-90 frem-
mødte fra Sjælland og Fyn gik 
frem, da hun kaldte dem op, som 

ønskede at være med i forbønnen 
for deres byer og kommuner.

Besøgelsestiden 
Päivi prædikede blandt andet 

om, at Jesus sendte disciple i 
forvejen, før han kom til en by. 
På samme måde skal vi kristne 
forberede vores byer, så Jesus 
kan besøge den. 

Og når Jesus talte om byer, der 

ikke kendte deres besøgelsestid, 
så var det de troende, han hen-
vendte sig til. Det var ikke folk på 
gaden, der ikke var klar til at mod-
tage ham. Det var de troende, var 
hendes pointe.

Päivi fi k for mere end 10 år 
siden et syn af Finland. Hun så, 
at der i alle 415 kommuner skulle 
være nogle, som bad for deres 
byer, indtil landkortet var blåt.

De kommende år begyndte hun 
at bede for sin egen kommune, 
Savonlinna, hvor hun var leder 
af kulturforvaltningen. Kommunen 
havde mange vanskeligheder, og 
Päivi spurgte borgmesteren, som 
var ateist, om hun og nogle ven-
ner skulle bede for kommunen,

Borgmesteren tog vel imod 
tilbuddet og skrev ud til alle by-
rådsmedlemmer for at spørge 
dem om bede-emner! Herefter 
begyndte det at gå bedre for 
kommunen.

Bede-bevægelsen fortsatte i 
kommune efter kommune. Päivi 
underviste de kristne fra alle kir-
ker om, hvordan de i enhed skulle 
bede for deres byer. Hvordan de 
kunne identifi cere og nedbryde 
det ondes ”fæstninger” i den ån-
delige verden gennem bøn.

På et tidspunkt samledes 
10.000 kommune-repræsen-
tanter til en Kristus-dag på det 
olympiske stadion i Helsinki. 

Da Päivi Heikkila for 2 år siden 
talte på Bedehus Danmarks nati-
onale samling i Kolding, inspirere-
de det Udfordringen og Bedehus.
dk til at opfordre til bedegrupper 
i alle danske kommuner. Og der 
kommer stadig fl ere grupper til, 
som beder for deres kommuners 
ve og vel. Den næste regionale 
samling, der er planlagt, sker i 
Nordjylland den 11. juni. Stedet 
vil senere blive oplyst.

Henri.

Päivi Heikkila var igen på 
lynvisit i Danmark.

Berits træthed forsvandt
Berit Pedersen (43) oplevede for tre år si-
den en total ændring i sit liv. Hun havde i 
fl ere år lidt af udmattelse og måtte langtids-
sygemeldes. 

Men så fi k hun ”nærkontakt” med Gud, og 
oplevede næsten øjeblikkelig helbredelse. Også 
hendes afhængighed af sukker standsede brat. 
Og et fødselstraume blev også lægt.

Det fortæller Berit Pedersen om, når der fredag den 11. marts 
igen er Helligåndsaften i Søstrehuset i Christiansfeld. Her er der 
fælles lovsang under ledelse af Henrik Echardt, Stepping. Bagefter 
er der kaffe og mulighed for samtaler og forbøn.

Berit Pedersen beder nu også selv syge – endda på gaden. 
Hun er født  i Tyskland, men som ung kom hun til Ikast som Giv-

et-år medarbejder i KFUM. Hun er uddannet pædagog, og har også 
arbejdet som receptionist og jobkonsulent. Hun mødte sin danske 
mand Jørgen, da de begge var volontører i Israel. 

Henri.
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Af Lisbeth Thomsen

- Bortset fra opvækkelse af 
døde, så har vi oplevet mirakler 
som vi læser om det i Apost-
lenes Gerninger, fortæller An-
ders Jakobsen, leder af Aars 
Frikirke. Han er netop kommet 
hjem fra Columbia, hvor han 
sammen med 4 andre danskere 
har været en del af Gary Oates 
team under en missionsrejse til 
byen Pasto, lidt syd for Bogota. 

- Lige fra første møde var der 
helbredelser og mirakler. Det har 
ikke noget med os at gøre – det 
er stedet. Landet har en stor 
hunger efter Gud. De ved, de 
har brug for Gud, og at de ikke 
har så mange andre muligheder, 
fortæller Anders. 

To til tre gange om året rejser 
Gary Oates sammen med et 
team af medarbejdere på missi-
onsfremstød - ofte til Sydamerika. 
På den netop overståede tur til 
Columbia deltog foruden de 5 
danskere 5 tyskere, 1 englænder 
og 14 amerikanere.

Mirakler fra starten
- Allerede den første aften 

bad jeg for en dame, som ikke 
kunne se ret langt, og som havde 
smerter i maven. Hun var den 
første, jeg skulle bede for. Jeg 
startede med at bede for maven, 
og allerede efter en kort bøn 
forsvandt smerterne. Så jeg 
fortsatte frimodigt med at bede 
for øjnene. Efter et par gange var 
der forbedring. Da jeg skulle bede 
igen, fortalte hun, at hun også 
havde et problem med panden, 
og da jeg havde bedt for panden, 
var hun helbredt. Hun åbnede 
øjnene, kiggede på nogle skilte 
i den anden ende af lokalet og 
begynde at græde. Nu kunne hun 
læse dem – det kunne hun ikke 
før, fortæller Anders.

Som frikirkeleder er Anders 
ikke uvant med at bede for folk – 
men her var det anderledes. 

- Man kan sige, at herhjemme 
er det mere stille og roligt, hvis 
man fx beder for en, som har 
brug for at blive sat fri. I Colum-
bia oplevede vi mange gange, at 
folk faldt om, når de blev mødt af 

Guds kraft, siger Anders.

Mirakler på torvet
Fremstødet i Columbia koor-

dineredes lokalt af en tidligere 
narkobaron, som under et fæng-
selsophold i USA blev kristen. 
Siden han for 21 år siden blev 
løsladt, har han brugt al sin tid på 
at være koordinator for amerikan-
ske teams, som kommer til landet. 

Fire evangeliske kirker stod 
sammen om fremstødet i Pasto, 
som bestod af møder i kirkerne og 
evangelisation på gaden.

- For nogle år siden var Gary 
Oates med os på gaden i Aars, 
hvor det var rigtig svært at komme 
igennem til folk. Han sagde til 
os, at vi skulle glemme alt om, 
hvordan det var at være på gaden 
derhjemme, for det her ville være 
helt anderledes, fortæller Anders.

Det fi k han ganske ret i. Ved 
det første fremstød på byens torv 
stimlede folk sammen omkring 
dem, så snart de fandt ud af, 
at de kunne blive bedt for. Det 
varede ikke længe, før folk stod i 
kø for at modtage forbøn. Nogle 
tog hjem for at hente syge fami-
liemedlemmer. 

- Der sad en dame på en bænk 
med et gangstativ. Hendes ene 
ben var 7 tommer, dvs. 17-18 cm 
kortere end det andet, og hun var 
kun i stand til at humpe af sted. 
Aldrig havde hun kunnet gå eller 
løbe. Et røntgenbillede viste hen-
des skæve hofte. Vi bad for hende 
og så hendes ben vokse ud på 
stedet! Folk så det jo ske, og en 
kvinde ved navn Rocio Salazar fra 
en af kirkerne sprang spontant op 
på en bæk og begyndte at præ-
dike. 38 mennesker gav deres liv 
til Jesus på stedet, siger Anders.

Tolkene mødte Gud
Med sig på gaden og under mø-

derne havde de tolke, som kunne 
oversætte fra engelsk til spansk. 

- Nogle af disse tolke kom fra 
en skole med engelsk undervis-
ning, og de var ikke alle kristne. 
Men det blev de efter at have 
været vidner til helbredelser, 
siger Anders. 

Under et aftenmøde bad An-
ders for en pige med skæv hofte. 
Det ene ben var 4 cm kortere end 
det andet. Anders og den kristne 

tolk så herefter benet vokse ud.
- Jeg spurgte tolken, om han 

havde oplevet sådan noget før. 
”Jeg har aldrig set noget lig-
nende” var tolkens respons. Da 
gik det op for mig, at de i kirken 
ikke selv var vant til at bede for 
helbredelse, siger Anders.

 Anders fik derefter tolken i 
gang med at bede for folk. Den 
første pige, som han bad for, 
havde smerter i en stiv fi nger. Ef-
ter forbønnen forsvandt smerten, 
og hun kunne nu gøre alle mulige 
bevægelser med fi ngeren, til stor 
forundring for tolken.

- Lige inden hjemrejsen til 
Danmark hørte vi, at de unge i 
kirkerne nu selv vil gå på gaden 
og bede for mennesker, fortæller 
Anders, som glæder sig over, at 
dette også er et af resultaterne af 
fremstødet i Pasto.

Så knuden forsvinde
- En kvinde på torvet havde en 

knude udvendigt på sit bryst. To 

kvinder fra teamet bad for hende 
og spurgte, om hun kunne tjekke 
det. De stillede sig tæt omkring 
hende for at skærme hende, 
hvorefter hun tjekkede knuden 
og bekræftede, at den var blevet 
mindre. Nu havde de set knuden 
med egne øjne, så de bad igen, 
og da de derefter tjekkede, var 
den helt væk. Og sådan oplevede 
vi mirakler fra morgen til aften, 
fortæller Anders.  

De andre danskere oplevede 
også, at Gud helbredte gennem 
deres bønner:

Gerda Hartvig var med ude på 
en politistation, hvor stemningen 
var trykket, da de for nylig havde 
begravet to kolleger. Her bad 
Gerda for en betjent med en 
øjenskade. 

- Hun kunne se nogle pletter i 
det skadede øje, og da hun havde 

bedt for ham, forsvandt pletterne, 
og betjenten fortalte, hvordan han 
nu kunne se alt. Gerda var slet 
ikke vant til at bede for menne-
sker. Denne tur var hendes første 
gang, fortæller Anders.

Også Bjarne Jensen oplevede 
mirakler. Han bad bl.a. for en 
dame med krum ryg. Mens han 
bad, hørte han et knæk – det var 
ryggen, som rettede sig op, og 
hun kunne stå ret op. 

- Hotellets manager blev også 
frelst, og vores morgentjener som 
var kristen, bad om forbøn for sig 
selv, mand, børn og jobsituation 
den sidste morgen, vi var på 
hotellet. Hun blev så beruset af 
Guds ånd, at hun i 10-15 minut-
ter ikke kunne passe sit arbejde. 
Og jeg kunne blive ved. Der er en 
ting, der er ved at gå op for mig. 
Jeg tror ikke, at jeg bliver den 
samme igen, slutter den 51-årige 

frikirkeleder fra Aars.

Under det otte dage lange 
fremstød registrerede kirkerne 
800 helbredelser og 603, som 
gav deres liv til Jesus.

Mød Gary i Danmark
Gary Oates kommer til Dan-

mark fra den 11. – til 20. marts, 
hvor han holder møder i Thisted, 
Aars, Aalborg, Haderslev og 
Blåhøj. 

Den amerikanske prædikant og 
forfatter har været i Danmark to 
gange tidligere og er forfatter til 
bogen ”Åben mine øjne, Herre”. 
Han bruger en stor del af sin tid 
på at rejse til de vestlige lande for 
at hjælpe kristne til at se og forstå 
den åndelige verden. 

Se nærmere program på hjem-
mesiden www.Aarsfrikirke.dk

Anders så 
mange mirakler

i Columbia
Leder i Aars Frikirke Anders Jakobsen har sammen med fi re fra 

sin kirke været med Gary Oates på missionstur i Columbia. 
Der var mirakler på programmet lige fra den første aften.

Anders Jakobsen (t.v.) beder for en mand på torvet i Pasto. Ved siden af står Finn Bech, som sam-
men med sin hustru Lillian også var med i Columbia fra den 15. - 22. februar.

Kvinden de bad for, hvis ene ben var ca.17 cm for kort: Gary 
Oates holder kvindens hænder, mens hun tager sine første 
skridt nogensinde med to lige lange ben.

Efter miraklet sprang Rocio Salazar fra en af kirkerne spontant 
op på en bæk og begyndte at prædike. 38 mennesker gav deres 
liv til Jesus på stedet.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Kirkespil Ringkøbing fejrer 10 års 
jubilæum med forestillingen ”Håb”
”Håb” er Kirkespil Ringkøbings sidste forestilling i trilogien Tro, 
Håb og Kærlighed. Med den markerer kirkespilsgruppen sit 10 
års jubilæum, som fejres den 9.-13. marts i Ringkøbing Kirke.

Temaet ”Håb” gælder det personlige håb om fx at få et arbejde eller 
blive reddet i land, håb til det sidste, håb for parforholdet og længslen 
efter et religiøst håb. Er det lettere at forholde sig til håb, når alt håb 
er ude? Mange aspekter af håb kastes op og gribes efter bedste evne 
i forestillingen, der rummer både alvor og humor.

”Håb” er en kabaretagtig forestilling med tekster, sang, musik, lyd 
og lys. De fl este tekster er skrevet af Kirkespil Ringkøbings egne 
medlemmer. Godt 30 frivillige fra Ringkøbing og omegn er i fuld gang 
med at skabe en forestilling med alt lige fra instruktion til kostumer, 
opsætning af plakater og styring af økonomien.

Forventningerne til årets forestilling er meget høje, eftersom forestil-
lingen ”Kærlighed” spillede for fulde huse for to år siden.

I øjeblikket er Kirkespil Ringkøbing den eneste aktive kirkespils-
gruppe i hele landet. Kirkespil Ringkøbing blev stiftet i 2005 af Mo-
gens Thams, sognepræst i Rindum, og han er som formand stadig 
drivkraften i kirkespillet. Det var også Mogens Thams, der skrev den 
første forestilling, påskedramaet ”Den lange nat”, som blev opført i 
2006. Kirkespilgruppen kalder derfor ”Håb” for sin jubilæumsforestilling.

Bodil

Dårligt sprog og plat underholdning 
prægede Danmarksindsamlingen
KLF, Kirke & Medier har den seneste tid fået mange og for-
skelligartede reaktioner på Danmarksindsamlingen, der blev 
sendt 6. februar på DR1. 

Alle er enige om, at det er godt, at der laves en indsamling som 
denne til fordel for verdens fattigste mennesker. Kritikken er til 
gengæld også stort set enslydende i forhold til sproget og tonen 
i selve showet. På Facebook skriver Anne Morsø for eksempel: 
"Jeg slukkede, da jeg ikke syntes om den dårlige og platte under-
holdning!" og Elin Skovsgaard Christensen skriver: "Dejligt, at der 
bliver taget fat i det. Vi brød os heller ikke om sproget."

Nu efterlyser KLF, Kirke og Medier fl ere reaktioner på Dan-
marksindsamlingen. ”Synes du også, sproget var for dårligt og 
underholdningen for plat? Stoppede du med at se det, og påvirkede 
det din lyst til at støtte Danmarksindsamlingen? Vi tager din og alle 
de andre mediebrugeres kommentarer med videre til DR, lyder 
opfordringen fra den kirkelige medieorganisation, der har til huse 
på Korskærvej 25,7000 Fredericia.

Bodil

Sognepræst Mogens Thams, formand for Kirkespil Ringkø-
bing, er selv aktiv i jubilæumsforestillingen ”Håb”. 
Foto: Paw Jensen

KD efterlyser hjælp for at komme 
tilbage på stemmesedlen
KD har igen brug for at indsamle væl-
gererklæringer. Det er en proces i fl ere 
stadier, som nu kan klares over nettet fra 
KDs hjemmeside.

Når man har udfyldt sin vælgererklæring 
med navn og mailadresse, trykker man på 
”send” for at sende den til KristenDemokraterne, der sender den 
videre til Social- og Indenrigsministeriet.

Efter en uges tid vil man så modtage en mail fra noreply@
vaelgererklaering.dk. Her skal man klikke på et link, der åbner  en 
boks med NEM-ID vælgererklæring.dk. Herefter skal man klikke 
videre og endelig bekræfte, at man afgiver en vælgererklæring, 
før man klikker ”Afslut”.

En vælgererklæring er ikke ensbetydende med, at man lover at 
stemme på partiet. Men det er en nødvendighed for at partiet igen 
kan stille op til Folketinget.

Bodil

Udviklingshæmmede kan lære andre mennesker meget om både livet og troen.
På Kristelig Handicapforenings 
årsmøde i Vejle Missionshus 
den 12. marts holder familie-
terapeut Annette Due Mad-
sen foredrag om at opgive de 
urealistiske håb - og bevare 
kærligheden.

Psykolog og familieterapeut 
Annette Due Madsen er selv 
mor til Frederik på 32, som bor 
i et bofællesskab. Hun fortæller 
i KH-Bladet om livet med tre 
børn, hvoraf den mellemste er 
handicappet.

- Der er altid håb! Vi må altid 
arbejde på håbet. Vi må have et 
håbs-perspektiv. Vi må opmuntre 
hinanden til at have håb. Vi må 
dele håbet, siger Annette Due 
Madsen, som er gift med psykia-
ter Jørn Due Madsen.

Men det er også vigtigt at 
justere sine håb og ambitioner. 
Frederiks forældre måtte fx indse, 
at det ikke var lykken for ham at 
være sammen med resten af 
familien juleaften. Der var også 
urealistiske forventninger til deres 
egen eller familiens indsats, som 
måtte justeres. 

Samtidig erkender Annette 
Due Madsen, at netop den han-
dicappede søn har lært sine 
terapeut-forældre meget om ”det 
sårbare univers”, selv om han 
ikke kan sige noget med ord.

Inspiration fra Norge
På inspirationsdag for lederne 

i Kristelig Handicapforenings 
bofællesskaber den 25. januar 
deltog den norske specialpræst 
Tor Ivar Torgauten. 

Dagen efter holdt han et kur-

sus for Aalborg og Viborg Stifter 
om ”Gudstjenester for udvik-
lingshæmmede”. Her deltog 
38 præster og andre ansatte i 
Folkekirken.

”I den kristne kirke er vi alle 
lige,” siger han.

Han ved, at de fl este er enige 
med ham i dette. Men i praksis 
kniber det med at involvere men-
nesker med udviklingshæmning 
på en naturlig måde i søndagens 
højmesse. Og dermed går alle 
parter glip af meget, mener Tor 
Ivar Torgauten.

De har så meget at lære os
- Vi skal give plads til en mang-

foldighed af trosudtryk og tros-
praksis. Mennesker med udvik-
lingshæmning har deres egen 
måde at udtrykke troen på. Deres 
eget sprog. Også ordløst sprog. 
En mangfoldighed af måder at 
udtrykke troen på er berigende 
for alle. Og ingen trosudtryk er 
mere værd end andre, siger spe-
cialpræsten.

Jeg har lært meget teologi. 
Men jeg har lært mere om den 
levende tro gennem mennesker 

med udviklingshæmning. De har 
så meget at lære os om tro. Vi 
har brug for dem, understreger 
Tor Ivar Torgauten.

Særlige opgaver
I mange kirker fi ndes der for-

skellige opgaver, som sagtens 
kan varetages af udviklingshæm-
mede. Nogle kan læse tekster, 
hjælpe ved nadveren eller tænde 
lys, forklarer specialpræsten, som 
har arbejdet med forkyndelse for 
udviklingshæmmede i mange 
år. Han har selv en datter med 
Downs syndrom, som fx er med 
til at byde velkommen til guds-
tjenester.

Det er vigtigt at forkynde for 
alle sanser, ikke kun hørelsen, 
understreger Tor Ivar Torgauten 
og fortæller om en dramatisering 
af lignelsen om Den barmhjertige 
samaritaner.

Tilmelding til Kristelig Handi-
capforenings årsmøde kan ske 
via formularen på foreningens 
hjemmeside eller ved opringning 
til kontoret.

Bodil

Brug for alle i menigheden
Årsmøde i Kristelig Handicapforening:

Årsmødets hovedtaler er te-
rapeut Annette Due Madsen, 
der er stifter af Center for 
Familieudvikling.En ny måling viser, at et fl ertal af danskerne ønsker, at folke-

kirkens tætte forbindelse til staten skal ophøre.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion for DR blandt 
1.095 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år, svarer 55 
procent, at de er helt enige i, at stat og kirke skal adskilles. Kun 
16 procent er helt uenige.  Ser man nærmere på tallene, er der 
heller ikke tale om den store generationskløft, når der svares. 
61 procent af de 18 til 34-årige er helt enige eller enige i, at 
kirken skal adskilles fra staten, mens det gælder 56 procent af 
dem, der er over 56 år. 

Tallene kommer som lidt af en overraskelse. Hvad er mon 
årsagen? Der kan være to grunde.

Den ene er, at folkekirken i årevis har søgt at være noget 
for alle, men er endt med at blive til et intet. For at trække fl ere 
mennesker til har Folkekirken  forsøgt sig med forskellige al-
ternative forkyndelsesformer, som fx da en kvindelig præst for 
nylig dansede under en gudstjeneste. I jagten på at følge med 
tiden er kirken paradoksalt blevet mere og mere irrelevant  for 
danskerne. 

Det er uklart, hvad kirken egentligt står for, da der er så mange 
meninger om det. Essensen drukner i mangfoldighed og rum-
melighed. Samtidig har kirken efterhånden så lidt selvtillid, at 
den ikke tør fastholde den kristne tro overfor islam, som mange 
danskere føler sig truet af. 

Hvis kirken turde gå foran og fortælle muslimer, at den kristne 
tro er et bedre trosalternativ end islam, og selv tro på det, ville 
kirken kunne genopbygge den sammenhængskraft, som de 
sekulære samfund har mistet. 

Den anden grund er, at danskerne, unge som gamle, de se-
nere år har været udsat for en massiv indoktrinering fra politikere 
og medier om, at religion og kirken er en privat sag og skal ud 
af det offentlige rum. Den propaganda har virket sammen med 
frygten for islamiseringen, som også får mange til at ville skille 
religion og stat helt ad. 

Hvis kirken fortsat skal have en tilknytning til folket, så må 
den gøre det, som den er sat i verden for, nemlig forkynde 
evangeliet rent og klart. Samfundet står på kanten af et åndeligt 
og kulturelt sammenbrud. Alene kirken, og ikke politikerne, kan 
genskabe troen, håbet og kærligheden. Uden disse tre kan intet 
menneskeligt fællesskab og samfund bestå. 

Kirken blev irrelevant 
mens den prøvede 
at følge med tiden

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at en udlejer under visse betingelser kan opsige en 
lejer af en bolig med et års varsel, hvis udlejer selv 
vil bo i boligen? 
Husk derfor at kontakte din advokat, når du har brug 
for et godt råd.
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BOGNYHED:
EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHED

Eliezer Braun og Shay Attias 
besøger Betanias KirkeCenter 
i Blåhøj onsdag den 9. marts 
kl. 19.00.

 
Eliezer Braun er en jøde, der 

taler meget i kristne kirker i hele 
verden.  Det gør han for at un-
derstrege for kristne, at jøder og 
kristne må stå sammen. Ifølge 
Eliezer er de evangeliske kristne 
jødernes eneste rigtige venner. 

For ca. 20 år siden grundlagde 

han derfor organisa-
tionen Shuva Global 
Diplomacy, hvor han 
selv er vicepræsi-
dent. Præsidenten er 
Shay Attias, som er 
en af den israelske 
premierminister Ne-
tanyahus rådgivere. 

Eliezer har en god 
og levende måde at 
dele sine budskaber 
på. Han taler meget 

Festivalen ”Himmelske Dage 
den 5.-8. maj i København 
byder på mulighed for, at man 
i to timer ad gangen kan tale 
med andre borgere om tro, etik, 
kirke og kristendom.

Himmelske Dage er en festival 
for alle nysgerrige sjæle og er et 
respektfuldt eksperiment. Ambi-
tionen er at skabe oplevelser, der 
kan mærkes. Derfor handler det 
om, at man sammen udforsker, 

hvilken rolle fx tro og kristendom 
spiller i fremtidens samfund og 
kulturliv - og hvilken rolle, det spil-
ler for den enkelte borger, hedder 
det i oplægget. 

Sofasnak
Tanken er at invitere forbipas-

serende på gaden til samtale i 
egen sofa. Enhver kan deltage og 
blande sig, uanset hvad de mener 
om tro og religion. Det er op til den 
enkelte frivillige at samtale om, 

hvad der ligger ham eller hende 
på sinde inden for emnerne etik, 
tro og eksistens.

Samtalen skal natur ligvis 
foregå som en dialog i respekt 
for hinandens måske forskellige 
synspunkter.

Ved sofaen vil der ligge forskel-
lige spørgsmål, som kan bruges 
til at kickstarte samtalen. Det er 
dog helt frivilligt, om man vil gøre 
brug af disse spørgsmål.

Frivillige bliver inviteret til et 

orienteringsmøde den 15. april 
kl. 19.00 på Vartov. Sofaen er dog 
ikke en stand, hvor man kan dele 
foldere ud eller agitere for ens 
egen sag, oplyser Danmission, 
som leverer sofaerne fra deres 
genbrugsforretninger.

Den første to-timers samtale, 
som man kan melde sig til, fore-
går torsdag den 5. maj kl. 16-18.

Bodil

Under Himmelske Dage 
(Kirkedage) i København i 

Kristi Himmelfartsferien, kan 
man blive frivillig medarbejder 

i en ”samtalesofa” på gaden. 
Her kan man invitere folk til 

en uforpligtende samtale om 
troen, oplyser Danmission.

Frivillige efterlyses til 
”sofasamtaler” om tro
Under kirkedagene i København kan frivillige melde sig til to timers samtale med forbipasserende. Release af påske-cd ”Opstanden”

GospelFamily i Aabenraa har gennem de sidste fem år arbejdet 
med påske-musicalen “Opstanden", som blev uropført i 2015. 
Den 6. marts i år er der release af CD-en i Sønderjyllandshallen.

Dygtige musikanter og producere har indspillet og mikset mu-
sikken. Også korene fra GospelFamily medvirker på cd-en. Især 
GospelTeens har bidraget med både kor- og solosang.

For at sætte fokus på påsken har GospelFamily også produceret 
noder og DVD m.m. af sidste års premiere. Sammen med cd’en 
udkommer en ny bog, hvor kendte kirkefolk har skrevet påskebe-
retningen set ud fra beretningens bipersoner, så som Peter, Judas, 
Maria Magdalene etc. Bogen fi ndes på hjemmesiden fra 6. marts.

Sidste år blev ”Opstanden” set af bl.a. 1800 skoleelever.
Bodil

både om Guds profetier til jøderne 
og Guds velsignelse over dem. 

Tove Videbæk, som lavede et 
interview med Eliezer Braun på 
KKR/TV i efteråret 2015, fortæl-
ler: ”Jeg blev virkelig grebet af 
hans indsigt i, og viden om Guds 
løfter til Israel. Hans aktuelle 
viden om, hvad der sker i Israel i 
dag er også imponerende”. 

Der er gratis entré. Bag arran-
gementet står gruppen Brobyg-
gerne i Midtjylland som er en 
tværkirkelig gruppe, der arran-
gerer møder med Israel i fokus.

Link til programmet, hvor Tove 
Videbæk interviewer Eliezer: 
http://kkr-tv.dk/shuva-global-di-
plomacy/

Bodil

Jøde og kristen holder fælles møde

Eliezer Braun taler om Bibelens profetier. 
Sammen med Shay Attias (til højre) arbej-
der han for at forene jøder og kristne.

Hotel donerer sofaer til genbrug
Det fi restjernede Hotel Munkebjerg ved Vejle har opdateret 
fl ere af hotellets værelser. Det har betydet, at 40 designersofaer 
er blevet i overskud. De er i stedet doneret til Folkekirkens 
Nødhjælps genbrugsbutik i Tørring.

Butikken satte sofaerne ind i vinterferien, og de fl este er allerede 
blevet solgt, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Marit Olesen fra butiksudvalget fortæller til avisen, at der kun er 
fem tilbage. Det er usædvanligt, at butikken modtager større do-
nationer fra virksomheder. Det er sket én gang tidligere. De fl este 
varer kommer fra private.

I år går overskuddet fra Folkekirkens Nødhjælp til kvinder, som 
organisationen har et særligt fokus på.

Niels Christian

Sidste års påskemusical fra GospelFamily bliver opført igen. 
Samtidig udgives en cd, noder samt et teksthefte.

Hvorfor er der ingen, der 
melder sig som missionær?
- Hvad er årsagen til, at det er 
svært at rekruttere nye missio-
nærer, når vi beder ”høstens 
herre om at sende medarbej-
dere ud til sin høst?”

Det spørger BDMs generalse-
kretær om, efter at han har måttet 
genopslå et kald til missionær 
i Kipili i Tanzania. Her mangler 
man en efterfølger for Knud 
Elmo, der skal videre til Congo.

I Kipili er opgaven at evan-
gelisere ved Tanganyikasøens 
sydlige del i Tanzania og i Congo. 

- Jeg tror, at det handler om 
den dybere, åndelige situation, 
som vi befinder os i. Mange 
kristne ønsker at have Jesus 
som frelser og herre, men når det 
kommer til at prioritere, bliver det 
langt vanskeligere. Både økono-
misk og arbejdsmæssigt, mener 
Jens Peter Rejkjær. 

- Vi er i stand til at overhøre 
Guds kald og vende det døve øre 

til, mener Rejkjær.
Han nævner en missionær, der 

skulle rejse ud for 100 år siden og 
som forelskede sig i en pige. Han 
sagde: Gud er nr. et, missionen 
er nr. 2, vil du være nr. 3? – Han 
fi k et ja, men ville han have tænkt 
sådan i 2016, og ville han have 
fået samme svar? Næppe. 

- Det handler om, at vi kommer 
til at prioritere anderledes som 
Guds folk. Dybest set tror jeg, at 
længslen efter Himlen og evig-
heden fylder for lidt i vore liv, og 
det betyder, at vi bliver dennesi-
dige i vores tænkning. De gamle 
talte om ”at blive forfremmet til 
herligheden”. Tænker vi sådan? 
spørger Rejkjær.

Henri.
Generalsekretær Jens Peter 
Rejkjær

Hillsong Kbh. starter op i Sverige
Kirken Hillsong København udvider til nabobyen Malmø med 
en ekstra gudstjeneste hver søndag kl. 15.00 fra den 6. marts. 

I tre år har fl ere Malmø-borgere hver søndag taget turen over 
broen til Danmark for at komme i kirke. Men fremover bliver der 
Hillsong-gudstjeneste i Malmøs centrum, kun seks minutters gang 
fra banegården. Da København og Malmø er som tvillingebyer, er 
det kun naturligt, at en kirke som Hillsong København nu starter 
noget op i Malmø, mener ledende præst Thomas Hansen.

Hillsong København, som startede med seks voksne og tre børn 
i 2013, består nu af ca. 1.000 mennesker.

Bodil
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LEDER                         Af Morten Patrzalek   

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dagens tekst: Joh. kap. 6:24-35

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus som det virkelige, livgivende brød
24Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple 

var der, gik de om bord i bådene og sejlede over til Kapernaum 
for at lede efter ham dér.

25Da de havde fundet ham, spurgte de: »Mester, hvordan er 
du kommet herover?«

26Jesus svarede: »Det siger jeg jer: I søger mig, fordi I kunne 
spise jer mætte, ikke fordi I forstod betydningen af det under, jeg 
udførte. 27Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, 
som varer ved og giver evigt liv, det liv, som Faderen, Gud selv, 
har givet Menneskesønnen fuldmagt til at give jer.«

28»Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud?« spurgte de.
29Jesus svarede: »At arbejde for Gud vil sige at tro på den, 

han har sendt.«
30Så spurgte de: »Hvilket tegn vil du give os, så vi kan tro dig? 

31Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fi k jo sendt manna 
fra himlen, sådan som der står skrevet: ‘Han gav dem brød fra 
himlen at spise.’«

32Jesus svarede: »Det siger jeg jer: Det var ikke Moses, der 
gav dem brød. Det var min Far. Og han tilbyder jer nu det virke-
lige brød fra Himlen. 33Guds brød er den, som kommer ned fra 
Himlen, den, som giver liv til mennesker.«

34»Så giv os det brød hver dag!« sagde de alle sammen.
35Jesus svarede: »Jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, 

der kommer til mig, vil nogen sinde sulte; og den, der tror på 
mig, vil aldrig mere tørste. 

Ansvarshavende redaktør

Med et lille smil kan jeg ikke 
lade være med at tænke på, at 
det næsten grænser til selvpi-
neri at tale om brød her midt 
i fasten. 

Johannes beskr iver her 
folkeskarens jagt på Jesus. 
Dagen før var skaren blevet 
bespist af Jesus og hans di-
sciple på den anden side af 
Tiberias sø. Da de står op 
denne morgen, begynder de at 
lede efter Jesus. Da de fi nder 
Jesus, starter de med at undre 
sig. Hvordan er han kommet 
her? Der var jo kun en båd, 
som kunne rumme disciplene! 
- Vi ved godt, at Jesus gik, det 
fortæller Johannes os.

Dette er starten på en sjov 
dialog, hvor det virker, som om 
Jesus svarede i øst og vest på 
de spørgsmål, der bliver stillet 
ham. I stedet for at svare på 
hvordan han kom derover, så 
taler han om deres motiv for at 
opsøge ham. I leder efter mig, 
fordi I fi k brød at spise og blev 
mætte. - Vi kan vel ikke selv 
sige os fri for at søge Jesus 
for at få et behov dækket? En 
prædikant spurgte engang for-
samlingen i vores kirke: ”Søger 
vi Jesu hænder, velsignelser, 

eller søger vi hans hjerte?” 
Hermed ikke sagt, at det er for-
kert at søge velsignelserne fra 
Jesus. Men hvad havde Jesus 
på hjerte denne dag?

Jesus begynder at tale om, 

at de ikke skulle arbejde for den 
mad, der forgår, men for den 
mad, der varer evigt. Det affø-
der nogle nye spørgsmål, men 
ret hurtigt kæder tilhørerne det, 
Jesus siger, sammen med den 
manna, deres forfædre fi k, da 
de vandrede 40 år i ørkenen 
og ventede på at komme ind i 
det land, Gud havde lovet dem.

Moses beskriver, at Israels 
folk på det tidspunkt kun skulle 
samle manna nok til en dag, 
undtagen før sabbat. Manna 
var en slags brød (2.Mosebog 
16:11-18).

Mannaen stoppede den dag, 
da Israel fejrede deres første 
påske i det land, Gud havde 
lovet dem (Jos.5:10-12).

Jesus begynder nu at nærme 
sig det, der ligger på hans 
hjerte. For det første slår han 
fast, at manna ikke kom fra 
Moses, men fra Gud. Jesus 
slår nu over i nutid og taler om 
et brød, der giver liv til verden. 
Skaren er fuldt ud klar over, 
hvor livsvigtig en del af den 
daglige kost brødet er, derfor 
kan man næsten mærke deres 
utålmodighed og spænding: 
”Herre giv os altid dette brød!” 
Stærkt at se, at de nu bevæger 
sig fra en tankegang om at få 
et dagligt behov dækket til en 
tankegang om at få behovet 
dækket for altid.

Jesus afslører nu det fan-
tastiske, der ligger på hans 
hjerte: ”Jeg er livets brød. Den, 
der kommer til mig, skal ikke 
sulte, og den der tror på mig, 
skal aldrig tørste.” 

Jesus gør op med ”manna-
tankegangen”, at jeg skal bare 
have nok til mit behov i dag. 
Han viser, at det er muligt at få 
vores mest basale behov mødt 
for altid. Hvad er vores mest ba-
sale behov, spørger du måske? 
Jeg tror, at vi grundlæggende 
sulter og tørster efter relationen 
med Gud vores skaber. En tørst 
og sult, der kun kan slukkes 
gennem Jesus. En sult og tørst, 
der slukkes ved, at vi kommer 
til ham og tror på ham som 
Guds søn. Når jeg nu skriver 
at tro på ham som Guds søn, 
så er det kun indgangen til alt 
det, som Guds ord indeholder 
om ham. De gode nyheder om 
hvad Jesus har gjort, evan-
geliet.

Selv om Jesus gør op med 
”manna-tankegangen”, så har 
vi brug for den i dag. Vi har 
brug for at samle det brød, som 
Jesus er et billede på, hver 
dag. Vi skal komme til ham og 
tro ham.

”Jeg er livets brød”

”I leder efter mig, fordi I fi k brød at spise og blev mætte,” siger Jesus. - Vi kan vel heller ikke selv 
sige os fri for at søge Jesus for at få et behov dækket?

Præst i Betania KirkeCenter, 
Blåhøj ved Herning.

Afslør løgnene
Hjælper det at bede? Ja, de fl este læsere har nok oplevet, 
at det hjalp at bede. Og vi kan jo også jævnligt fortælle om 
de mest fantastiske helbredelser i forbindelse med bøn for 
syge. Men hjælper det også at bede for – samfundet?

To ting har overbevist mig om, at det faktisk er muligt. 

Det første er transformations-beretninger. 
Forskeren George Ortis jr. har samlet og dokumenteret 

over 1000 eksempler på samfundsændringer i forbindelse 
med bøn. Kort fortalt sker disse samfunds-forandringer, når 
de kristne i desperation fi nder sammen på tværs af kirkeskel 
og personlige modsætninger for at råbe til Gud om hjælp for 
deres byer og nationer. 

Ordet fra 2. Krønikebog 7, 14 gælder stadig: ”Hvis mit folk 
ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde 
handlinger, da vil jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres 
synder og genoprette deres land.”

Udover George Ortis bragte Rhonda Hughey visionen om 
transformation til Danmark for knapt 10 år siden. Og hendes 
bog ”Desperat efter Hans nærvær” udkom på dansk. Men få 
fulgte i praksis denne dokumenterede mulighed. Og på de ti 
år blev vores samfund derfor endnu værre. 

Det andet, som har overbevist mig om, at kristne virkelig 
kan ændre deres samfunds situation, er bøn for politikere.

Canada var for få år siden på vej i en udvikling, som be-
kymrede mange kristne. Til sidst begyndte de målbevist at 
bede for landet. I Ottava gik en bedegruppe i gang med at 
bede for parlamentet. På det tidspunkt var der kun ca. 4 pct. 
af politikerne, der betegnede sig selv som ”født på ny”. Ved 
det kommende valg blev en af disse troende premierminister 
for en mindretalsregering. Befolkningen bakkede op og gav 
ham absolut fl ertal ved næste valg, hvor 40 pct. var ”født på 
ny” kristne. Og Canada oplevede mange slags velsignelser. 
Også økonomiske. Og der kom forsoning mellem landets 
franske, engelske og indianske befolkning. 

I Finland samlede Päivi Heikkila, som en anden dommer 
Debora, landets kristne til bøn i alle kommuner. Udover de 
mange forandringer, der herefter skete i kommunerne, fi k 
Finland også en kristen præsident og statsminister. 

På Bedehus Danmarks samling i januar skulle jeg komme 
med et oplæg om mobilisering af forbøns-Danmark. 

Hvad skal vi bede for? var et af emnerne. Jeg bad meget 
over det og nåede frem til, at vi skulle bede om at løgnene 
bliver afsløret, så sandheden kommer frem. 

Mange af os har fx oplevet, hvordan store dele af verden - 
og ikke mindst de intellektuelle og ”progressive” i Vesten - lod 
sig forblænde af kommunismen - helt indtil Muren faldt i 1989 
og Sovjet brød sammen i 1991. Først da sløret endelig blev 
fjernet kunne de fl este se løgnen og bedraget.

I vor tid oplever vi andre forvirrende løgne.
• Fx den ”politisk-korrekte” fordømmelse af Israel, Mel-

lemøstens eneste demokrati. Her er det god tone - også i 
kirken - at være kritisk overfor Israel, men lukke øjnene for 
de ekstreme og reaktionære islamisters terror imod jøderne. 
Nytter det at diskutere? Men vi kan bede om at antisemitis-
mens løgn igen bliver afsløret. At sløret tages væk. 

• For et par år siden gennemtrumfede et stort fl ertal af politikere, 
at Folkekirken skulle gifte mennesker af samme køn. Til trods 
for, at dette jo strider imod både biologien og kirkens bibelske 
grundlag. Det var et groft overgreb mod religionsfriheden. 
Vi kan nu ikke gøre meget andet end at bede om, at over-
grebet på kirken og folket bliver afsløret. 

• Evolutionsteorien er endnu et eksempel på, hvordan en 
løgn - en umulig teori - er blevet gjort til eneste sandhed, 
så både undervisning og medier skaber fordummelse. 
Sådan er der mange løgne på spil i politik og 

medier. Vi kan som mindretal føle os magtesløse.
Men jeg begynder at se tegn på, at bøn kan 

nedrive disse ”fæstningsværker”. At løgne bliver 
afsløret. Så fortsæt med at bede om, at sløret må 
blive fjernet, så vi kan se sandheden.

Det er ikke umuligt, for den, der tror.
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Debat

Af Ann Nisi
Startede Aglow i Herning i 1983

Er du klar over, at hvis bare 
2% af en befolkning får en 
ny vision for en forandring 
af deres land (citat Robert 
Bellah, tidl. sociolog ved 
University of California), så 
er det muligt?

Det er til overmål bevist af 
den homofi le lobbys effektive 
propaganda, som er resulteret 
i, at 98% af befolkningen i dag 
styres af de 2% på dette om-
råde. Der er sket et voldsomt 
skred i befolkningens opfattelse 
af, hvad der er godt og normalt 
ud fra disse 2%’s aktive medie-
brug og kampagner, mens vi 
som kristne har sovet i timen.

Vi har opført os som venlige, 
ufarlige og egentlig ligeglade 
kristne, som bare ville have fred 
og ro, så vi kunne nyde vore 
egne liv uden forpligtelse over 
for andre og vort land. 

Hvad gjorde de første 
disciple anderledes?

Men er det at være en kri-
sten? Var det sådan, Jesu første 
disciple levede? Nej, nej og 
atter nej! De gjorde 3 ting, som 
nutidens kristne åbenbart helt 
har glemt:

1. De var bevidste om, at 
de var kristne (dvs. bærere af 
Kristus selv med alt, hvad det 
indebærer).

2. De var bevidste om, at 
Kristus havde givet dem en 
opgave, som gik ud på at bringe 
Gudsriget med sig hvorhen de 
kom.

3. De var fyldt med Den 
hellige Ånd, så hans gernin-
ger igennem dem blev synligt 
manifesteret i samfundet om-

kring dem; på mindre end 30 
år vendte de op og ned på de 
lande, de kom til!

 
Har Gud forandret sig?

Jamen, er Gud da blevet 
anderledes her på det sidste? 
Nej, han forandres ikke!

Er opgaven for de kristne 
så blevet kulturelt tilpasset og 
dermed forandret? Er vi ikke 
længere kaldede til at være lys 
og salt, men i stedet til at være 
hyggelige og politisk korrekte 
eftersnakkere af det, som nu 
for tiden er populært at mene?

Hvad med Helligånden? Er 
han ikke længere tilgængelig 
- eller er han blevet træt efter 

2000 års virke?
Nej, den bedrøvelige sand-

hed er desværre, at vi kalder 
os kristne, men

1. uden at være bevidste om, 
at vi er bærere af Kristus selv,

2. uden at tage det som vor 
opgave at bringe Gudsriget 
med os i vor hverdag, så det 
forandrer vore omgivelser, og

3. - selvom vi måtte være 
fyldt af Helligånden - uden at 
lade ham leve sit kraftfulde liv 
igennem os, så vi i hverdagen 
demonstrerer Gudsriget med de 
tegn og undere og kærligheds-
gerninger, som naturligt burde 
følge enhver troende, jvf. Mark 
16,17. Vi læser ikke Jesu ord 

om at disse tegn skal følge dem, 
som tror, men læser i stedet, at 
dengang fulgte disse tegn dem, 
der troede, men i dag følger de 
måske nogle få udvalgte, altså 
gælder det ikke mig!

Gå ind i Guds plan
Er du klar over, at Kristus i 

den grad gjorde sig til et med sit 
legeme, at han er helt afhængig 
af, at legemet gør det, hovedet 
siger, for at hans vilje kan ske 
her på jorden? 

Det betyder, at selvom Gud 
har en perfekt plan for hver 
enkelt af os, som kalder sig 
kristen, så sker hans vilje kun, 
hvis vi hver enkelt siger ja til 

hans plan for os, så vi begyn-
der at lade ham leve sit liv i og 
igennem os! 

Dvs. hvis ikke vi gør det, han 
har givet os besked om, så 
bliver det ikke gjort - og både vi 
og vore omgivelser kommer til 
at lide under vor forsømmelse!

Omvendt:
1. Hvis vi begynder at tage til 

os, at også vi er Kristus-bærere, 
dvs. at alt det han købte til os på 
korset rent faktisk tilhører os og 
bare venter på, at vi pakker det 
ud ved tro!

2. At også vi har fået en ordre 
til at bære Gudsriget med os, 
så det forandrer ikke bare os, 
men også vore omgivelser, 
så de kommer i harmoni med 
Guds vilje!

3. At nøjagtig den samme 
Helligånd, som oprejste Jesus 
fra de døde, bor i os, hvis vi el-
lers er født på ny og fyldt med 
Helligånden, og derfor kan og 
bør tegn og undere være en 
del af vor hverdag blandt men-
nesker!

Hvis vi vil omvende os og 
blive de Kristus-bærere, vi rent 
faktisk er, og vil lade hans liv 
blive levet igennem os, da - og 
kun da - kan vi, om vi så kun er 
de omtalte 2% af befolkningen, 
alligevel forandre vort land og 
vore familier, så Gudsriget bliver 
synligt til stede omkring os!

Så det er, hvad der skal til; 
men er du villig til at lægge dit 
liv ned for ham, som helt frivil-
ligt ofrede sit liv for dig, så du 
kunne blive et Guds barn og 
dermed en del af Gudsriget? 
Ser du alvoren i det skred, 
der er sket i Danmark, fordi de 
kristne ikke har opført sig som 

Kristus-bærere, men mere som 
almindelige mennesker med en 
titel af kristen!

To procent kan gøre det
Er du villig til at være en del af 

de 2%, som er nødvendige for 
at vende et land fra postkristen 
æra til kristen æra i vore dage? 
Er du villig til at stå på klippen 
Kristus med dit liv, også når 
det blæser, eller vil du hygge 
dig, mens hele verden blæses 
omkuld omkring dig?

Vi kan begynde i dag ved 
at bede om tilgivelse for vor 
behagesyge og ladhed, der-
næst lade ham fylde os med 
sin plan og sin kraft for vore liv 
og derpå stille os til rådighed 
for, at Gudsriget må gå stærkt 
frem i vort land gennem dig og 
mig! IS kræver total underka-
stelse, og det virker! Kristus 
gik foran os ved at vise os et 
Helligåndsdomineret og sejrrigt 
liv, hvorefter han udrustede os 
ved Helligånden til at leve hans 
liv her på jorden, med de tegn 
og undere, som skulle følge alle 
troende til glæde og forandring 
for os og alle omkring os. Hans 
kærlighed og kraft igennem os 
er et langt stærkere våben end 
frygt, mord og terror- men det 
kræver aktiv deltagelse fra dig 
og mig!

Er du med, eller koster det 
for meget? Betyder Kristus og 
land og folk nok for dig - eller 
er det de andres opgave, men 
ikke din?

Du og dit liv herefter giver 
svaret! Men jeg og mit hus vil 
følge Herren - hvad med dig?

Hvordan vender vi skuden?

”Fordi du har set mig, tror du; 
salige er de, som ikke har set 
og dog tror.” Joh. 20,29. Teksten 
til 21.Trin.

Ud fra dette skriftsted mindes 
vi om troens gave, og hvis vi har 
set, er det jo ikke blot tro, men en 
overbevisning, en fuldbyrdelse af 
troen, som vi kun kan bede om 
og takke for. 

Ofte har jeg været skeptisk over 
de mange artikler i ”Udfordringen” 
om folks usædvanlige oplevelser, 
men kan selvfølgelig ikke afvise, 
at de har fundet sted, selvom jeg 
også selv har haft fl ere af den 
slags.  Alligevel må vi ikke miste 
den kritiske sans, der hjælper os 
med at skelne mellem virkelighe-
den og fantasien, sandheden fra 
det falske i denne verden, som 
også er Guds verden! Vi er aldrig 
forladt og alene. Jesus er med os 

overalt, hvis vi vil have ham med, 
for vi er hans børn, som det bliver 
sagt ved dåben, og Gud holder 
sine løfter, såvel over for os, som 
over for Israel. Tro mig, det er 
sandheden.

En dejlig sommermorgen d. 
23. juli 2012 havde jeg besluttet 
at besøge mine forældres  grav-
sted i Ørum på 20-årsdagen 
for min mors død. Jeg vågner 
før halvseks, og hvilken herlig 
morgen! Luften fylder mig med 
overvældende dugfriske dufte, 
krydret af blomster, buske og 
træer i naturen. Efter en halv time 
er jeg kommet over Kolindsund til 
Fannerup, hvor mine forældre 
som nygifte begyndte deres lange 
ægteskab i en ny statshusejen-
dom i 1924. Her stopper jeg op 
og nyder udsigten over engen, 
som er indhyllet i en fortryllende 

morgentåge. Tankerne samler 
sig om minderne, og efter kort tid 
dannes der op af tågen, hvad jeg 
først tror bliver til en regnbue, for 
den har de mange farver, men 
til min forbløffelse fortsætter den 
lodret op som en søjle og fl ytter 
sig ikke, men følger med mig, da 
jeg efter længere tid kører videre, 
og den holder samme position 
til venstre for mig og i forhold til 
bilen, uanset om vejen svinger 
mod både øst, vest og nord, indtil 
vi når kirkegården. Det var en 
forunderlig oplevelse, som givet 
fra Gud. Hvem ellers? 

Tidligere har jeg fået en fl ig af 
fremtiden, men gemte oplevelsen 
ved mig selv, fordi jeg ikke troede 
på den slags, det var for mærkeligt 
at tale om. Helt konkret befi nder jeg 
mig d. 27. april 1961 i en fl yvema-
skine højt over Balkan, på vej hjem 

efter et halvt år ved Beit Hanun i 
Gazaområdet. Da kommer der en 
røst til mig, der siger, at jeg engang 
vil få en søn, der som soldat kom-
mer i krig i det område, der ses 
under fl yet. 34 år senere gik det i 
opfyldelse! Den slags oplevelser 
er trosstyrkende, og derfor vil jeg 
gerne give det videre. Hvorfor 
holde noget tilbage, som andre har 
brug for? Der er ikke noget bedre 
end at have Jesus med hele livet 
og skaffe sig venner til Himlen. 

Endnu en oplevelse er årsagen 
til at skrive den samlede beret-
ning, og datoen er d. 7. oktober 
i år, hvor vi er til et bibelmøde. Vi 
har naturligvis bedt Jesus om at 
være sammen med os for at lukke 
os op til at modtage Ordet. Plud-
seligt ser jeg et fl agrende lys på 
panden af en af deltagerne. Det 
samler sig til et hvidt ovalformet 

område på størrelse med et stort 
æg, og det afgrænses af en sort 
ring. Inden i fremstår et kors af 
ca. en centimeters bredde, der 
forbinder sig med den omgivende 
ring, altsammen i fi n harmoni. Men 
ingen reagerer, før jeg efter en tid 
gør opmærksom på det fi ne tegn. 
Det var så første gang jeg ikke 
har været alene om oplevelsen, 
og spørgsmålet er så, hvad det 
kan bruges til. Selv tror jeg, det er 
fordi, jeg får brug for den styrke, 
det giver troen, og jeg glæder mig 
på bibelgruppens vegne, at vi får 
så stærkt et tegn.

Jesus er tegnet for vores slægt 
(Luk.11,30). Den, som tror på 
ham, dømmes ikke; den, som 
ikke tror, er allerede dømt, fordi 
han ikke har troet  på Guds en-
bårne  Søns navn (Joh. 3,18).
Jesus siger: Jeg er livets brød. 

Den, som kommer til mig, skal 
ikke hungre, og den, som tror 
på mig, skal aldrig tørste (Joh. 
6,35).  Thi dette er min faders vilje, 
at enhver som ser sønnen og tror 
på ham, skal have evigt liv, og jeg 
skal oprejse ham på den yderste 
dag (Joh. 6,40). Gud er ånd. Jeg 
og Faderen, vi er et (Joh 10,30). 
Men skønt han havde gjort så 
mange tegn for deres øjne, troede 
de dog ikke på ham (Joh.29-37).

Jeg har været usikker på, om 
det var rigtigt at fortælle om mine 
forunderlige oplevelser, men så 
læste jeg i Ordsprogene 3,27: 
«Nægt ikke den trængende hjælp, 
når det står i din magt at hjælpe». 
Lad alt ske således, at det tjener til 
opbyggelse (1 Kor. 14,26).

KNUD ENEVOLD ANDERSEN,
MIDTVANGEN 9,
8400 EBELTOFT 

To procent af en befolkning er nok til at forandre et helt land. Derfor kan danske kristne også ændre udviklingen.

Tro og tegn

Gud har ikke forandret sig de sidste 2000 år. Hvis vi lader os bruge af Helligånden, vil det præge vores liv og 
dermed andre mennesker og hele vores land, siger Ann Nisi.
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Kære Orla Lindskov
Jeg er for nyligt blevet et tro-

ende menneske. 
Jeg var inde på et møde med 

dig i Valby. Jeg var kommet, fordi 
jeg har haft store problemer med 
min ryg. Nogle venlige naboer 
sagde til mig, at jeg skulle prøve 
at gå til forbøn hos dig. Det gjorde 
jeg så. 

Under forbønnen oplevede 
jeg noget, som jeg aldrig før har 
prøvet. Hver gang du i din bøn 
udtalte Jesu navn,

 oplevede jeg, at han stod lige 
ved siden af mig. Jeg ved ikke 
rigtigt, hvordan det var. Det var 
i hvert fald meget specielt. Du 
udtalte hans navn nogle gange, 
og det skete hver gang. 

Nu tror jeg på Jesus. Det har 
jeg aldrig gjort før. Min ryg er 
også langsomt blevet bedre.

Jeg var meget optaget af at 
lytte til din tale om Jesus. Jeg vil 
tro på ham. Kan du kort og kon-
centreret uden teologi fortælle 
mig, hvad Jesu budskab går ud 
på. Lige så enkelt som du gjorde 
det i Valby.

Kan du også fortælle, hvad 
det er, Jesus vil have os men-
nesker til?

 Sig også lidt om troen.
Venlig hilsen og tak for den 

gode oplevelse.
Kvinden med den dårlige ryg

Kære kvinde med 
den dårlige ryg
Hvor er det godt at høre, at du 

har mødt den levende Jesus og 
er kommet til tro på ham. Jesus 
åbenbarer sig på mange forskel-
lige måder for mennesker. For dig 
skete det under forbøn.

Jeg vil nu fortælle dig, hvad 
Jesu budskab går ud på:

Jesu budskab til os mennesker, 
som vi også kalder Evangeliet, 
drejer sig om, at vi skal have 
hjertet med i alt, hvad vi gør. 
Det siger Jesus meget klart i sin 
Bjergprædiken. 

Livets sande værdier kan ikke 
købes for penge. Vi skal søge 
Gud og Guds Rige, og den, som 
søger Guds Rige først, får alt det 
andet i tilgift. 

Gud er et med livet, og det liv 
er Jesus. Det er således troen 
og tilliden til Gud, der skal bære 
vores liv. 

Jesus vidste, hvad hans bud-
skab var værd. Han vidste, at 
hans budskab overgik alt, hvad 
folk hidtil havde hørt. 

For Jesus var det afgørende, 
hvordan man tog imod hans ord. 

De mennesker, som intet fi k ud af 
hans ord, er som saltet, der har 
mistet sin kraft. De, som hans ord 
intet har at sige, har dømt sig selv. 

For Jesus er Gud og kærlig-
heden selve livets under, som 
udfolder sig lige foran vores øjne.

Jesus siger om sig selv: ”Jeg 
er vejen, sandheden og livet.” Og 
Jesus siger aldrig, at dit liv afhæn-
ger af, hvad du kan præstere eller 
hvor dygtig, du er. Han siger, at dit 
liv afhænger af den store Gud, 
som er dig nær. Han alene formår 

at gøre dit liv sikkert og trygt.
Jesus fortæller os igen og 

igen, at det er troen på og til-
liden til Gud, der bærer livet, og 
Bibelen fortæller os klart, at Gud 
er kærlighed. 

Angående dit spørgsmål om 

troen: 
Jesus siger, at alt er muligt 

for den, der tror. Der hvor Jesus 
mødte den frimodige tro, der ved 
han, at livet har sejret. Der behø-
ver han blot at bekræfte det, der 
allerede er sket for mennesket. 
Der siger han: ”Det er sket dig, 
som du troede.”

Der var fx en kvinde. Hende 
læser vi om i Bibelen i Matthæus-
evangeliet kap. 9, fra vers 20: 
- Hun havde lidt af svære blød-
ninger i 12 år, og hun havde brugt 
alle sine penge på at få hjælp hos 
datidens læger. Men det havde 
ikke hjulpet. 

Så kommer hun til Jesus. Men 
omkring ham var der trængsel af 
en stor skare mennesker. Men 
kvinden tænkte, at hvis hun bare 
kunne komme til at røre ved Jesu 
klæder, så ville hun blive rask. 

Hun trænger så igennem ska-
ren og rører ved Jesu kappe 
bagfra. Ved den berøring går der 
en helbredende kraft fra Jesus til 
kvinden, og hun blev rask.

Jesus spurgte da om, hvem 
det var, der havde rørt ved ham. 
Kvinden faldt ned for hans fødder, 

står der, og hun tilstod, at det var 
hende.

Jesus talte så til hende og 
sagde: ”Gå bort med fred. Din tro 
har frelst dig.”

Troen og tilliden til Jesus kan 
altså frelse. Og den kan mere 
end det. Den kan give menne-
sker både sjælelig og legemlig 
sundhed.

Det understreges af den sam-
me beretning, som vi læser den 
i Markus-evangeliet kap. 5, vers 
29, her står der nemlig om be-
røringen med Jesus: - Og straks 
udtørredes kilden til hendes 
blødninger, og hun mærkede i sin 
krop, at hun var blevet helbredt 
for lidelsen.

Denne beretning er for mig 
en af de stærkeste beretninger i 
Bibelen om, hvad troen på Jesus 
formår. 

Men prøv selv i Bibelen at 
fi nde fl ere steder om, hvad troen 
formår.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla 
Vil du igen bede for mig og 

salve min salvedug? 
Du må undskylde, at jeg hen-

vender mig igen. Men du har 
både i Udfordringen skrevet, og 
jeg har også hørt dig sige det på 
et møde, at vi gerne må komme 
igen. Du opfordrer os til at være 
udholdende i vores egen bøn til 
Gud; men også udholdende i at 

komme til forbøn, når vi søger 
helbredelse.

Du har faktisk tidligere bedt 
for mine mavesmerter. De gik da 
væk i noget, der  ligner et halvt år.

Lægerne siger, at der ikke er 
noget i vejen. De kan i hvert fald 
ikke fi nde noget.

Tak for det arbejde, du gør.
            V.B.

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig tak for 

din forbøn for mine børn og mig 
i Frelsens Hær i Valby. 

Det er nu et stykke tid siden, 
du bad en bøn til Gud for et af 
mine ønsker. Du bad nemlig om, 
at min vedvarende hovedpine 
måtte forsvinde. Det hjalp. Der 
har nemlig ikke været nogen 
hovedpine siden. Jeg har det fi nt 

nu uden hovedpine.
Vi er sikre i Guds hænder. Han 

er med os altid. Tak for det.
Med venlig hilsen

       Maria

Kære Orla
Jeg fi k tilsendt en salvedug for 

nogle måneder siden. Den har jeg 
desværre mistet. Jeg oplevede, 
at den lindrede smerterne i min 
ryg. Derfor vil jeg meget gerne 
have en ny.

Jeg er dybt afhængig af forbøn, 
så derfor takker jeg dig for, at du 
gør det.

Gud velsigne dig.
Hilsen R. 

Prøv at fi nde fl ere steder i Bibelen om troen 

Forbøn hjælper mange

Jeg vil gerne lære mere om Jesus

Troen og tilliden til Jesus kan altså frelse. Og den kan mere end det. Den kan give mennesker 
både sjælelig og legemlig sundhed.
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BEST WESTERN

Af Samuel 
Nymann Eriksen

Mange muslimer 
stiller netop nu 
spørgsmålstegn ved islam på 
grund af Islamisk Stats bru-
talitet. De spørger: ”Hvis IS’ 
tolkning af Koranen er sand, 
hvad er så, vi tror på?” På den 
måde medvirker IS til, stik imod 
hensigten, at muslimer opsø-
ger kristne kirker og spørger, 
hvad den kristne tro går ud på.

Jeg sidder i køkkenet hos den 
irakiske pastor Botros*. Hans 
hustru, Jasmin*, bidrager ivrigt 
til samtalen, og de fortæller, 
hvordan det er at være kristen i 
Irak netop nu. 

Siger Gud: ”Rejs”?
Vores samtale finder sted 

omkring en uge efter, at forbunds-
kansler Angela Merkel inviterede 
en million fl ygtninge til Tyskland. 
Man fornemmer et tydeligt ekko 
af hendes ord i landet – hendes 
invitation er det store samtale-
emne, og det er, som om en stor 
del af befolkningen overvejer, om 
de skal tage imod den og rejse 
til Europa. 

Botros fortæller: ”Kun få ser 
en fremtid i Irak. Vi i Irak er gået 
fra krig til krig [Irak-Iran krigen i 
1980’erne, Golfkrigen i 1990’erne 
om Kuwait og de kaotiske tilstan-

de efter at USA væltede Saddam 
Hussein, red.]. Irakere ser freden 
uden for Irak”. 

Som pastor råder Botros dog 
kristne til at søge Gud og lytte 
til hans stemme: ”Hvis de ikke 
oplever, at Gud siger ”rejs”, så 
opfordrer vi dem til at blive i Irak”.

Helt afhængig af Jesus
Jasmin: Vi har ikke rosenrøde 

drømme for fremtiden.
Jasmin fortæller: ”Nogle fami-

lier er fl ygtet internt i Irak, måske 
fi re gange inden for de sidste 30 
år – så deres seneste fl ugt fra Is-
lamisk Stat, hvor de måtte redde 
de ejendele, de kunne, og slå sig 
ned i en anden del af landet, er 
ikke noget nyt for dem. Vi, der har 
valgt at blive, lader være med at 
drømme om en rosenrød fremtid 
for Irak, da vi ved, hvordan det er 
at leve her”.

Men henvisning til Mattæus-
evangeliet kapitel 14, vers 22-33, 
hvor Peter kan gå på vandet, så 
længe han tror på Jesus, siger 
hun: ”For at kunne overleve her i 
Irak må vi leve i tro, dag efter dag. 
Hvis vi fjerner blikket fra Jesus 
blot et minut, så synker vi”. 

IS skaber kirkevækst
Midt i udfordringerne oplever 

Botros dog, paradoksalt nok, at 
Islamisk Stat, stik mod deres 
hensigt, bidrager til, at mennesker 
kommer til tro på Jesus. Menne-

sker med ikke-kristen baggrund 
væmmes over IS’ brutalitet og 
opsøger kirken. 

”Kirken må tilbage til Matthæu-
sevangeliet kapitel 28 og prædike 
evangeliet. Krisen betyder nemlig, 
at mange nye hører evangeliet. 
Kirken må netop i denne tid for-
kynde Bibelen og Jesus, så men-
nesker bliver frelst. Jeg opmuntrer 
de kristne til at prædike Jesus. 
Døren er åben nu, vi vil fortryde 
det, hvis vi ikke går ind ad den”.

Pastor Botros slutter samtalen 
med at konkludere: ”Jesus står 
med et stort net – og Islamisk 
Stat skubber på fi skene, så de 
svømmer ind i det”.

Kirken hjælper nødstedte
Situationen i Irak ser håbløs ud 

for mange på grund af Islamisk 
Stats vold. Men midt i kaos fortæl-
ler de irakiske kristne, at Gud gør 
noget nyt. 

Midt i smerten styrkes kirken 
paradoksalt nok, og den får 
helt nye muligheder for at gøre 
en positiv forskel for nødstedte, 
blandt med støtte fra Dansk 
Europamissions givere, og være 
et vidnesbyrd om evangeliet. 

*Navnene er ændret af sikker-
hedshensyn.

  

Islamisk Stat 
er årsag til 
kirkevækst

Jesus står med et stort 
net – og Islamisk Stat 
skubber på fi skene, så 
de svømmer ind i det.

Øverst: Pastoren i interviewet er fra Erbil. Før Islamisk Stat brød frem, var Mosul blot 1½ times 
køretur væk. Nu er byen et lukket land for kristne og andre ikke-sunnimuslimer.
Nederst: Manden til venstre har brug for medicin og lægebehandling for sår på benene – men den 
kristne familie har ikke råd til at tage med bussen hen til lægen. Det betyder også, at de ikke har 
råd til at komme til Europa – som tusindvis af ressourcestærke syrere og irakere gør i denne tid. 
Fotos: Samuel Nymann Eriksen / Dansk Europamission.

Irakisk pastor:

IS får muslimer til at tvivle på deres tro. De kristne får mere fokus på Jesus.

Debat

Atter engang er Grimhøjmo-
skeen i mediernes søgelys, fordi 
en imam har gjort sig til talsmand 
for, at utroskab skal straffes med 
piskning eller stening. Men hvor 
uhyggeligt et budskab denne 
salafi st end udbreder, er det mest 
uhyggelige dog at se de rådvilde 
røde og blå politikere. 

De kan lukke Grimhøjmoskeen, 
men ikke lægge tanker i lænker. 
Imamen kan udvises, men end 
ikke bogbrændinger kan fjerne 
Koranens budskab. Det er kun 
Grundtvig og det kristne men-
neskesyn, der kan danne et 
bolværk mod menneskefjendske 
holdninger. 

Skræmte politikere må nu er-

kende, at årtiers kulturkamp for 
at erstatte Gud med troen på 
skattelettelser og velfærdssy-
stem, ikke giver dem magt over 
ånd. Og skrækken står malet i 
ansigterne mens de fabler om 
såkaldte ”demokratiske værdier”. 
Men demokrati er en styreform, 
der vil afskaffe humanismen og 
tillade stening og piskeslag, hvis 
der er fl ertal for det. 

Det Danmark jeg kender, byg-
ger på kristne værdier. Det er 
respekt for menneskelivet uaf-
hængigt af køn, race, religion, 
evner eller bankbog. 

Derfor vil Kristendemokraterne 
sikre konfirmandundervisning 
i skoletiden, styrke det jødisk-

kristne kulturgrundlag i kristen-
domsfaget. 

Højskoler skal inddrages i inte-
gration og oplysning. 

Kristne lokalradioer skal have 
ret til at forkynde lige så tosset 
de vil, uden ministerielle forbud. 
Enhver kan mene, tænke og tro 
som de vil. Men KD vil styrke det 
kristne livs- og menneskesyn i 
civilsamfundet, fordi det fremmer 
respekt og ansvar for hinanden.

STIG GRENOV

KRISTENDEMOKRATERNES 
LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2
2970 HØRSHOLM

Drop Grimhøj - styrk kristendommen

- Demokrati kan tillade stening 
og piskeslag, hvis der er fl ertal 
for det, siger Stig Grenov.
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Masser af video og vidnesbyrd om 
hvordan tusindvis kommer til tro og 
om mirakler, som Gud gør i dag. 
Alle er velkomne! 

 
mulighed for at give en frivillig 
gave til arbejdet.

Evangelist 
Per Hyldgaard, 
Gospel Outreach

www.gospeloutreach.dk

Etiopien

Tchad

Brasilien

Cameroun

Bangladesh

Sydamerikanske biskopper:

Abort løser ikke Zika-problemet

Af Bodil Lanting

- Det er godt at udrydde Zika-
virusset. Men man bør ikke 
udrydde  de mennesker, som er 
smittet med det, skriver de ka-
tolske biskopper i en erklæring  
fra en konference i Brasilien.

FNs højkommissær for men-
neskerettigheder, den jordanske 
prins Zeid Ra’ad al-Hussein vil 
lempe adgangen til prævention 
og fri abort i Sydamerika. Kvinder 
skal have adgang til en ”terapeu-
tisk abort”, mener han.

”Love og forordninger, som 
hindrer kvinders adgang til disse 
ydelser, bør straks revideres i 
henhold til menneskerettigheds-
forpligtelserne, så alles ret til 
sundhed sikres i praksis”, hed-
der det i udtalelsen fra højkom-
misæren. Men det afviser kirken. 

Biskopper afviser forlag
- Sygdommen kan på ingen 

måde begrunde, at man letter 
adgangen til abort. Det er moralsk 
forkasteligt at forsøge at indføre 
abort ’på grund af mikrocefali’, så-
dan som visse grupper uheldigvis 
forsøger at overbevise Højesteret 
om i en fuldkommen mangel på 
respekt for livets gave, skriver 
de brasilianske biskopper ifølge 

Katolsk Orientering.
I Brasilien er abortindgreb til-

ladt i forbindelse med voldtægt 
eller hvis kvindens helbred er 
truet. Derimod er abort helt ulovlig 
i Honduras. 

- ”Terapeutiske aborter” fi ndes 
ikke. ”Terapeutisk” vil sige at hel-
brede, og en abort helbreder ikke 
noget - den tager et uskyldigt liv, 
sagde kardinal Oscar Rodrigues 
Maradiaga fra Honduras i en 
prædiken.

”Ikke en nødsituation”
Mens FNs sundhedsorga-

nisation WHO betegner Zika-
epidemien som en ”international 
nødsituation” understreger pro-
life folk, at virusset indtil videre 
ikke har været skyld i et eneste 
dødsfald.

Smitten kan overføres ved 
myggestik i de infi cerede områ-
der. Virusset giver milde symp-
tomer med mild feber, udslæt og 
muskel- og ledsmerter i nogle 
dage. Til gengæld menes virusset 
at være skyld i mikrocefali, hvor 
babyer, hvis mødre bliver smittet, 
kan fødes med hjerneskader og 
for små hoveder. 

Paven: ”Prævention er 
det mindste onde”

I lyset af Zika-epidemien har 
pave Frans I talt positivt om bru-
gen af prævention. Traditionelt har 
den katolske kirke kun anbefalet 
afholdenhed og ”naturlig familie-
planlægning”. 

Til gengæld fastholder paven, 
at abort er ”ren ondskab”.

- Abort er ondskab. Men det 
er ikke ren ondskab at undgå en 
graviditet, fastslog paven ifølge 
nyhedsbureauet AFP.

FN anbefaler nu ”terapeutiske aborter” i Sydamerika. Men Zika bruges som undskyldning for 
at indføre lettere adgang til abort, mener pro-life organisationer.

”Terapeutiske aborter” helbre-
der ikke noget. Derimod tager 
de liv, siger kardinal Oscar 
Rodrigruez Maradiaga.

Den israelske fi lm ”The Other 
Dreamers” om børn med sær-
lige behov blev i efteråret 
boykottet i Norge. Men sidste 
tirsdag blev den vist i en ud-
solgt biografsal  i Oslo.

Dokumentarfi lmen «The Other 
Dreamers» handler om stærkt 
funktionshæmmede israelske 
børn og deres drømme. Filmen 
vil vise, hvor lidt der skal til for at 
give disse børn gode oplevelser 
og selvtillid. 

I august 2015 valgte fi lmfes-
tivalen «Human Rights Human 
Wrongs» at takke nej til at vise 
filmen, uden at have set den 
først. Men tirsdag så over 170 
mennesker The Other Dreamers 
på Saga Kino i Oslo.

Afvisning er diskrimination
– Vi synes, det er uretfærdigt at 

en fi lmfestival afviser en fi lm kun 
fordi den er israelsk. Den handler 
ikke engang om noget politisk. Da 
mener vi, det er diskriminering. 

Folk har meldt sig til via nettet, 
og vi oplever, at dette har skabt 
engagement hos mange, siger 
Kjetil Ravn Hansen fra organi-
sationen ”Med Israel for fred”, 
som stod bag fremvisningen i 
Oslo-biografen.

Del af boykot mod Israel
Den israelske regissør Roy 

Zafrani offentliggjorde 10. august 
en melding, han havde modtaget 
fra festivalchef Ketil Magnussen. 
Han gav følgende begrundelse for 
ikke at vise fi lmen:

”Vi støtter den akademiske og 
kulturelle boykot af Israel, så hvis 

ikke dine film handler om den 
illegale okkupation, eller berører 
okkupationen eller blokaden af 
Gaza, eller på anden måde dis-
krimineringen af palæstinensere, 
kan vi ikke vise dem.”

Boykot kritiseres
Før filmen blev vist, sagde 

Israels viceambassadør Dan 
Poraz, at han mente fi lmfestivalen 
«Human Rights Human Wrongs» 
begik en stor fejl ved at boykotte 
fi lmen.

Norges udenrigsminister Børge 
Brende har udtalt, at boykot af 
Israel ikke er norsk politik. Han 
tilføjer, at det er forkert at tro, at 
en udelukkelse af israelske kunst-
nere vil bidrage konstruktivt til at 
løse konflikten i Mellemøsten, 
snarere tværtimod.

Avisen Dagens redaktør, Ve-
bjørn Selbekk, kalder boykotten 
”en afgørelse som stinker og 
lugter af fordomme og diskrimi-
nering”.

- Men det er faktisk endnu van-
skeligere at forstå, hvorfor vore 
skattepenge skal gå til en sådan 
festival i form af pengestøtte fra 
Oslo kommune og Norad. Og 
så må vi kunne spørge, om det 
virkelig er helt uproblematisk for 
ytringsfriheds-organisationer at 
fi nansiere en festival, som mener, 
at ytringsfriheden skal begræn-
ses efter hvilken nationalitet man 
har, skrev Selbekk.

«Human  R igh ts  Human 
Wrongs» er en årlig festival, som 
i år foregik fra 16.-21. februar. 

KPK

Boykottet israelsk fi lm fylder norsk biograf

Den israelske fi lm ”The Other Dreamers” handler om funktions-
hæmmede børn og deres drømme.

Zika-virus menes at være årsagen til, at mange babyer i Syd-
amerika fødes med hjerneskader.

Dansker anmelder Bibelselskabet 
for antisemitisme i Den Nye Aftale
Kaj Hansen fra Kolding vil anmelde Det danske Bibelselskabs 
oversættelse af Det nye Testamente til politiet. Han mener 
nemlig, at oversættelsen er antisemitisk.

– Bibelselskabet har fjernet navnet ”Israel” og erstattet det med 
”jøder” i oversættelsen ”Den Nye Aftale” (DNA), fortæller Kaj Han-
sen, som for nylig rejste hjem til Danmark efter et ophold i Israel.

Kaj Hansen har nu skrevet et anklageskrift, som skal afl everes til 
politiet sammen med anmeldelsen. Hansen er ikke sikker på, at han 
kommer nogen vegne i sagen, men han vil i alle fald reagere mod 
DNA-udgaven, som først blev udgivet i 2001 og revideret i 2011.

– At man bevidst har fjernet ordet Israel, er et udtryk for en anti-
semitisk holdning, som den man også havde i Tyskland i 1930- og 
1940’rne, siger Hansen. Han tilføjer dog, at han ikke har belæg for 
at sige, at DNA skulle være inspireret af nazismen.

Bibelselskabet mener, at de ligesom Luther har oversat Bibelen 
til velkendt dagligdags sprog. Hansen vurderer, at Bibelselskabet 
er infl ueret af liberal teologi, som også præger den lutherske kirke 
i Danmark.

I sit hefte gengiver Kaj Hansen en liste fra pensioneret sogne-
præst Bent Feldbæk. Her fremgår det, hvordan alle bibelordene er 
blevet ændret i den nye oversættelse.

  Matt. 2, 6: «Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde 
den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, 
som skal vogte mit folk, Israel.»

  Nu hedder det: «Du Betlehem i Juda, du hører ikke til blandt 
de mindste af Judas byer. Fra dig skal der komme en fyrste, som 
skal lede mit folk.»

  Mark. 15, 32: «Kristus, Israels konge»
  Nu hedder det: ”Messias jødernes konge”
  Luk. 1, 54: «Han har taget sig af sin tjener Israel»
  Nu hedder det: ”Han sørger for sit folk”
  Joh. 1, 49: «Nathanael udbrød: Rabbi, du er Guds søn, du er 

Israels konge».
  Nu hedder det: ”Rabbi, sagde Natanael. Du er Guds søn, hele 

folkets konge.”
  ApG. 1, 6b: «Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for 

Israel?»
  Nu hedder det: ”Er det nu du befrier jøderne og gør os til et 

kongedømme igen”.
Vidar Norberg

Kaj Hansen vil 
anmelde Det danske 
Bibelselskabs Ny Te-
stamente-oversættel-
se for antisemitisme 
efter at de droppet 
ordet ”Israel”.
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Victor John taler ved Aktiv 
Missions årsmøde i Hillerød 
søndag den 13. marts – men 
allerede lørdag kan man lære 
af den dynamiske missionær.

Aktiv Mission inviterer til åbent 
årsmøde i Hillerød med den indi-
ske dynamo, der kan lære fra sig 
om hemmeligheden ved et af de 
mest effektive missionsinitiativer i 
nyere tid. Victor John og hans or-
ganisation har søsat 150.000 hus-
menigheder, startet hundredvis af 
læringscentre og hjulpet tusindvis 
af forarmede ”jernbanebørn” i 
Indiens slumkvarterer. 

Victor John taler og svarer på 
spørgsmål allerede lørdag den 
12. marts kl. 16.00 i Fælleshuset, 
Buen 17 i Hillerød. Søndag for-
middag taler han i Frikirken Hille-
rød, Slangerupgade 56, hvorefter 
han medvirker ved Aktiv Missions 
årsmøde og generalforsamling 
over middag. Ind imellem inviterer 
Aktiv Mission på en gratis frokost.

Mirakel førte til mission 
med nye metoder

Victor John voksede op under 
usle kår og oplevede bl.a. en bror 
blive kidnappet af skruppelløse 
menneskehandlere. Victor fi k fat 
i en bibel, og da han læste i den, 
fi k han håb om at se sin bror igen. 
Kort efter blev broren mirakuløst 
reddet, og da vidste Victor, at han 
fra nu af ville tjene Gud. 

Han var med til at starte en 
husmenighed i Nepal, inden han 
blev uddannet til præst og ansat 
i en svensk missionskirke. 

Men med de traditionelle mis-
sionsmetoder nåede han ikke 
langt og vendte derfor det hele på 
hovedet: Mød lokalbefolkningens 
behov og besvar deres spørgs-
mål. Hold møder i deres hjem, 

og lad analfabeter prædike og 
lede. Og arbejd altid med respekt 
for den lokale kultur og religion. 
Det er dyrebare mennesker, vi 
snakker om! 

Victor John og hans organi-
sation Asian Sahyogi Sanstha 
India (ASSI) gør en dyd ud af at 
række det kristne evangelium ud 
til hele mennesket, både til ånd, 
sjæl og krop. 

Støtter lokale initiativer
Victor John og hans med-

arbejdere har i dag søsat en 
bevægelse med over 150.000 
husmenigheder blandt det nordin-
diske Bohjpuri-folk, der ellers har 
meget ringe adgang til det kristne 
budskab. 

Han har grundlagt over 600 
læringscentre, hvor lokalbefolk-
ningen lærer menneskerettighe-
der, skolefag, husholdning og 
forskellige jobs. 

Og i storbyer som Varanasi har 
ASSI hjulpet over 3000 fattige og 
forarmede børn, som sniffer lim 
og lever af at tigge og gå til hånde 
på jernbanestationer. De får nu 
mad, tøj og lægehjælp, og mange 

bor nu på ASSI’s børnehjem og 
får gratis skolegang. 

Seks millioner nye kristne
ASSI har nu, siden de startede 

op i 90’erne, set over seks mil-
lioner blive kristne.

Aktiv Mission blev udskilt fra 
hjælpeorganisationen Mission 
Øst i 2011 og arbejder for at dele 
det kristne kernebudskab med 
så mange mennesker som muligt 
ved at støtte kirker og kristne 
missionsprojekter i Østeuropa, 

Mellemøsten og Asien. 
Aktiv Mission støtter ASSI i 

Indien, rockgruppen Drusjkis kon-
certer og hjælpearbejde i russiske 
fængsler og blandt narkomaner. 

Desuden støtter Aktiv Mis-
sion Gospel Mission med 1000 
sangere og 60 gospelkor i Polen, 
masser af kristne børneklubber 
i Albanien samt satellitstationen 
SAT 7, der sender kristne og 
sociale programmer til hele Mel-
lemøsten og Nordafrika.

Svend Løbner

Indisk dynamo har startet 
150.000 husmenigheder
Den effektive missionær vil inspirere danskere i Hillerød den 12.-13. marts.

Victor John underviser i Hil-
lerød den 12.-13. marts.

Bibelundervisning blandt kvinder i en husmenighed i Varanasi.

Præsidentkandidat bad for 
kollapset vælger under kampagne
Senator Marco Rubio bad spontant for en ældre mand, som 
faldt sammen under Rubios tale til 400 vælgere på Clemson 
University i South Carolina i februar.

Midt under kandidatens tale faldt den ældre mand sammen, og 
folk råbte, at der var brug for en læge.

- Vi har en akut situation her. Er der nogen, som er læge eller har 
medicinsk uddannelse? spurgte Rubio forsamlingen.

Da nogle havde meldt sig, takkede han dem og tilføjede: ”Skal 
vi ikke lige bøje vore hoveder for at bede?

’ Vi beder dig, Herre, at du lægger din hånd på ham. Gud, alt er 
muligt for dig. Herre, du kan gøre alt,’ bad Rubio.

Da ambulancefolkene ankom, var manden ved bevidsthed og 
kunne både smile og le, ifølge nyhedsbureauet Greenville Online.

Før den gamle mand kollapsede, havde Rubio netop talt om, 
at universitetets ledende football-træner, Dabo Swinney, har ret til 
at bede en bøn, før hans hold starter deres træning. En ateistisk 
gruppe har nemlig prøvet at hindre Swinney i at bede ved offentlige 
arrangementer, skriver Christian Post.

Bodil

Sydstatsbaptisternes interna-
tionale missionsorganisation 
IMB har de sidste fem år brugt 
over 1,8 milliarder kroner mere 
end de har fået ind.

Derfor besluttede organistio-
nen at opsige 6-800 missionærer. 
Men nu har næsten dobbelt så 
mange bedt om førtidspension 
eller opsigelse.

Brug for ny kurs
Bare et halvt år efter at mis-

sinsorganisationens præsident 
David Platt offentliggjorde pla-
nerne om at reducere staben for 
at få budgettet i balance, valgte 
983 missinoærer og 149 ansatte 
i USA at tage imod tibuddet om 
førtidspension eller opsigelse.

Dermed reduceres antallet 
af IMB missionærer ifølge Chri-
stianity Today fra 4700 til 3800, 
hvilket er det laveste antal siden 

1993. Så sent som i 2009 var tal-
let på 5.600

Flere af organisationenes le-
dere beklager udviklingen. Men  
David Platt, der overtog posten 
som præsident i efteråret 2014, 
ser nedskæringerne som uund-
gåelige.

Overforbrug
Siden 2010 har IMB brugt 210 

millioner dollars mere, end de har 
fået ind, ifølge organisationens 
egne hjemmesider. Underskuddet 
blev dækket af opsparede reser-
ver og salg af missinærboliger 
og andre ejendomme i udlandet.

– Vi kan ikke fortsætte over-
forbruget. Vi må handle, både på 
grund af det kortsigtede fi nan-
sielle ansvar og med tanke på 

den langsigtede organisatoriske 
stabilitet, udtalte Platt ved sin 
tiltrædelse.

Balance for 2017
Nu er meget af omstruktu-

reringen og nedskæringerne 
gennemført.

– Den økonomiske situation i 
IMB er meget bedre nu, sagde 
Platt, da han fremviste et budget 
i balance for 2017.

– Alt er klart både fi nansielt, 
organisatorisk og åndeligt, til 
at IMB skal kunne arbejde med 
sydstatsbaptistmenigheder for at 
skabe jævnt øgende muligheder 
for at gøre disciple og plante 
menigheder blandt de unåede 
folkeslag i verden, udtalte Platt. 

KPK/Bodil

Baptister mister 1000 missionærer
Missionsselskabet IMB må nu skære ned efter fem års overforbrug.

Præsident David Platt måtte 
skære ned efter fl ere års 
overforbrug.

Republikansk præsidentkandidat 
undersøges for bedrageri
En bedragerisag, hvor Donald 
Trump angiveligt skulle have be-
draget tusinder af studerende i det 
nu nedlagte Trump University, kører 
netop nu i New York.

Donald Trump er i Forbes Maga-
zine blevet kaldt verdens 324. rigeste 
mand med en formue på 4.5 mil-
liarder dollars. Men ifølge magazinet 
har præsidentkandidaten ved fl ere 
lejligheder fremstillet sig selv rigere, 
end han er.

Sidste tirsdag (Super Tuesday) fi k Donald Trump et overbevi-
sende forspring over de øvrige republikanske kandidater. Lige-
som Hilary Clinton blandt Demokraterne vandt Trump 10 ud af 
15 mulige stater. Men bedragerisagen ved New Yorks højesteret 
kan skabe problemer for ham.

- Vi vil vise i retten, at Donald Trump og hans falske profi t-
universitet har bedraget over 5.000 mennesker for millioner af 
dollars, siger rigsadvokat Eric T. Schneiderman. Han kræver 
40 millioner dollars i erstatning til studenterne, som hævder, at 
Trump University var et svindelforetagende. 

Washington Post nævner, at 80.000 personer har deltaget i 
Trumps gratis introduktions-seminarer. Her fi k de tilbudt beta-
lingsordninger for fremtidige seminarer og workshops.

Næsten 800 mennesker har betalt 35.000 dollars for den store 
pakke. Men studenterne klager over, at de aldrig fi k individuel 
vejledning, men i stedet blev presset til at investere i yderligere 
kurser.

Bodil

Tag med på en autentisk rejse til et uforglemmeligt 
og storslået land med en stolt kultur. Vi besøger 
landsbyfamilier og hører om deres dagligdag, udfor-
sker kulturbyen Jerevan, ser gamle kirker og smager 
på armensk mad. Begge rejseledere har indgående 
kendskab til landet.
Dato: 16. - 24.9. 
Hurtig tilmelding!

Rejseledere: Mona 
Krøgh Westh og Hanne 
Frøkjær-Jensen

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk
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Af Ellen Nieswiodek-Martin

Kim, du virker så afslappet og 
glad. Og det til trods for, at du 
ikke havde det let som barn.

- Ja, det passer. Min mor var 19 
år, da hun fødte mig. Da jeg var 
fi re, blev mine forældre skilt. Min 
mor giftede sig derefter igen fl ere 
gange. Derfor har jeg haft fl ere 
forskellige stedfædre, og ikke alle 
har behandlet mig godt.

Men så kom den mand ind i dit 
liv, om hvem du i dag kan sige: 
”Han reddede min familie. Han 
er vores helt.”

- Jeg var omkring tolv år gam-
mel, da min mor lærte George 
at kende, og det forandrede alt. 
Vi boede på det tidspunkt i et 
hus, som var så forfaldent, at 
der voksede svamp på gulvet. Tit 
havde vi ikke penge til mad, så 
jeg måtte gå sulten i seng. Jeg 
fi k aldrig nyt tøj og havde ikke mit 
eget værelse. Jeg ved faktisk ikke, 
hvorfor George giftede sig med 
min mor – med den forhistorie, 
hun havde, og med os fem børn! 
Men det gjorde han og reddede 
os dermed. Han troede på Gud 
og gav troen videre til os. Det var 
hans fortjeneste, at vi kom med i 
en menighed. Sammen med ham 
fl yttede vi ind i et ordentligt hus, 
hvor jeg fi k mit eget værelse. Han 
købte nyt tøj til os. Jeg behøvede 
ikke længere gå sulten i seng. Mit 
liv ændrede sig ganske enkelt på 
grund af ham. 

Og dog var jeg i de første år 
bange for ham på grund af mine 
dårlige erfaringer med de andre 
stedfædre. Først da jeg blev vok-
sen, formåede jeg at få et stærkt 
forhold til ham. Jeg havde ganske 
enkelt brug for tid, før jeg turde 
stole på ham, elske ham og vir-
kelig åbne mit hjerte for ham. Men 
jeg er utrolig glad for, at jeg holdt 
ud, for han er virkelig faderen i mit 
liv. Og han er grunden til, at jeg 
tror på Gud. Var han ikke kommet 
ind i mit liv, havde jeg ikke stået 
her i dag.

Har du stadig kontakt til din 
biologiske far?

Ja, men kun sjældent. Jeg 
elsker ham, og jeg ved, at han 
elsker mig. Han har psykiske 
problemer, fordi han fi k en hjer-
neskade i forbindelse med en 
motorcykelulykke. Derfor er han 
ikke rigtig i stand til at være en 
far for mig.

Det var din mor, som understøt-
tede din musikalske begavelse …

Min mor var med i et band, så 
jeg er så at sige vokset op med 

musik og sang. Jeg var tre år, 
da jeg første gang stod på en 
scene. Hele min familie er meget 
musikalsk og spiller forskellige in-
strumenter – i modsætning til mig. 
Jeg spiller ikke noget instrument.

I dag står du regelmæssigt på 

scenen foran en stor menneske-
mængde. Glemmer du publikum, 
når du synger for Gud?

Ja, jeg fortaber mig ofte en 
smule i hengivelsen til Jesus, 
men jeg glemmer aldrig helt 
publikum, tværtimod. Jeg vil 
gerne opbygge en tæt kontakt 

til dem. Jeg vil gerne hjælpe 
dem med at fi nde ind til Jesus. 
Derfor forsøger jeg at spore mig 
ind på, hvad deres øjeblikkelige 
behov er.

Hvordan er du egentlig nået 
frem til at synge lovsangsmusik?

Da jeg var 18, stillede jeg 
bevidst mit liv til rådighed for 
Gud. Dengang kom jeg i en 
menighed, som arrangerede 
ungdomskonferencer, de kaldte 
”Jesus Culture”. Da folk i menig-
heden mærkede, at jeg kunne 
synge, bad de mig om at synge 
i lovsangsbandet. 

Jeg havde absolut ingen erfa-
ring med at prise Gud offentligt 
gennem musik, men jeg var til 
gengæld vant til at stå på en sce-
ne og synge – jeg havde jo trods 
alt medvirket i mange musicals 
som barn – men lovprisning i 
menigheden føles anderledes.

Da du første gang skulle lede 
lovsang, fl ygtede du fra scenen. 
Hvad skete der?

Til at begynde med sang jeg 
kun omme bagved. Så spurgte 
den daværende lovsangsleder 
mig, om jeg ville synge en 
sang, som han havde skrevet. 
Jeg følte mig under stærkt pres 
og ville gerne gøre det godt. 
Det var en søndag morgen; 
hele menigheden var der. Og 

jeg faldt fuldstændig igennem. 
Det var så pinligt for mig, at jeg 
under sangen løb min vej, væk 
fra scenen. Bandet spillede hel-
digvis bare videre. Jeg græd og 
sagde: Det gør jeg aldrig igen! 
Jeg egner mig ikke til at lede 
lovsang.

Men så overvandt jeg min 
angst og forsøgte mig endnu 
en gang. Det kostede uendeligt 
meget mod. Til alt held var der 
nogen, der opmuntrede mig til 
det. Jeg laver stadigvæk fejl, 
men jeg oplever det ikke mere 
så pinligt. Jeg siger ganske 
enkelt til mig selv: Vi er én stor 
familie, og vi er her for at tilbede 
Jesus, ikke for at fyre et show 
af. Derfor ler jeg lidt ad mig selv 
og lægger det bag mig.

Men du synger foran ti tusind 
mennesker ved ”Jesus Culture”-
konferencerne. Det er der ikke 
mange andre kvinder, der ville 
turde. Er du en modig kvinde?

Jeg forsøger at være modig! 
Det gør mig sandsynligvis min-
dre nervøs end andre, at jeg 
har prøvet at stå foran mange 
mennesker. Som lovsangsleder 
ved jeg, det kræver meget mod 
at åbne sit hjerte i tilbedelsen – 
at tilbede på samme måde, som 
man ville have gjort, hvis man 
havde været alene. Med min 
optræden forsøger jeg at give et 

eksempel på, hvordan frihed kan 
se ud, hvordan tilbedelse kan se 
ud. Og det kræver mod, for jeg vil 
gerne, at andre også skal opleve 
denne frihed.

Hvad betyder tilbedelse per-
sonligt for dig, når du ikke står 
på scenen?

Tilbedelse betyder, at Jesus 
har skænket os sin kærlighed, og 
at vi gengælder denne kærlighed 
ved at skænke ham vores. Man 
behøver ikke noget band for at 
gøre det. Man behøver ingen 
instrumenter, ingen sange. Det 
drejer sig kun om forholdet til 
Jesus. Tilbedelse betyder, at jeg 
siger til Jesus, at jeg elsker ham 
og lader mig elske af ham.

Har du også været ude for si-
tuationer, hvor du ikke har følt dig 
oplagt til at tilbede Gud?

Jeg var desværre netop gen-
nem sådan en periode sidste år, 
da min bedste veninde aborte-
rede. Kort efter mistede ægte-
fællen til et medlem af ”Jesus 
Culture”-bandet et barn. Begge 
begivenheder var tragiske. Den-
gang følte jeg virkelig ikke stor 
lyst til at tilbede Gud. Jeg var fyldt 
med sorg og vrede. Hvorfor skulle 
det ske? Bibelen opfordrer os til at 
elske Gud af hele hjertet til hver 
en tid. Det er ikke let, og jeg kan 
ikke komme på noget at sige, der 
vil gøre det lettere for mennesker, 
der oplever sorg. Alligevel går 
jeg til gudstjeneste, synger med 
på sangene, løfter mine hænder 
og siger til Jesus, at jeg elsker 
ham, også selvom jeg i mit indre 
oplever denne konfl ikt. 

Det vidunderlige er, at Jesus 
forstår sådanne følelser. De af-
skrækker ham ikke. Vi kvinder 
kan på én og samme tid føle både 
kærlighed og vrede. Jeg ved ikke, 
om mænd har det på samme 
måde.  Det er en beslutning om at 
tilbede Gud, også når vi ikke føler 
os oplagte til det. Gennembruddet 
vil komme. Bestemt!

Findes der mon noget, som vir-
kelig kan få dig op i det røde felt?

Uretfærdighed gør mig ra-
sende. Jeg bryder mig ikke om, 
når folk bliver dårligt behandlet, 
og jeg ser heller ikke stiltiende 
til. Hvis jeg ser nogen opføre sig 
voldeligt på gaden, har jeg svært 
ved ikke at gribe ind. Jeg har 
faktisk engang jagtet en, som var 
brudt ind i min venindes bil. Det 
var en stor og stærk mand. Han 
havde slået en rude ud med et 
brækjern og ikke bemærket, at 
jeg stod i nærheden og havde 
set det. Han snappede hendes 
håndtaske fra bilsædet og løb 
sin vej. Og jeg løb efter ham! Min 

- Min stedfar er min helt!
Hun er vant til at stå på en scene foran et stort publikum og tilbede Gud gennem sine sange. Kim Walker-Smith er sanger og leder 
af lovsangsbandet ”Jesus Culture”. I et interview med det kristne magasin Lydia fortæller hun, hvad tilbedelse betyder for hende.

Kim Walker-Smith er leder af lovsangsbandet Jesus Culture og kendt i store dele af verden. Hun tilskriver stedfaren sin tro på Gud, da han red-
dede hendes mor og de 5 søskende fra fattigdom og introducerede dem for troen på Gud.

Med sin optræden på lovsangsscenen ønsker Kim at give et eksempel 
på, hvordan tilbedelse og frihed under lovsangen kan se ud.  

Kim Walker-Smith:
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eneste tanke var: Det skal han 
ikke slippe af sted med! Det er 
ikke i orden! Det var sikkert godt, 
at jeg ikke indhentede ham …

Du leder pladeselskabet ”Jesus 
Culture”. Var det svært for dig at 
sætte dig ind i det forretnings-
mæssige, eller er det noget, du 
har i blodet?

Før jeg gik fuldtids ind i mu-
sikbranchen, arbejdede jeg i en 
bank. Min stedfar var bankmand 
og min onkel fi nansrådgiver. Så 
det ligger til familien. Jeg har en 
vis fl air for tal og var en ret god 
bankassistent. Det er naturligvis 
noget andet at drive et pladesel-
skab. Der var en indlæringspro-
ces, hvor jeg skulle sætte mig 
ind i mange nye begreber, og jeg 
lærer stadigvæk nyt.

Hvordan er det så at være 
kvinde i en ledende stilling?

Det er en udfordring! Det var 
især svært, da jeg ikke var gift. 
Der var nogle i menigheden, som 
fandt det upassende, og mange 
kvinder sagde: ”Kim, du bør ikke 
beklæde en ledende stilling, så 
længe du ikke er gift.” De mente 
heller ikke, jeg burde rejse og 
lede lovsangen på konferencer, 
fordi jeg ikke havde nogen mand. 
Jeg har uden tvivl måttet arbejde 
hårdere for at bevise, at jeg kunne 
klare det. 

Jeg står i stor gæld til en af 
vores ledende medarbejdere 
i ”Jesus Culture”, som jeg har 
arbejdet sammen med fra allerfør-
ste færd. Han styrkede mig i, at en 
kvinde kan beklæde en ledende 
stilling. Det var samtidig en klar 
tilkendegivelse fra bandet – også 

over for udenforstående – om, at 
de havde besluttet sig for at ud-
nævne mig til direktør i selskabet.

Dengang var du i begyndelsen 
af trediverne og i mellemtiden 
også blevet gift. Hvilke erfaringer 
gjorde du dig derpå?

En dag bad en medarbejder 
mig om at komme ind på sit kon-
tor. Han konfronterede mig med et 
spørgsmål, som havde med mine 
følelser at gøre. Som leder skulle 
man efter hans mening holde 
sine følelser for sig selv og udadtil 
lade som ingenting. Jeg svarede: 
”Lad mig tænke over det.” Derpå 
gik jeg, og tog mig god tid til at 
tænke over det.

Efter nogle dage vendte jeg 
tilbage til ham og sagde: ”Ved 
du hvad, jeg er af en anden 
mening! Gud har skabt mig som 
kvinde, han har skabt mig med 
de følelser, jeg har. Jeg ved, at 
jeg ikke burde lade mig lede af 
mine følelser, men jeg kan ikke 
fuldstændig lægge dem fra mig. 
Jeg vil gerne have lov at lede som 
kvinde, ikke som en mand. Jeg vil 
gerne have lov at være feminin 
og samtidig stærk og kompetent 
til mit arbejde.” Derpå spurgte 
jeg ham: ”Har du nogensinde be-
mærket, at de bøger om ledelse, 
du sagde, jeg skulle læse, alle er 
skrevet af mænd? Jeg har endnu 
til gode at læse en bog om ledelse 
skrevet af en kvinde!” Han så på 
mig: ”Du har ret.”

Et par dage senere kom han 
hen til mig og sagde: ”Vores snak 
har fuldstændig ændret min måde 
at tænke på.” Han var blevet klar 
over, at han længe havde taget 
det som en selvfølge, at jeg ville 

lede som en mand, og havde 
derfor ikke givet mig frihed til at 
lede som kvinde. Kvinder leder 
anderledes. Ikke dårligere, bare 
anderledes.

Hvad er dit råd til kvinder, 
som ikke tør sige ja til en le-
dende stilling?

For det første - for at overvinde 
angsten fi ndes der kun én vej, 
nemlig at vedkende sig den. Det 
andet råd er et af mine yndlings-
vers i Bibelen: ”Guds fuldendte 
kærlighed fordriver frygten.” I 
Bibelen læser vi, at Gud er kær-
ligheden, og at hans kærlighed 
fordriver enhver frygt. Jeg tror, at 
når vi tilbringer tid med Jesus og 
giver ham lov til at udøse sin kær-
lighed over os, og han hvisker til 
os, hvor meget han elsker os, så 
vil denne kærlighed fylde os, så 
der ikke er plads til angsten. For 
det tredje kan det være en hjælp 
at tage kontakt til mennesker, 
som arbejder med og bestyrker 
kvinder i ledende stillinger. De vil 
kunne jævne vejen og give mod 
på opgaven.

Hvad vil du give dine sønner 
med på vejen? Hvad skal de lære 
til brug i deres liv?

Jeg ønsker for dem, at de må 
vokse op og blive mænd, som 
har kærlighed til Gud og til andre 
mennesker. Jeg ønsker for dem, 
de må få et stort og varmt hjerte, 
at de må lære at skænke Jesus 
al deres kærlighed, ikke være 
karrige med den og holde noget 
tilbage. Og at de virkelig må elske 
andre mennesker, og at menne-
sker tæt på dem også må mærke 
denne medfølelse.

Kim sammen med sin mand Skyler Smith. De er begge seniorledere i Jesus Culture, Bethel Church i Red-
ding, Californien. Kim er derudover leder for pladeselskabet Jesus Culture. 

Hvad gør vi, hvis vores vilje ikke er den 
samme som Guds vilje? Jeg er blevet 
overbevist om, at selvom jeg ikke altid kan 
forstå Guds planer, så vil hans vilje altid 
være den bedste.

At blive fyldt af Guds hellige Ånd hænger 
sammen med det at søge Herrens vilje - lige 
dér fornægter vi os selv og vores egen vilje. At 
tage imod Guds vilje, selv om vi ikke kan se en 
mening med det hele, er at ofre vores hjerte 
til Gud og helt hellige det hans vilje. Det er at 
tro, at hans vilje for os er god, acceptabel og 
fuldkommen.

Vi bliver nødt til at fornægte vores ”ego” – 
der hvor vi hæver os over andre mennesker 
og kræver, at verden centrerer sig omkring 
MIG, hvad JEG ønsker, hvad JEG mener og 
hvad JEG føler. 

At bede ”ske din vilje i Himlen, således også 
på jorden” er at bringe vore egne interesser på 
linje med Guds.

I bogen Bønnen af Hanne og Flemming 
Frøkjær-Jensen er det for mig en meget smuk 
beskrivelse af, hvad der sker, når vi beder 
Ske din vilje Herre: Vi får frimodighed til at 
lade Guds vilje være som selve hjerteslaget i 
vore bønner. For alt, hvad Jesu navn står for, 
forvisser os om, at det ikke er en risiko, noget 
farligt og betænkeligt at bøje sig under Guds 

vilje i sin bøn – det er et værn og en tryghed, 
at vi må slippe vore ønsker og begæringer 
over i Guds hænder og overlade det til ham at 
svare os, som han vil, og når han vil. For bag 
Guds vilje står altid hans inderlige kærlighed 
og godhed og hans uindskrænkede visdom og 
indsigt. Han vil kun give os det, som kan føre 
til virkelig glæde og tak.

Ofte tror vi mest på vore egne overbevisnin-
ger og tanker, men hvis vi af hjertet tør bede 
denne bøn, lader vi det være helt op til Gud, 
hvilke velsignelser vi har brug for, og vi bliver 
fuldstændig et med, hvad Gud prøver at gøre - i 
os – gennem os – og omkring os – til hans ære. 

At holde sig inden for Guds vilje er det sik-
reste sted på jorden (Billy Graham).

Det sikreste sted på jorden

Majbrit Andersen,
Vojens
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Karsten Pultz

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

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

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

Tilbage til
Fremtiden

Leif Rasmussen  

 PORTO:

på alle ordrer i Danmark

Kun 29 kr. 

Lær dine børn de danske bordvers...
I Danmark synger man i mange kristne hjem et bordvers til Gud som tak for maden. Hver familie har sine favoritter. 
Men måske kan man ikke lige huske teksten på ”Den brune ko”. Eller de voksne kender ikke den sang, som en af
børnene har hørt hos vennerne. Men nu er der hjælp at hente!

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

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

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

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

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

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

Vibeke Binderup

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

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

Vibeke Binderup

Evnen I
Forestil dig nogle unge, der opdager, at de 
har en særlig evne. De bliver ført sammen og 
kommer ind i en kamp mod onde kræfter...

Peter, Sofi e, Sebastian og Johanne har 
umiddelbart ikke meget tilfælles. De er 
ikke lige gamle og hænger ikke ud med de 
samme kammerater. Men de har hver især 
en særlig evne, som er ved at tage pippet fra 
dem..., indtil de fi nder sammen og fi nder ud 
af, hvordan disse evner fungerer. Og hvad de 
skal bruges til...

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

Päivi Heikkilä

Herren vil
give jer byen

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

Hun kalder de kristne i Norden til åndelig 
kamp for samfundet. Og hun er selv gået 
foran ved at inspirere til bedegrupper i kom-
munerne. I 2008 samledes 10.000 forbedere 
fra alle kommuner i Finland til en Kristusdag.

I denne bog underviser og fortæller hun 
om sine egne erfaringer med forbøn for bl.a. 
borgmesteren, byrådet, vandforsyningen, de 
unge, eller imod en heksefestival. Bogen er 
fyldt med relevante bibelcitater.
Paperback, 191 sider. kr. 148,-
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Anmeldt af Josua Christensen

Mytologier har fascineret men-
neskeheden i årtusinder med 
deres spraglede guder, der lig-
ner mennesker af udseende og 
væsen, men samtidig udstyres 
med overnaturlige egenskaber, 
som netop rækker ud over det, 
som et menneske kan. 

Filmen Gods of Egypt, som 
er det nyeste skud på den my-
tologiske adventure-stamme, 
levendegør den ’guddommelige’ 
rivalisering og viser derved my-
tologiens forskellighed fra den 
kristne gudsforestilling.

Vi befi nder os i tiden før det 
antikke Egypten - eller rettere 
uden for historisk tid, hvor guder 
og mennesker lever i fredelig 
sameksistens. Horus, søn af 
Osiris, skal krones til farao (eller 
konge), men ørkenens gud, Set, 
øjner muligheden for at overtage 
verdensherredømmet. Set dræ-
ber sin bror, Osiris, og besejrer 
Horus med list og tager dennes 
øjne, hvorefter han fordrives fra 
tronen. 

Bek, en vaskeægte tyveknægt, 

Egyptens eventyrlige guder

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau har hovedrollen 
som den egyptiske gud Horus i ”Gods of Egypt” (still fra fi lmen: 
© Lisa Tomasetti, Nordisk Film)

Saul spilles af den ungarsk fødte skuespiller Géza Röhrig (still 
fra fi lmen: Camera Film).

Boston Globe-journalisten Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams) på research-atbejde - i ”Spotlight” (still fra fi lmen: © 2016 United Inter-
national Pictures)

En grusom 
Oscar-
belønnet 
Holocaust-fi lm
Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Oscar-vinderen for bedste udenlandske fi lm er en 
ubarmhjertig oplevelse; en Holocaust-beskrivelse, 
der dykker helt ned i mørkets hjerte og ikke giver 
slip.

Sauls søn udspiller sig over halvanden dag i Auschwitz. Her er 
ingen overfyldte tog, ingen røg fra krematoriernes skorstene, ingen 
rækker af udsultede mennesker; ingen af de billeder, vi forbinder 
med Holocaust. I stedet ser vi, hvad én mand ser; en mand, der 
overlever dødens lejr ved at vende hovedet bort fra rædslerne. 
Hans navn er Saul Ausländer (Géza Röhrig), og han er en del af 
Sonderkommandoen, de jødiske fanger, der blev tvunget til at hjælpe 
nazisterne med at bygge koncentrationslejrenes samlebånd af død.

Saul gør mekanisk sit job. Han fjerner tøjet fra de døde kroppe, 
lægger værdigenstandene til side, trækker ligene fra rummet og 
skrubber blodet fra gulvet som forberedelse til det næste tog. Ude 
i periferien ser vi lig stablet; lig, der venter på at blive brændt. En 
dreng har på en eller anden måde overlevet gassen og bliver placeret 
på en kasse for inspektion. Efter at have tjekket hans hjerte med et 
stetoskop kvæler lægen ham lige så roligt med de bare næver og 
beordrer arbejderne at ”åbne ham op” for en obduktion. Er drengen 
faktisk Sauls søn, eller er mordet simpelthen den sidste, usle hand-
ling, der får Saul til at vågne op fra sin dødlignende apati? Det får vi 
aldrig at vide. Men da vagterne ser bort, tager Saul den døde dreng 
op i armene og fl ygter; et sidste tegn på menneskelighed, dér hvor 
menneskeligheden har givet op. 

Den debuterende instruktør, den 38-årige ungarer Lázló Nemes, 
har med Sauls søn skabt en fi lm, der giver afkald på traditionelt 
fi lmskaberi til fordel for en klaustrofobisk opsætning af rædsel. I 
stedet for traditionel kinematografi  fokuserer kameraet direkte på 
dets emne. Øjnene er i fokus. Kameraet skyder ofte over Sauls 
skulder i en fokusteknik, der slører alt, der ikke er i hans synsfelt. 
Det, vi hører, er mere mareridtsagtigt end det, vi ser. Der er ingen 
underlægningsmusik. I stedet hører vi en kakofoni af stemmer, der 
på tysk, ungarsk, russisk, polsk, jiddisch og hebraisk væves mel-
lem hinanden. Indtil stilheden. Dørene smækkes i, og vi hører skrig 
og dunkende hænder, højere og højere, indtil stilheden sænker sig. 
Stilheden er den værste. I stilheden hører vi menneskelighed, empati 
og kærlighed knuses. Filmen klynger sig til en enkel, følelsesmæs-
sig forudsætning: at midt i alle rædslerne og blodbadet og sin egen 
tillærte ligegyldighed ønsker Saul at redde blot en fl ig af sin sjæl.

Nemes har skabt en fi lm helt blottet for sentimentalitet. En følelses-
mæssigt udmattende, grusom fi lm. Sauls søn er et uforglemmeligt 
billede af helvede og en rystende påmindelse om, hvorfor vi aldrig 
må glemme det, der skete.

Sauls søn • 107 min. • Premiere: 25. februar

Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Årets vinder af Oscar’en for 
bedste fi lm er en dybdegående 
undersøgelse af en institution i 
forrådnelse.

Spotlight, det særlige efter-
forskningshold ved avisen The 
Boston Globe, får af deres nye 
redaktør Marty Baron til opgave 
at teste gyldigheden af påstande 
om, at den katolske kirke dækker 
over børnemisbrug. I en by uløse-
ligt forbundet med katolicismen 
bliver de konfronteret med en 
gruopvækkende sandhed, der 
kom til at ryste verden.

Spotlight, der bygger på den 
sande historie om det hold af jour-

nalister, der i midten af 90erne 
kulegravede den katolske kirkes 
systematiske mørklægning af det 
omfangsrige misbrug, der foregik 
i kirken, er den bedste slags re-
klame for journalistisk objektivitet 
og integritet, der findes. God, 
undersøgende journalistik tager 
os med til udredningen af de fak-
tiske omstændigheder i historien, 
graver tråde frem, som er blevet 
begravet. Spotlight sætter fokus 
på de mennesker, der satte sig 
op mod en institution, der havde 
vænnet sig til at værne om deres 
egne snarere end om de svage-
ste. Filmen forsøger ikke at male 
Spotlight-holdet som ufejlbarligt: 
hver af dets medlemmer kæmper 
med at balancere undersøgelsen 

med deres personlige liv, og især 
én scene afslører, at forudgående 
kendskab til misbruget under-
graver den moralske og etiske 
retfærdighedssans, de byggede 
deres undersøgelse på. Instruk-
tør og manuskriptforfatter Tom 
McCarthy slår i stedet for et slag 
for, hvorfor dybdegående, under-
søgende journalistik er en social 
nødvendighed; en nødvendighed, 
der i vores tids sensationslystne 
underholdningsjournalistik ofte 
behandles som en luksus; ofte 
med sandheden som en handels-
vare. Mens fi lmen i sig selv måske 
ikke har den samme nødvendig-
hed som artiklerne i sin tid, er 
det en vigtig og imponerende 
behersket fremstilling af en meget 

følelsesladet historie. 
Spotlight er en storslået fi lm. 

Den holder sig fra enhver form for 
selvpromoverende grandiositet 
i sin fremstilling af en kompleks 
sandhed, men dens beskrivelse 
af de konsekvenser, systematisk 
fortielse har, gør den ikke kun 
til en fremragende film, men 
stiller også nogle ubehagelige, 
nødvendige spørgsmål omkring 
magtmisbrug og forholdet mellem 
religion og politik. Mere end et årti 
er gået, siden avisen først brød 
igennem med denne historie, 
men den bør stadig ryste os lige 
så meget i vores grundvold.

Spotlight • 129 min.
Premiere: 25. februar

Storslået journalist-fi lm
”Spotlight” stiller ubehagelige spørgsmål om magtmisbrug og forholdet mellem religion og politik.

som minder om Aladdin, stjæler 
det ene øje og indgår et part-
nerskab med Horus. De to skal 
overvinde alverdens monstrøse 
skabninger inden det endelige 
slag mod Set.

Gods of Egypt er mytologi i 
action-klædedragt, hvilket jeg 
personligt fi nder underholdende. 
Episke opgør er en del af genren 
sammen med eksistentielle valg 
og spørgsmål om skæbne, livet 
efter døden og det guddom-
melige. Derfor er der noget at 
komme efter under de mange lag 
af effektfuld action. 

Set med ”kristne” briller
Helt grundlæggende er der 

nogle interessante paralleller. 
Guderne går omkring mellem 
menneskene (men her har de 
godt nok dobbelt størrelse). Bro-
derjalousien og -mordet kendes 
både fra den græske mytologi, 
delvist den nordiske, men også i 
Bibelens Kain og Abel (som dog 
ikke er guder). Forestillingen om, 
at man efter livet skal stå ved 
en port til efterlivet, som enten 
venter med herlighed eller med 
forfærdelighed, møder vi også her 

osv. Der er på den måde mange 
vidnesbyrd om de alment menne-
skelige forestillinger, som et eller 
andet sted (i fantasien og fi ktio-
nen) stadig lever videre. Og selv 
om denne fi lm ikke skal gøres til et 
”bevis” for Bibelens Gud, så er det 
alligevel interessant, at kampen 
mellem en god, livgivende, ska-
bende og livopretholdende gud 
og en mørk fortærende ondskab 
træder så tydeligt frem.

En fi lm for danskerne                
Danske Nikolaj Coster-Wal-

dau har hovedrollen som gu-
den Horus, der tager kampen 
op imod den onde Set, spillet 
af Gerard Butler. Begge yder en 
hæderlig indsats. Den unge Bek 
spilles af Brenton Thwaites, der 
også havde en rolle i den fjerde 
Transformers-fi lm. Rollelisten gør 
det ligeledes tydeligt, at scenen 
er sat til action, og det får man 
for alle pengene.

Gods of Egypt • 125 min.
Premiere: 25. februar
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Pinsekirken i Aalborg, som nu 
hedder Citykirken, fejrer næ-
ste søndag 90 års jubilæum. 
Menigheden i Aalborg var en 
udløber af den store vækkelse, 
der forud var sket i Løkken.

Det fortæller Simon Jacobsen, 
tidligere leder af GOD-tv i Skan-
dinavien. Han er i gang med at 
skrive feriebyen Løkkens drama-
tiske vækkelseshistorie.

- Løkken havde haft besøg af 
fl ere prædikanter, bl.a. en af Dan-
marks mest omtalte skuespillere i 
begyndelsen af 1900-tallet, Anna 
Lassen. Hun var blevet åndelig 
vakt og frelst, hvorefter hun rejste 
rundt i landet sammen med sin 
mand, KFUM-sekretær Sigurd 
Bjørner, i en hestetrukket bebo-
elsesvogn, ”Evangelievognen”. 
De medbragte et stort mødetelt, 
som i Løkken blev slået op på 
Carl Pedersens mark, der senere 
blev Josefi nes Camping. 

Der kom mange til disse mø-
der, både for at høre budskabet 
og for at se den kendte skuespil-
ler fra København, der havde 
optrådt på Folketeateret og Dag-
marteateret. Ægteparret Sigurd 
og Anna Bjørner talte også på 
Hotel Brønderslev i 1918.

Tre unge brødre
I 1920 kom tre unge evange-

lister fra Norge til Løkken om 
bord på en fiskerbåd. Det var 
brødrene Fredolf 25 år, Ragnvald 
22 år og Sverre Johnsen kun 17 
år gammel. Deres forældre var 
svenskere, der var fl yttet til Norge 
i 1875 på grund af sult og nød.

De havde 9 børn, 7 sønner og 2 
døtre, og 3 af sønnerne blev altså 
pinseprædikanter. 

De tre unge brødre blev stærkt 

berørt af den ekspanderende pin-
sevækkelse i Norge, som havde 
den tidligere metodistpræst T. B. 
Barratt som leder. 

Udover Løkken holdt de også 
møder i andre byer i Vendsyssel. 
Og mange blev frelst. 

Den 24. september 1920 blev 
Filadelfi a Menigheden i Løkken 
dannet. For at være medlem 
skulle man være voksendøbt, og 
der blev ikke optaget kollekt, fordi 
medlemmerne gav tiende, 10% 
af deres indtægt, til menigheden. 

Købmand og fiskeeksportør 
Valdemar Nielsen, der blev frelst 
under Morris Carl Johnsons 
møder, blev valgt som leder af 
menigheden. 

Møder i klitten
De holdt også store møder i 

klitten ved sømærket, hvor der 
blev opstillet en talerstol, og hvor 
et hvidt fl ag med kors blev hejst 
på pladsen. Ragnvald spillede 
på sin violin, og brødrene John-
sen talte og vidnede om deres 
frelsesoplevelse og dåb med 
Helligånden. Der blev holdt dåbs-
handlinger både i mergelgraven 
ved Matias Sørensens ejendom i 
Hvorup Klit og i Vesterhavet, hvor 
store skarer var samlet. 

Kristne fra andre kirkesam-
fund, som var blevet vakt under 
Morris Carl Johnson-vækkelsen, 
kom til deres møder. 

Mirakuløse helbredelser fandt 
sted, og det øgede tilstrømnin-
gen. Det resulterede i en stærk 
åndelig fornyelse for mange i de 
gamle kirkesamfund.

Kontakt til Aalborg
I Løkken fi k brødrene Johnsen 

også kontakt med kristne fra Aal-
borg, hvor der også blev dannet 

en pinsemenighed med navnet 
Evangeliemenigheden. I midten 
af 1920 var der 17 medlemmer. 

Både i Løkken og Aalborg blev 
der indsat et midlertidigt styre, 
indtil gode åndsdøbte brødre 
kunne indsættes som ældste og 
menighedstjenere. 

Flere evangelister kom fra Nor-
ge og hjalp brødrene Johnsen, 
bl.a. Sven Karlsen og broder Isak-
sen, og ved årsskiftet 1920/21 
kom evangelisten Almar Evensen 
og betjente menighederne i Løk-
ken og Aalborg i nogle måneder, 
hvor fl ere blev tilføjet. 

Ragnvald Johnsen kom også 
tilbage til Løkken i begyndelsen 
af 1921 og bad med ca. 75 men-
nesker til frelse de første 2 må-
neder i året, og en del blev også 
åndsdøbt, befriet og helbredt. 

Første leder i Aalborg
Der blev indkøbt et stort an-

tal af den norske pinsekirkes 
sangbog ’Maran ata’ til de nye 
pinsemenigheder i Nordjylland. 

Den ældste af de tre Johnsen-
brødre, Fredolf, var med i fl ere 
vækkelser Norge, inden han kom 
til Danmark i 1920. Han fl yttede til 
Aalborg med sin hustru, Kaja, og 
boede på 1. sal i Gabelsgade 3. 

Ragnvald Johnsen besøgte 
igen Løkken i 1922, men om 
sommeren rejste han til Amerika 
for at studere ved et bibelinstitut 
i Springfi eld, Illinois. Derovre blev 
han dræbt ved en trafi kulykke kun 
24 år gammel. 

Ven med Anna Larsen
Den yngste af de tre Johnsen-

brødre, Sverre, var kun 17 år, da 
han var med sine storebrødre på 
deres første tur til Løkken i 1920. 
Han arbejdede i Privatbanken i 
Norge, men fra februar 1922 blev 
han fuldtidsevangelist og rejste til 

Løkken. I årene 1922-24 opholdt 
han sig det meste af tiden i Dan-
mark, hvor han også holdt møder 
i Hjørring og Ingstrup. Han døbte 
fl ere i Vesterhavet. Under tiden i 
Løkken besøgte Sverre Johnsen 
også Anna Bjørner Larsen i Kø-
benhavn, og boede hos hende 
og hendes mand i deres hus ved 
Evangeliehuset.

Apostolsk kirke opstår
En del af pinsebevægelsen 

blev nu optaget af forkyndelsen 
om de fem embeder, som er 
omtalt i Efeserbrevet 4, - at der 
skulle være apostle, profeter, 
evangelister, hyrder (forstandere) 
i menighederne. 

Da den danske pinseleder, 
Sigurd Bjørner, besøgte Den Apo-
stolske Kirkes stævne i Wales, 
blev han kaldt til apostel, og 
pinsemenigheden i Løkken tilslut-
tede sig nu den apostolske kirke, 

som opstod også i Danmark. 
Udover Løkken var der to andre 
i Jylland, i Kolding og Horsens.

Efter at Den Apostolske Kirke 
var stiftet den 3. maj 1924, var 
det slut med Sverre Johnsens 
tjeneste i Løkken, og han tog på 
bibelskole i England. Med tiden 
blev han ven med pinsepione-
ren T. B. Barratt, og i 1933 blev 
han gift med Barratts sekretær, 
Gretha. Han var prædikant og 
forstander i pinsemenighederne 
i Trondheim, Kongsberg, Askim, 
Horten og Asker. Og han beholdt 
venskabet med Anna Larsen og 
talte ved hendes begravelse.

Kald til Aalborg
Fredolf Johnsen vendte tilbage 

til Danmark i 1925 efter et stærkt 
kald fra Gud om at rejse til Aal-
borg og genoptage arbejdet. Han 
ankom til Danmark med kone og 
tre børn og bosatte sig i Aalborg. 
Han lejede et mødelokale i Ga-
belsgade 3 i Aalborgs centrum i 
oktober 1925. 

En fl ok mennesker samledes 
om ham, og den 14. marts 1926 
blev pinsekirken i Aalborg grund-
lagt med Fredolf Johnsen som 
første præst og forstander. 

Han virkede i Aalborg som 
prædikant og forstander fra 1925 
til 1928. Derefter var han forstan-
der i pinsemenighederne i Dram-
men, Trondheim og Sarpsborg.

Pinsekirken og Apostolsk Kirke 
samarbejder i dag, og i nogle 
byer, bl.a. i Aarhus er de to kirker 
forenet til én kirke under navnet 
Citykirken. 

Aalborg 
pinsekirke
fylder 90 år
Menigheden blev grundlagt af en ung norsk-
svensk evangelist, som sammen med sine to 
brødre antændte en vækkelse i Vendsyssel.

Ragnvald Johnsen taler ved et friluftsmøde på Nytorv i Aalborg 1921

Brødrene Johnsen lagde vægt på dåb ved fuld neddykning. Her holder de massedåb i Vesterhavet ved Løkken omkring 1920. 

Brødrene Johnsen holder klitmøde i Løkken sommeren 1921
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Hårdtarbejdende kvinder som 
Jausara får kun halv løn i for-
hold til mændene. Men når de 
lærer at læse, lærer de også 
om deres rettigheder – og det 
giver bonus. Mission Østs 
læsegrupper løfter kvindernes 
status i Nepal med støtte fra 
bl.a. Danmarks Indsamling.

 Piger og kvinder i Nepals 
fattigste egne kan se frem til et 
barskt liv, især hvis de er ka-
steløse. 

Jausara er én af dem, der har 
oplevet urimelig diskrimination. 
Men i en læsegruppe for kvinder 
har hun lært om sine rettigheder. 
Og det har økonomisk givet hen-
de samme vilkår som mændene 
i hendes landsby.

Mission Østs projekt for diskri-
minerede piger og kvinder i Ne-
pals Karnali-region har modtaget  
lidt over 1,6 millioner kroner fra 
Danmarks Indsamlingen, som 
løb over skærmen den 6. februar 
2016. Pengene kommer nu kvin-
der som 21-årige Jausara til gavn.

Urørlig og undertrykt
Jausara er såkaldt dalit. Ordet 

betyder ”undertrykt” og bety-
der, at hun er helt uden for det 
hinduistiske kastesystem. Hun 
er kasteløs og betragtes endda 
som ”urørlig” og er ekskluderet 
af lokalsamfundet.

Derfor fik Jausara med det 
samme en knude i maven, da hun 
blev inviteret med til Mission Østs 
læsegruppe for kvinder i Karnali-
regionen. Hvordan ville kvinderne 
fra de andre kaster reagere? Ville 
de rynke på næsen ad hende, 
ville de sladre om hende og sørge 
for, at hun blev lukket ude af det 
gode selskab?

”Jeg tænkte: ’Hvor skal vi 
være?’ For jeg var sikker på, at 
kvinderne fra de andre kaster ikke 
ville have en dalit som mig ind i 
deres hjem,” fortæller hun.

Samme hårde arbejde 
for kun halv løn

Jausara var vant til at blive dis-
krimineret. Selv om hun udførte 
det samme hårde slid som mænd, 

fi k hun kun det halve i løn. Men 
hun trodsede sin frygt og deltog i 
læsegruppen. Her fandt hun ud af, 
at det var forkert at diskriminere. 
I dag kan Jausara både læse, 
skrive og kræve sin ret.

”I læsegruppen lærte vi, at 
mænd og kvinder har ret til sam-
me løn. Derfor bad vi dem, som 
ejer markerne, om at give os mere 
i løn. Og det sagde de ja til,” for-
tæller Jausara glædesstrålende.

Før fi k hun 100 rupees for en 
dags arbejde. Nu får hun 200 og 
altså det samme som de mand-
lige arbejdere. Det svarer til 12,50 
kroner.

Mission Øst driver læsegrup-
perne i samarbejde med den 
lokale organisation KIRDARC. 
Kvinderne lærer også at starte 
deres egne små virksomheder i 
for eksempel tekstilfremstilling, 
bi- og hønseavl.

Skolegang, ligeløn og 
selvbestemmelse

Men det er ikke nok, at kvin-
derne kender deres rettigheder. 
Hele lokalsamfundet skal forstå, 
at kvinder, kasteløse og andre 
marginaliserede grupper er lige 
så meget værd som alle andre 
mennesker. Derfor holder Mission 
Øst og KIRDARC workshops for 
myndigheder og skolevæsen 
om pigers og kvinders ret til 
skolegang, ligeløn og selvbe-
stemmelse.

Det er der brug for i et land, 
hvor der har ikke været lokalvalg 
i 14 år, og hvor de demokratiske 
strukturer derfor er ude af drift. 
Det betyder, at de rettigheder, 
der findes for kvinder, dalitter, 
personer med handicap og an-
dre marginaliserede grupper 
ikke bliver håndhævet, hvis ikke 
myndigheder og skoler bliver op-
lyst, og de marginaliserede selv 
kræver deres ret.

Men det bliver der nu gjort 
noget ved. Bl.a. med penge 
fra gavmilde danskere gennem 
Danmarks Indsamling, der gav 
over 1,6 mio. til gavn for Nepals 
kvinder.

Svend Løbner

Nepals kvinder lærer at læse
og kræve deres ret

Læsegrupper hæver kasteløse kvinders status i Nepals landsbyer.

... det er kun et billede af ham. Kom bag billedet. 
Nyt hold starter 4. august 2016

Dette er ikke Børkop Højskoles 
nye forstander …

selvbillede | gudsbillede | spiritualitet

 Kasteløse Jausara og hendes lille familie.

Børnene er stolte af deres mødre, som nu kan læse og skrive.
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Stillinger

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en 
stillingsannonce i 

Udfordringen

  Ring 73 56 15 06

Diverse

Tjen penge på en god sag

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

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

lodsedler udløser  bonus på 1.000 kr. 

Kan I bruge 1.000 eller måske  
5.000 kroner til noget?

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

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

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

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

BLÅ KORS ROLD SKOV SØGER 

DIAKON / SOCIALPÆDAGOG

blaakorsroldskov.dk

Blå Kors Rold Skov er et selvejende socialpædago-
gisk behandlingstilbud for mennesker med alkohol-
misbrug. Vi søger en diakon/socialpædagog, som 
vil arbejde med mennesker, der har brug for støtte 
til at leve et liv uden rusmidler og med indhold og 
struktur i hverdagen.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat 
1. juni 2016. 

Ansøgningsfrist 31. marts 2016.

Se hele stillingsopslaget på blaakors.dk/job

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
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 8:
Jonna Søndergaard
Grønningen 9 st tv
7200  Grindsted

Kodeord: Mineralvand

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 
10. 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 

Lørdag  12. marts kl. 14.00
Søndag  13. marts kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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. 13/03 kl. 19.00: Ingstrup Bap  stkirke
Søndag d. 20/03 kl. 19:00: Kronborgvejens Kirkecenter,
 Kronborgvej 66, Thisted
Fredag d. 15/04 kl. 19:00: Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, 
 Sæby Landevej 417, Tårs 
Fredag d. 29/04 kl. 19:00:  Randers Adven  stkirke, 
 Frederiksborg Allé 25, 8920 Randers
Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg

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

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

At høre Guds stemme 
og tjene med Guds hjerte

5. - 9. APRIL 2016

Patrick Sparrow
med team fra USA
Patrick Sparrow brænder for at styrke og 
opmuntre lokale kirker gennem profetisk og 
apostolsk tjeneste. Han har plantet mange 
kirker og rejst over hele USA og i andre lande. 

Fire fantastiske dage med opbyggelse, 
helbredelse og udrustning til det, Gud 
har kaldet os til at være og gøre.

Gennem undervisning og workshops lærer vi 
at se, høre og kommunikere Guds hjerte til 
hinanden. Vi vil anvende Åndens gaver såvel 
som drømme, visioner og andre former for 
åbenbaring.

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

Listen!

HÅB, HELBREDELSE OG FRIHED
Lørdag d. 12. marts kl. 10.00 - 17.30 i Mary’s, Ved Anlæget 
14 b, 7100 Vejle

kl. 10.00:  Håb v. psykolog Oluf Robbin Coker, Århus.
kl. ca. 13: Guds plan for dit liv  Gaudence Nyantore,  Vejle
kl. ca.16:  Undervisning og forbøn v. Nocholas Kaponka,  Malmø

Gospelgruppe fra Viborg medvirker - Let servering ml. møderne

      THE LIGHT OF HOPE 
hes_faitfful123@yahoo.com  el. 53381355

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

9. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

16. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Johannes Fuchs

23. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Erling Tychsen

30. marts kl. 10.30 til ca. 13.00: Hans P. Pedersen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

27. marts kl. 14.00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Knud Ipsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Johannes Fuchs Erling Tychsen H. P. Pedersen

Helligånds-
aften i 

Søstrehuset
Nørregade 14, 6070 

Christiansfeld
Fredag den 11. marts 

kl. 19-21

Berit Pedersen fortæller 
om,  hvordan hun blev 

helbredt for stress  
efter langtidssygemel-
ding. Forbøn for syge. 

Lovsang . Kaffe. 

Åbent for alle.  
Udfordringen 
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 6/3
14:00 Gudstjeneste fra
Skanderborg. 
Gudstjeneste fra Skanderborg 
Slotskirke. Midfaste. Sognepræst 
Lars Buch Viftrup, Skanderborg, 
siger om denne søndag: ”Vi skal 
på ørkenvandring. Vi er midt i fa-
stetiden. En tid, som vi bruger på 
at forberede os på det store under, 
der fi nder sted påskedag, og som 
vi fejrer hver evig eneste søndag.”
 
Mandag 7/3
08:30 Gudstjeneste fra Skander-
borg Slotskirke. Genudsendelse 
fra søndag.

Lørdag 12/3
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 
kristendommen. Denne gang er det 
Anne Dorthe Michelsen, der taler 
om, hvordan hun synes, Gud fortæl-
ler os, at vi ikke skal dømme andre.
Sct. Peders Drenge- og Pigekor 
ved dirigent Karsten Blond synger 
salmen ”Maria, hun var en jomfru 
ren” fra Helligåndskirken i Århus.

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.

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. 

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. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Søndag 6/3
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 7/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 8/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 9/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Gralen. Lars Muhl besøger i skur-
vognen i anledningen af en ny fi lm
for at fortælle om sin rejse fra pop-
musik til gralsmystik og livet som 
international bestseller forfatter. 
Tilrettelægger: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 10/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 12/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/3
7.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste fra Rigsho-
spitalets Kirke, København.
Prædikant: Christian Busch

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

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

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

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

I Guds 
nærvær

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.

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
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kirker som organisationer. 
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Ja - ved du hvad! Det vil gøre alting meget nemmere!

- De fl este af børnene
har aldrig hørt om Jesus 
Dina leder en børnehave for arabisk-talende børn i Libanon.

Knus, bøn og opmuntringer er noget af det, Dina kan gøre, når situationen synes ude af kontrol.
Foto: Helene Rønningstad Tjeldnes

Af Niels Christian Melgaard

- Opgaven i Libanon handler 
om at følge Jesus og lade ham 
forandre hjertet lidt efter lidt, si-
ger Dina Meldgaard Andersen. 

Dina er en del af et team på 
syv unge fra Norge, Sverige, 
Danmark og USA, der er udsendt 
af Ungdom Med Opgave i Norge 
til Damour syd for Beirut i Libanon 
i 9 uger.

Hun leder en børnehave for 23 
arabisktalende børn. Børnehaven 
er en del af Kings Kids Educatio-
nal Centre, der tilbyder skolegang 
til 150 fl ygtningebørn mellem 4 
og 14 år.

- For disse børn er det tilbuddet 
om en fremtid, siger Dina.

På skolen lærer børnene ara-
bisk, engelsk, matematik og 
naturfag. 

- Men de lærer også om Jesus. 
De fl este af børnene har aldrig 
hørt om Jesus, før de kom på 
skolen, men gennem daglige 
andagter lærer de ham at kende 
skridt for skridt, siger Dina og 
fortsætter:

- I denne kultur er der ingen 
”mikrobølgeovns-kristne”. Det 
handler ikke om at være ”inden-
for” eller ”udenfor”, det handler 
om at følge Jesus og lade ham 
forandre hjertet lidt efter lidt.

For mange af børnene er tiden 
med Jesus deres yndlings-del af 
det at gå i skole, og mange har 
endda delt, at de har ”åbnet deres 
hjerte for Jesus”.

For lærerne er det en daglig 
anledning og udfordring til ikke 
bare at dele budskabet om Guds 
kærlighed med børnene, men at 
udleve og demonstrere budska-
bet i klasseværelset.

Sæbebobler og slåskampe
Dina kan opleve at stå i skole-

gården omringet af børn, og alt 
ånder fred og idyl. 

- Vi blæser sæbebobler og 
omfavner hinanden og ler sam-
men, og i dette øjeblik er børnene 
helt almindelige børn som har 
det sjovt på skolen, ikke trauma-

tiserede børn, som har oplevet 
ting, ingen nogensinde skulle gå 
igennem. Det er de gode dage, 
fastslår Dina.

Der er også dage, hvor det ser 
noget anderledes ud. 

- De hårde dage er dagene, 
hvor vi bruger størstedelen af 
tiden på at adskille folk i slås-
kamp, eller trøste og tage os af 
grædende børn, som enten har 
ondt, fordi deres tænder rådner, 
eller fordi de er sultne eller fryser.
Nogle af disse børn kommer fra 
voldelige hjem, og næsten alle 
har oplevet, og nogle oplever 
stadig, forskellige former for mis-
brug, enten fysisk, verbalt eller 
seksuelt, siger Dina.

Krigens barske realiteter
Hun fortæller, at der er børn på 

skolen, som oplevede, at krigen 
kom til deres landsby. 

- De hørte bomberne eksplo-
dere og så folk døde på gaden, 
siger Dina og nævner fl ere ek-
sempler. 

- En dreng på skolen har tale-
vanskeligheder. Det er fordi, han 
blev skudt. En pige så sin far blive 
dræbt og hans krop mishandlet. 
Hun snakker næsten ikke læn-
gere. Det er en barsk realitet. Det 

er traumatiserede børn, som har 
mistet så meget. For de fl este af 
dem er vold et naturligt hand-
lingsmønster, siger Dina.

Invitere Guds fred ind
I løbet af de sidste uger har 

nogle lærere måtte forlade skolen 
på grund af sygdom og studier.

- Jeg ved ikke, om de fortsat 
ville have holdt skolen åben, 
hvis vi ikke var her, men jeg ved, 
vi kom i rette tid, siger Dina, der 
oplever flere udfordringer ved 
opgaverne.

- Det er hårdt arbejde. Vi snak-
ker ikke sproget, og størsteparten 
af tiden forstår vi ikke, hvad der 
sker i klasserummet. Jeg har 
aldrig styret en børnehave før, 
og for det meste føler jeg mig 
rådvild og magtesløs, specielt når 
slåskampe bryder ud blandt mine 
små børn, siger Dina.

- Det eneste jeg ved, jeg kan, 
er at uddele knus, bede for dem, 
opmuntre dem og elske dem. 
Nogle gange når situationen i 
klasseværelset er ude af kontrol, 
begynder jeg at synge en lovsang 
for at invitere Guds fred og nåde 
ind i situationen, for det har jeg 
desperat brug for. Nogle gange 
græder jeg, når jeg kommer hjem. 

- Mission er ikke glamourøst. 
Når dagen er slut, får du lov til 
at feje skolegården og samle af-
faldet op. Du får ikke engang lov 
til at føle, at du udgør en forskel, 
du får bare lov til at håbe på, at 
du gør det. Dina fortsætter:

- Men i øjeblikket er jeg en 
lille del af et større billede, som 
tilbyder disse børn en chance for 
en uddannelse, en chance for at 
møde Jesus, en chance for en 
fremtid.

- Jeg kommer antagelig ikke 
til at vende hjem med en stor 
historie at berette om, men dette 
handler heller ikke om min histo-
rie, det handler om Guds historie, 
og han arbejder på et meget 
større lærred.

- Han er håbet for Syrien, og 
for disse dyrebare børn på vores 
skole, og for fl ygtningefamilierne 
som bor under pressenningerne 
i banan-plantagen.

- Han er håbet, som er kommet 
ind i verden for at være lyset, som 
skinner i mørket, og mørket har 
fortsat ikke fået bugt med det.

- Han er håbet, som kalder os 
til at være verdens lys. Så jeg vil 
lade mit lys skinne i mørket og 
stole på, at han vil blive husket.

Teamet fra UMO, Norge, som er i Libanon i 9 uger: Fra venstre: Dina, Ingrid, Synnøve, Gunnhild, Adam, Helene og Adam.

Showbread is Showdead er metal-musik med lidt elektro-
nisk input, enkelte af sangene er dog mere stille og rolige. 
Musikken forstærker følelserne, så lyt kun til det, når du er 
i godt humør, og snart begynder du at danse på din stol 
og bliver helt ekstatisk. 

Hvis du ikke bryder dig om metal, så hold dig væk fra dette 
album, det vil sandsynligvis lyde mere som helvede end som 
himlen, min mor vil nok kalde det ”disharmonisk larm”. Jeg kan 
godt lide det, især hvor de har blandet metal-musikken med 
det elektroniske, men kun hvis jeg er i godt humør.

Du kan ikke forstå teksterne, med mindre du faktisk læser 
dem, næsten alt bliver råbt ind i en mikrofon, og selv hvis du 
læser teksterne, kan det være svært at følge med! Der er ikke 
meget positivt i deres tekster, og de bærer meget præg af 
bandets egne frustrationer og oplevelser, derfor er teksterne 
også meget ærlige og rå. De skriver om at være bange for 
at være sig selv, om frygten for at blive afvist, om smerten i 
verden, men også om kærligheden til deres børn. 

Teksterne er ikke normale ”kristne” tekster fra USA. Der er 
politiske budskaber, blandt andet om våbenkontrol, børnearbej-
de, forbrugerisme og om det amerikanske fl ag som en afgud.   

Teologisk går de meget imod calvinisme, og forudbestem-
melse bryder de sig bestemt ikke om. De bruger en hel sang 
på at beskrive, hvor ond Gud ville være, hvis vi fjerner fri vilje 
som en mulighed i menneskers liv.

Jeg vil sige, at man skal lede dybt efter Gud i deres tekster, 
men man kan godt fi nde ham dernede, især i den sidste sang, 
som er en helt anden slags end de foregående. Meget mere 
stille og roligt, og man kan oven i købet forstå, hvad de synger, 
uden at læse teksterne!  

Simon Friis

Ærligt, råt og 
meget metal

Bortrykkelses-
forsikring



Udfordringen søndag den 6. marts 2016  23 Ung Udfordringt

Klummen

Af Nicoline 
Christensen

Udsendt som volontør af Impact

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

Af Niels Christian Melgaard

Temaet for Vinterlejren 19.-21. 
februar var ”Ready to fi ght”, 
og unge fra hele landet tog 
imod indbydelsen til at være 
med på lejren, der foregik på 
Vestre Skole i Grindsted.

Lejrudvalget havde inviteret 
Kristendemokraternes landsfor-
mand Stig Grenov, som holdt 
et seminar og medvirkede på et 
aftenmøde.

- Han gør et meget levende ind-
tryk med sin autentiske og ærlige 
tilgang til politik og værdidebat. 
Især på de områder som der må-
ske ikke er stemmer i, men hvor 
hans mod, tro og overbevisning 
viser en mand, der tør noget. De 
unge bad for ham, og Torsten 
Munk fra Københavns Kristne 
Kulturcenter fi k et profetisk ord til 
ham, siger lejrchef Gert Bjørsted.

Flere seminarer
I år tog lejrudvalget hele sønda-

gen i brug med program til tidligt 
søndag aften. 

- Det gav os mulighed for at ud-
vide med seminarer også søndag 
eftermiddag, hvor vi ellers plejer 
at sende folk hjem. I tillæg kunne 
vi også nå et tidligt aftenmøde, 
inden busserne trillede mod Sjæl-
land og Nordjylland.

Søndag aften var unge fra 
Skywalk i Randers på. 

- Det gav en fest, som blev 
prikken over i´et. Den aften var vi 
fl ere til mødet end ved alle andre 
aftenmøder på Vinterlejr, siger 
Gert Bjørsted.

- Mange var kommet for at 

hente deltagerne, men havde 
tydeligvis en plan om at deltage i 
aftenmødet. Det er dejligt, at alle 
generationer har taget de danske 
Skywalk-lovsange til sig.

- Bergur Skovgaard fra City-
kirken i Aarhus fi k tro for at bede 
for syge, og det gjorde aftenen 
endnu stærkere. I november var 
500 samlet til det samme program 
i Grindsted, så vi var spændt på, 
om det var en gentagelse værd. 
Men rigtig mange ville igen ind og 
synge med, siger Bjørsted.

Det gælder evigheden
17-årige Johanna Hågensen 

fra Horsens Pinsekirke deltog på 
Vinterlejr for anden gang.

- Der var mere power på i år, 
siger Johanna.

- Undervisningen gav mere 
træning og noget med hjem. 
Noget af det første var lignelsen 
med de ti brudepiger. Dem, der 
ikke havde olie på lampen blev 
opfordret til at købe olie, tage 
imod evangeliet. Det gælder 
evigheden, siger Johanna.

250 på Vinter-
lejr i Grindsted

Tillid. Tillid kan vise sig på mange forskellige måder. Jeg 
har valgt at bruge fi re måneder sammen med udsatte 
børn og unge mennesker i Filippinerne, og når man 
drager af sted på en sådan rejse, er det med en tillid til 
og en tro på, at det hele nok skal gå. 

Jeg synes, noget af det, der kendetegner børn meget, er 
tillid. Det var også dét, en lille dreng udviste mig, da jeg kom 
gående en ganske almindelig aften uden for børnehjemmet 
Children’s Village. 

Vi havde ikke været på børnehjemmet så længe, og jeg 
kendte knap nok den lille dreng, der tillidsfuldt og beslutsomt 
tog mig i hånden, mens han hviskede ”mabilis, mabilis”. 
Mabilis betyder ”hurtigt”, og der var også fart over feltet, da 
vi løb gennem mørket. Jeg vidste ikke hvorhen og hvorfor, 
men vi endte efter en kort tur på børnenes vaskeplads, hvor 
det viste sig, at den lille fyr havde glemt sin sæbe. 

Som denne lille dreng udviste tillid til mig, har vi også lov 
til at udvise tillid til Gud. Ja, han siger selv, at vi skal stole på 
ham. Et volontørophold kan være præget af overraskelser 
og udfordringer, og man stiller måske sig selv spørgsmålet: 
Hvorfor er jeg her? 

Det er trygt at vide, at vi kan have tillid til, at Gud vil bruge 
os, der hvor vi er, og at han altid er ved vores side! Jeg 
hørte følgende citat på en bibelcamping sidste sommer, 
og jeg synes, det passer så godt, når man ikke ved, hvad 
fremtiden vil bringe:

”If we can trust God with our eternity, we’ve got to trust 
God with our now.” 

Hånd i hånd 
gennem mørket

Programmet på Vinterlejr bød på seminarer, 
møder og aftenkoncerter fra fredag til sent søndag.

Johanna Hågensen deltog på 
Vinterlejr for anden gang.

I år havde lejrudvalget udvidet programmet til tidlig søndag aften. 

For Daniel Overbeck var under-
visningens fokus et højdepunkt. 

Hun nævner også et seminar, 
der handler om at forsvare troen.

- Der fi k jeg nogle argumenter, 
som jeg kunne tage med hjem 
og bruge.

Hun var også glad for, at der 
var mere program på i løbet af 
søndagen.

- Det var vildt dejligt at have 

søndagen med, siger Johanna.
Et af højdepunkterne for Da-

niel Overbeck fra Osted var 
undervisningen på lejren.

- Der var fokus på at tage 
afstand fra synd. Det var det 
bedste ved undervisningen, for 
det oplever jeg ikke så ofte, at 
der  er fokus på, siger 19-årige 
Daniel.

Gert Bjørsted havde forud for 
lejren et håb om, at der kunne 
skabes en glød for at etablere en 
tilsvarende lejr på Grønland med 
deltagere fra Danmark.

- Det er et godt tiltag, som 
jeg støtter op om, siger Daniel, 
der tidligere har deltaget på en 
evangeliserende rejse til Polen. 
Han er også klar til en lejr på 
Grønland, hvis de praktiske ting 
falder på plads.
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Hjælp os med at 
skaffe fl ere læsere!

Af Karin Juul Jensen
Indehaver af Break Point Consult 

og foredragsholder

Barselsvikar 
til vores krealinje.
Vi leder efter dig, som 
er fuld af kreative idéer, 
som du kan lære fra dig!
Fra 1. august

Mekanikerlærer 
til vores mekanikerlinje. 
Har du olie i blodet og er 
go’ til undervisning? 
Vi leder efter dig! 
Fra 1. april eller 1. august

Se fulde stillingsbeskrivelser og
mere om skolen på www.s-e.dk 
Ansøgningsfrist begge stillinger: 
onsdag d. 9. marts, kl. 12.00

For begge stillinger gælder det,

aftale er en del af stillingen.  
Ansættelsesgraden fastsættes 
også efter aftale.
Ring til os på 7517 4299

søger

Musical på 
Sydvestjyllands Efterskole
Fredag d. 11. marts, kl. 19.30
Lørdag d. 12. marts, kl. 15.00
Lørdag d. 12. marts, kl. 19.30
Fri entré.  
Se mere på www.s-e.dk

Jeg skulle stå for forkyndelse til en familieaften, og jeg glæ-
dede mig og var – blank. På internettet fandt jeg et par klip-
klapper, som var lavet af liggeunderlag og gaffatape. Så blev 
teksten besluttet! Men de skulle ikke vide det på forhånd – de 
skulle selv regne den ud ved hjælp af spor.

Saks, gaffatape, liggeunderlag, kartofl er, skeer, tusser og karton 
fi k fantasien frem i de unge mennesker. Første spor er historien om 
pindemanden Ejner, der bor i et hus som tegnes på karton. Han 
laver sig en pengeboks, som er fuldstændig sikret til alle sider, og 
alligevel bliver pengene stjålet – hvordan? Joh, Ejner er todimen-
sionel, og det er hans hus også. Så der kom en tredimensionel 
og tog pengene. 

Næste spor var klip-klapperne, som laves ved at skære ligge-
underlaget ud, så det passer til foden og derefter sætte gaffatape 
rundt om med klistersiden udad på fodsålen og derefter et stykke 
med klistersiden indad rundt om fod og sål. Det blev en vældig 
icebreaker og nogle tæ’r lugtede bedre end andre!

Så blev de unge delt op i to grupper, der hver skulle lave en 
tegning på et stort stykke karton. Eneste regel var, at det ikke måtte 
være pænt eller ordentligt. Imens kunne jeg så fortælle forsam-
lingen om nogle af de mange profetier, der var gået i opfyldelse i 
forbindelse med Jesu liv. 

Så skulle de unge på stafetløb med skeer og kartofl er i deres nye 
klip-klapper. Først skulle de gå baglæns den ene vej og derefter 
løbe hurtigt tilbage igen. Nu var jeg spændt på, om de kunne gætte, 
hvilken bibeltekst vi havde om! Der gik lidt tid, og jeg måtte minde 
dem om, at vi befandt os efter påske, og så faldt tiøren. 

Historien om de to disciple, der desillusionerede over kaosset 
efter Jesu død, langsomt går mod Emmaus, mens de taler om 
profetierne med en mand. Da det går op for dem, det er Jesus, 
som nærmest er kommet fra en anden dimen-
sion, skynder de sig tilbage, og turen blev 
selvfølgelig tilbagelagt på apostlenes 
heste - klip-klapper!

Og så kunne vi læse teksten fra Lukas 
24, 13-35.
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Brug rabatkode 
“udf10” 

og få 10% rabat 
ved bestilling 

senest 15/3
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Palmesøndag den 20. Marts 2016  

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

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

eller kontakt formand Inge-Lise Lollike, tlf. 50 85 02 90 eller  
sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03
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Annoncer:

Nu har du chancen 
for at dele din tro...
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! 
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