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

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

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

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

Mindst 110 asylansøgere og 
fl ygtninge, primært fra Iran, er 
i december, januar og februar 
konverteret til kristendom her 
i Danmark. Yderligere 279 går 
til dåbsforberedelse. Men kirke-
ministeren mener, de bør vente 
med dåb.

DR.dk bragte oplysningen om 
de mange konvertitter på bag-
grund af oplysninger fra Folke-
kirkens Asylsamarbejde.

Ny situation i kirken
- Jeg var ikke forberedt eller 

uddannet til det her. Men plud-
selig var de her. Og så måtte jeg 
søge information i Folkekirken og 
selvfølgelig også hos Gud om, 
hvordan jeg skulle løse den her 
opgave.

Jeg tror, at der sker noget helt 
særligt med de mennesker, der er 
på fl ugt, og som oplever forfærde-
lige ting. De søger efter en større 
mening i tilværelsen. De siger, at 
der må være et alternativ til den 
ondskab, de ser, fortæller sogne-
præst Carsten Ørum Jørgensen 

fra Holstebro til DR.dk.
Han har døbt 31 asylansøgere 

siden december.

Hvorfor vente med dåb?
Men præsterne skal helst vente 

med at døbe asylsøgere, indtil 
deres asylsag er færdigbehand-
let. Dermed undgår asylsøgerne 
eventuelle problemer i hjemlandet 
efter et afslag - og man undgår 
den mistanke, at folk ”konverterer” 
for at opnå asyl i Danmark, mener 
Bertel Haarder. 

Sidste år fik 31 asylsøgere, 
som i første omgang havde fået 

afslag på asyl, genoptaget deres 
sag efter af være konverteret til 
kristendommen.

- Det er en sag, jeg vil drøfte 
med biskopperne, siger Bertel 
Haarder til DR.

Konvertering er ikke fusk
Men frygten for at fx iranere 

ønsker at konvertere for lettere 
at kunne få asyl er ubegrundet, 
vurderer både konvertitterne og 
fl ere af de præster, som har dem 
til dåbsforberedelse.

Fortsættes side 5

110 asylsøgere døbt på tre måneder
Præsterne skal dog helst vente med dåb, indtil folk har fået asyl, mener kirkeministeren.

- Der er en regulær vækkelse blandt iranerne, siger Carsten Ø. 
Jørgensen fra Nørrelandskirken i Holstebro, hvor 19 nydanskere 
blev døbt 2. påskedag. Skærmprint fra DR Nyhederne.

Har du problem med bl.a.:
Vrede/hidsighed * mindreværd * frygt?

Vil du ud af det, så kan jeg hjælpe dig.
Kontakt mig og lad os tale sammen om det.

Tlf. 22664222
Johannes Muhlig 
Frikirkepræst, Dr. theol
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord marts: vinter
Marts kodeordet gælder til mandag d. 4. april kl. 9.00

Ugens profi ler: Peter og Kirsten Buch

Peter og Kirsten rejser til
Tanzania for Danmission

Tidl. forstanderpar fejrer guldbryllup
Pastor emeritus Jørgen Skydstofte og hustruen Lise, der er 
tidligere forstanderpar på Det Kristne Gymnasium i Ringkø-
bing, kunne den 9. april fejre guldbryllup. 

Jørgen Skydstofte var i slutningen af 60’erne med i Teologkredsen 
i København. Ud fra denne gruppe startede Dansk Bibel-Institut 
som et alternativt bibeltro studiested i 1972. Han var også med til 
at starte Kristeligt Forbund for Studerende.

Jørgen Skydstofte blev i 1972 sognepræst i Ansager. Fra 1979-
1993 var han forstander på Det Kristne Gymnasium, hvor han også 
underviste i religion og kristendomskundskab. Han udgav i 1984 
bogen ’Credo ut intelligam’. Komplikationer efter en bypassoperation 
i 1987 førte til, at han måtte skære ned på aktiviteterne. 

Lise Skydstofte har som præstefrue bl.a. undervist minikonfi r-
mander. 

I 1993 blev Jørgen programredaktør på Luthersk Missions 
Radio Norea Danmark, hvor han stod bag programmerne ’Vejen 
gennem Bibelen’. I 2001 blev han præst i Ølgod Valgmenighed. 
Guldbrudeparret er stadig aktive i menigheden, hvor Lise er med i 
kvindekreds og børneklub.

Jørgen og Lise Skydstofte har to børn og fem børnebørn.
Bodil

Lørdag d. 16. april inviterer 
WORSHIP til debutkoncert i 
Bethaniakirken i Aalborg.

Stilmæssigt hører WORSHIP 
hjemme i den amerikanske coun-
try- og gospeltradition. 

Pianist og projektleder Bjarke 
Toft er bl.a. inspireret af de ameri-
kanske stiftere af Gaither Gospel, 
Bill og Gloria Gaither, der har 

udgivet utallige kristne sange i 
ny fortolkning.

WORSHIP har fundet sin egen 
fortolkning, der leveres af forskel-
lige vokalgrupper og solister, led-
saget af kor, i en både elektrisk og 
akustisk blanding af ballader, sve-
dig gospel og traditionel country. 

WORSHIP har været under-
vejs i ca. to år. De omkring 30 
sangere, musikere og teknikere er 

hentet fra mange forskellige kirker 
i Midt- og Nordjylland.

- Efter den lange forberedel-
sestid glæder vi os nu til at træde 
offentligt frem og formidle det 
glade, kristne budskab gennem 
en musikstil, vi brænder for, siger 
Bjarke Toft.

- Som kirke glæder vi os til at 
kunne præsenteret WORSHIP 
– endda ved debutten, siger 

menighedsrådsformand Poul Erik 
Jensen og fortsætter:

- Vi vil gerne med koncerten 
vise, at kirken er åben for alle, der 
elsker glad sang og musik.

Billetter kan købes ved døren. 
Bodil

Debutkoncert med WORSHIP i Aalborg

Bibelen genfortalt på 11 videoer
Teolog Bodil Skjøtt genfortæller 
Bibelen fra 1. Mosebog til Johan-
nes Åbenbaring – fra skabelse til 
nyskabelse - på 11 videoer.

”Jeg er fascineret af Guds store for-
tælling, som vi møder den i Bibelen”, 
siger Bodil Skjøtt, som i fl ere år har 
arbejdet med bibelfortælling som en 
måde at formidle Bibelens indhold på. 
”Fortællinger har det med at ”sætte 
sig” i os på en måde, så det, vi hører, 
bliver levende og nærværende”.

Bodil Skjøtt er generalsekretær i 
Israelsmissionen, og med udgivelsen af ”Bibelens fortælling” bidra-
ger hun til Bibellæser-Ringens 50 års jubilæum: Videoernes og det 
tilhørende studiehæfte udkom på jubilæumsdagen d. 3. april 2016.

Den første video kan ses på blr.dk/fortaelling, hvor man også kan 
købe studiehæftet ”Bibelens fortælling”. 

Hæftet kan bruges både i en bibelstudiegruppe og til personlig 
brug, oplyser Bibellæser-Ringen. 

Bodil

Fælleskirkelig aften i Kolding 
om at gå nedenom og hjem
Torsdag den 14. april holder Brænd-
kjærkirken i Kolding Fælleskirkelig 
aften i sidehuset. Sognepræst Lone 
Vesterdal vil tale ud fra emnet på 
hendes bog ”Nedenom og hjem”.

I bogen beskriver Lone Vesterdal, 
hvordan hendes mand døde af kræft, 
og hun selv blev alene med deres fi re 
børn. Midt i afmagten erfarede hun, 
hvad Gud kan gøre. Også mødet i 
Brændkærkirken handler om, at Gud 
gennem troen kan give nyt håb og mod.

Bodil

Præst og kordegn skifter Ama-
ger ud med Tanzania, hvor de 
skal varetage undervisnings-
opgaver. 

Ægteparret Kirsten og Peter 
Buch skal undervise i praktisk 
teologi og græsk på teologistudie 
i byen Mwanza i Tanzania. 

Peter Buch, der i dag er sog-
nepræst ved Højdevangskirken 
på Amager, og Kirsten Buch, der 
er kordegn ved Nathanaels Kirke, 
også på Amager, skal begge 
varetage undervisningsopgaver 
på Nyakato Theological College, 
der støttes af Danmission og lig-
ger i Mwanza ved Victoriasøen i 
Tanzania.

Det teologiske uddannelses-
sted drives af Danmissions nye 
samarbejdspar tner i Tanza-
nia, Evangelical Lutheran Church 
in Tanzania – East of Lake Victo-
ria Diocese (ELCT-ELVD).

For Peter Buch er Tanzania 

langtfra et fremmed land. Han bo-
ede som barn i landet, hvor fade-
ren, Børge Buch, var udsendt som 
lægemissionær i næsten 20 år.

Ægteparret har ikke været i 
Tanzania siden 1998, hvor de 
holdt ferie i landet. De glæder sig 
til at gense det afrikanske land 
og lære en ny del af Tanzania 
at kende.

- Vi er der i livet, hvor vi har 
voksne børn, men endnu ikke 
har børnebørn. Da Danmission 
pegede på to stillinger som un-
dervisere på Nyakato College, 
følte vi et kald til at tage dette 
skridt ud i Gudsrigets arbejde 
med nye og anderledes udfor-
dringer. Et arbejde vi kan møde 
med de mange erfaringer, vi har 
– særligt inden for undervisning, 
siger Peter Buch.

Undervise i græsk
og praktisk teologi

Peter Buchs primære opgaver 

bliver at undervise i prak-
tisk teologi, mens Kirsten 
Buch skal undervise i græsk 
og desuden rådgive i forhold til 
skolens økonomi og regnskaber. 

- Jeg kan ikke huske, hvornår 
det var, at Danmission brugte 
sloganet “Mission er mennesker!” 
– men det er et godt slogan, og 
det er det, der gør alt kirkearbejde 
til noget helt særligt. Nu skal vi 
møde nye mennesker omgivet 
af den samme Guds kærlighed. 

Fremtiden ser helt anderledes 
ud i Tanzania, end for én der 
bor i Danmark på det materielle 
plan, men i menneskers åndelige 
verden er der store sammenfald, 
mener Peter Buch.

Egypten og Hong Kong
Ægteparret har tætte bånd 

til Danmission. Peter Buch har 
i en årrække været formand for 
Kina-kredsen, har tidligere været 
formand for Danmissions stifts-

Retssags-forening 
har brug for støtte
Foreningen ”Med grundlov 
skal land bygges”, der fører 
retssag imod staten for at have 
krænket kirkens religionsfri-
hed, har brug for støtte.

Det fortæller Lars Madsen, 
som hjælper den 80-årige for-
mand Johny Noer med arbejdet. 

- Vi har ca. 240 medlemmer. 
De betaler hver 500 kr., bortset 
fra pensionister og studerende, 
som kun betaler det halve. 

Vi håber naturligvis at vinde 
sagen, men i alle tilfælde er det 
en vigtig sag for alle kristne. Så 
vi håber, fl ere vil støtte op om de 
udgifter, der er ved retssagen. 

På hjemmesiden www.med-
grundlovskallandbygges.dk kan 
man læse mere og tilmelde sig. 
Eller man kan blot sende en 
mail til mail@medgrundlovskal-
landbygges.dk, fortæller Lars 
Madsen.

Henri. Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Retsagen om indførelsen af 

homo-ægteskaber i Folkekirken.
* Ateistiske angreb på kristne 
’fundamentalister’ i medierne.

* Flygtninge-strømmen.
* Islamisternes terror  

mod kristne.

Awake: Næsten udsolgt
Næsten alle de 900 pladser til Awake konfe-
rencen i Københavns Kristne Kulturcenter 
i Bededags-ferien er udsolgt, fortæller As-
bjørn Kristiansen fra arrangørerne.

Til konferencen i år kommer - udover Randy 
Clark og Tom Jones, som tidligere har deltaget - 
også Bill Johnson. Han er ledende præst i den meget søgte Bethel 
menighed i Redding, Californien. Bill Johnson er kendt som en 
fremragende karismatisk teolog. Han har skrevet fl ere bøger, hvoraf 
den første endelig er udkommet på dansk. Det er klassikeren ”When 
Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles”, på 
dansk ”Komme dit rige”, som handler om at få himlen ned på jorden. 

Man kan læse mere om konferencen på www.awake16.dk. 
Henri.

bestyrelse for København og er i 
dag medlem af stiftsbestyrelsen.

Kirsten Buch har tidligere virket 
som præst både på Bornholm 
og i København, men har siden 
2008 været ansat ved Natha-
naels Kirke, hvor hun primært 
har varetaget administrative og 
regnskabsmæssige opgaver. 

Peter Buch, der tidligere har 
været sognepræst på Bornholm, 
har de seneste 17 år haft embede 
på Amager. Han har boet en 
kortere periode i Egypten, hvor 
han studerede forholdet mellem 
kristne og muslimer, ligesom han 
har boet i Hong Kong, hvor det 
også var for at indsamle viden 
og inspiration bl.a. om kinesisk 
fi losofi .

Ægteparret udsendes fra Høj-
devangskirken i København 1. 
maj.

Niels Christian
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Af Steen Jensen

»Kirsten, du overlever ikke«, 
sagde en læge direkte til Kir-
sten Møller Larsen. Den nu 
82-årige kvinde svarede frej-
digt: »Jeg mener nu, det er 
Gud, der bestemmer!« – og 
sådan blev det.

Kirsten og Gud gjorde lægens 
ord til skamme. Det er sket tre 
gange i årenes løb, at hendes 
liv blev reddet på målstregen. 
Hver gang til lægernes store 
forbløffelse.

Tredje gang miraklet skete, var 
i forbindelse med en hjerneblød-
ning, hvor Kirsten røg på Skejby 
Sygehus – uden at være ved 
bevidsthed.

Lægerne ville denne gang ikke 
lægge hende i respirator. Hvis 
hun overlevede, ville hun alligevel 
bare ende som en »grøntsag«, 
mente de.

Dén aften og nat vågede hen-
des søn, Orla, ved hendes seng 
og bad Gud om, at hans mor 
måtte overleve. Lægen havde 
gjort det klart, at Kirsten ikke ville 
klare det denne gang.

Men næste morgen sad hun 
op i sengen, da lægen kom på 
stuegang. »Goddag«, sagde 
hun og trykkede den forbløffede 
læges hånd.

Lægen så, at det var et mirakel, 
der var sket. Han sagde, at han 
ikke selv troede på Gud, men 
at han dog var sikker på, at mi-
rakler fi ndes. For mirakler havde 
han så tit oplevet på hospitalet, 
sagde han.

Meget sjælden sygdom
Første gang Kirsten fik en 

»dødsdom« af lægerne, var i 

2001. Hun blev pludselig dårlig 
en eftermiddag, hvor hun stod 
og bryggede kaffe i kirkens me-
nighedshus, og måtte gå hjem 
i seng. Næste dag blev hun 
indlagt på Odder Sygehus, og 
samme aften overført til Skejby 
Sygehus. Hér fi k hun konstateret 
»Good-Pasteur syndrom«, som 
er en meget sjælden sygdom, 
der hurtigt kan medføre døden på 
grund af nyresvigt og blødninger 
i lungerne. Sygdommen rammer 
oftest unge mænd, så det var 
svært at stille diagnosen, og der 
gik da også tre dage, inden læ-
gerne fandt en forklaring.

Lægerne på Skejby Sygehus 
fortalte familien, at den ikke 
skulle regne med, at Kirsten ville 
overleve.

Hun blev lagt i respirator, og 
hendes børn blev ikke stillet gode 
diagnoser i udsigt. Præsten kom, 
lige da hendes fem børn ville 
samles omkring Kirstens seng. 
De bad alle sammen Fadervor 
og sang familiens favoritsalme 
»Dejlig er jorden«. Præsten lyste 
velsignelsen over Kirsten og 
hendes børn.

Sønnen Orla havde fået en 
salvedug af prædikanten Orla 
Lindskov, som blev lagt under 
hovedpuden. Mange venner og 
bekendte rundt omkring bad også 
for Kirsten, og juleaften kom hun 
ud af respiratoren.

En læge fortalte senere, at 
hendes ernæringstal havde væ-
ret så lave, at det var helt mira-
kuløst, at hun overhovedet havde 
overlevet.

Senere brød »Good-Pasteur 
syndromet« ud igen, for sygdom-
men kan ikke helbredes, men 
lægerne kan forsøge at holde den 
nede. Igen var der mange, der 

bad for Kirsten, og hun kom sig 
endnu en gang, på trods af, at en 
læge også denne gang sagde, at 
hun næppe ville overleve.

2200 gange i dialyse
Da Kirsten blev udskrevet fra 

Skejby Sygehus den første gang 
i 2001, skulle hun fortsætte i 
dialyse for at få renset sit blod. 
Lægerne vurderede ved dén 
lejlighed, at hendes krop var så 
skrøbelig, at hun næppe ville 
overleve mere end højest 250 
gange i dialyse, før kroppen 
sagde fra, og hun døde, fortalte 
en sygeplejerske senere familien.

Men igen blev lægernes ord 
gjort til skamme. I dag har hun 
taget turen i dialyse mere end 
2200 gange, og gør det fortsat 
tre gange om ugen.

De mange dialyser har dog 
slidt på kroppen, og i dag bor 
Kirsten i plejebolig i Tranbjerg 
syd for Aarhus. Blodet renses 
ikke længere så godt, og en af 
bivirkningerne er en svækket 
hukommelse.

Tre gang om ugen køres Kir-
sten fra Tranbjerg til Skejby Sy-
gehus for at komme i dialyse, 
som hver gang tager 3 1/2 time, 
og hjem igen bagefter. Hver gang 
er det, med sønnen Orlas ord: 
»som at løbe en halvmaraton”, 
så krævende er det.

Men hun sætter stadig al sin 
lid til Gud - og til mirakler. Hun 
tror stadig på, at Gud vil gøre 
et mirakel mere, så hun bliver 
fuldstændig rask.

Englevagt
Kirsten har en klippefast tro 

på Gud.
En tro, der har fulgt hende livet 

igennem. Hun har også opdraget 

sine fem børn i den kristne tro.
Sønnen Orla kom troligt hver 

aften under én af Kirstens indlæg-
gelser på Skejby Sygehus. De 
bad sammen, og Orla bad også 
om, at Gud måtte sætte englevagt 
omkring morens seng.

Normalt sov Kirsten ikke godt 
på sygehuset, men en morgen 
vågnede hun frisk og veludhvilet 
og udbrød, at hun havde sovet 
noget så dejligt.

- Det er ikke så sært, for der har 
ligget en hvid, lysende skikkelse 
hos dig hele natten, svarede 
en medpatient, som hun delte 
værelse med.

En anden gang, mens Kirsten 
var på rekreation, tog hun med en 
veninde til møde med prædikan-
ten Hans Berntsen. Der var ikke 
plads til rollatoren i bilen, så hun 
måtte støttes på vejen ind og op 
gennem kirken. Men bagefter gik 
hun selv ud til bilen.

Glad på trods
Det er en glad og optimistisk 

82-årig kvinde, som Udfordrin-
gen møder på omsorgscentret i 
Tranbjerg. Sygdom har været en 
følgesvend i mange af hendes år, 
men det samme har hendes faste 
tro på Gud og hendes positive 
livssyn. Hun møder stadig dagen 
og vejen med et smil på læben.

- Hun er en sød og kærlig mor, 
der altid har sat familien, børn 
og børnebørn, i første række, og 
aldrig har beklaget sig, bemærker 
sønnen Orla.

Glæden er på trods af, at hun 
har oplevet megen sygdom - ikke 
kun i de senere år, men også som 
barn, hvor hun blev ramt af tuber-
kulose og måtte holde sengen i et 
helt år. En medicin i mixturform 
rådnede hendes tænder, så hun 

bare 12 år gammel fi k trukket alle 
tænderne ud og fi k gebis. Hun 
har også fået et dødfødt barn og 
mistede i 1990 sin mand, Knud, 
der døde af kræft.

Når hun sidder i sin dejlige, 
lyse stue på omsorgscentret i 
Tranbjerg, med væggene fyldt 
med familiebilleder af Knud, 
af børnene, af børnebørn med 
studenterhuer osv. - så er det 
taknemmeligheden, der får plads. 
Hun og Knud fi k dét, de drømte 
om som unge - eget husmands-
sted og en børnerig familie.

- Børnene, børnebørnene, 
oldebørnene  og Gud er dem, der 
holder mig oppe. Havde det ikke 
været for dem, havde jeg ikke 
orket at kæmpe, smiler Kirsten.

Gifteår og børn
Hun voksede op i Mols bjerge, 

hvor hendes forældre havde 
en gård ved Knebel. Som bare 
14-årig kom hun ud at tjene hos 

præsten i Agri Kirke. Senere hos 
Neye i Randers og telefondirek-
tøren i Aarhus, inden hun på 
en KFUM- og K-lejr mødte sin 
tilkomne, Knud Laurits Larsen. 

Som 20-årig giftede Kirsten sig 
i 1954 med Knud i Årslev Kirke, 
og parret skabte sammen et hjem 
på et husmandssted, der var en 
udstykning fra Vilhelmsborg gods. 
Her skabte de et trygt og godt 
hjem, et hjem med Fadervor og 
bordbøn, men ellers med højt til 
loftet og frie rammer for børnene.

Knud passede sine syv køer, 
30 grise og jorden med forskel-
lige afgrøder (bl.a. byg, kartofl er 
og roer), foruden forskellige fuld-
tidsjobs ved siden af, og Kirsten 
var i mange år dagplejemor og 
senere hjemmehjælper, og hun 
gennemførte mod slutningen af 
sit arbejdsliv en uddannelse som 
SOSU-hjælper.

Kirsten snød
lægerne
tre gange
82-årige Kirsten Møller Larsen har tre gange fået lægernes »dødsdom«,
men fi k mirakuløst lov til at leve - til stor forbløffelse for lægerne...

Kirkecenteret
apostolsk kirke | vejle
Vardevej 106, Vejle. www.kirkecenteretvejle.dk

Har du brug for ny inspiration til bønslivet?

PETER TINGGAARD
fra Aalborg gæster Apostolsk Kirke i 
Vejle søndag d. 17. april.
Kom og få livgivende og frisættende 
inspiration til din relation med Gud.
Gudstjeneste kl. 10.00 &
Seminar kl. 14.00:  
“Bønnen efter Guds hjerte”



4 . NYHEDER Udfordringen søndag den 10. april 2016

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

TEGN I SOL OG MÅNE

”JESUS I STJERNERNE”
128 SIDER 

KUN 148,-

g

”JJES

Jesus 
er altid 
aktuel

Af Niels Christian Melgaard

Nyt veteranhjem i Varde får 
plads til syv tidligere udsendte 
soldater.

Fredag den 8. april indviede 
KFUMs Soldatermission et nyt 
rekreationshjem for tidligere 
udsendte soldater.

Første spadestik blev taget  
den 30 marts sidste år, og i det 
nye hjem er der syv ét-værelses-
lejligheder.

Forsvarsminister Peter Chri-
stensen holdt en kort tale og klip-
pede det røde bånd. Derudover 
afslørede forsvarsministeren et 
kunstværk af Paul M. Cederdorff. 

Musikken stod det Slesvigske 
Musikkors for samt den tidligere 
udsendte soldat, Lene Svendsen-
Tune. Hun sang til fællessange 
og solo. Lene Svendsen-Tune 
har bl.a. været projektleder på 
udgivelsen af CD’en ”Altid frejdig” 
fra 2015 med nye soldatersalmer.

Ud over forsvarsministeren 
deltog også biskop i Ribe Stift, 
Elof Westergaard, borgmester 
i Varde Kommune Erik Buhl og 

repræsentanter fra Forsvaret.
Efter indvielsen bød KFUMs 

Soldatermission på mad, kaffe 
og kage.

Flere veteraner
bruger soldaterhjem

SoldaterRekreation blev ved 
indvielsen en del af det eksiste-
rende KFUMs Soldaterhjem, der 
siden 1981 har været hjemlige 
rammer for værnepligtige og 
fastansatte. Gennem de seneste 

år har veteraner i stigende grad 
brugt KFUMs Soldaterhjem i 
Varde. 

KFUMs SoldaterRekreation er 
det første boligtilbud til veteraner 
i Sydvestjylland.  

Ud over lejlighederne til ve-
teraner omfatter projektet en 
gennemgribende renovering af 
soldaterhjemmet, så det sam-
lede soldaterhjem kan rumme 
rekreationsboliger, værnepligtige, 
sergentelever og fastansatte ved 

kasernen. 
Byggeriet til mere end 10 mio. 

kr. er støttet af A.P. Møller Fon-
den, Folketingets veteranpulje, 
Varde kommune, Ole Kirks-, 
Ernst og Vibeke Husmans-, Knud 
Højgaards-, Novo Nordisk-, Gros-
serer l. F. Foghts- og Østifternes 
fond.

KFUMS Soldaterrekreation 
har botilbud i Hvorup, Holstebro, 
Fredericia, Høvelte og nu i Varde.

Forsvarsministeren indvier 
hjem for veteraner i Varde
KFUMs Soldatermission åbner første veteranhjem i Sydvestjylland.

Syv veteranlejligheder åbner i Varde. Forsvarsminister Peter Chri-
stensen står for indvielsen.

Af Niels Christian Melgaard

Der skyder gospelfællesskaber 
op på tværs af gospelkor  rundt 
i landet. Et af dem er i Kolding.

Ideén er at samle gospelko-
rene/sangerne og give folk en 
mulighed for at få mere substans 
i det at synge gospel. Et større 
fællesskab, hvor vi møder fl ere, 
der synger gospel.

Rammen er GospelCelebra-
tion, som Kolding Gospelfælles-
skab, KGF, arrangerer.

- Det er en gudstjeneste, hvor 
vi synger gospel sammen, og 
man kan opleve, hvad evangeliet 
handler om, skriver arrangørerne.

- Til opbyggelse og opmun-
tring, til at fi nde inspiration i at 
følge Jesus og vokse i livet som 
kristen. 

Besøg fra Aarhus
KGFs søsterfælleskab i Aar-

hus leverer opvarmningen ved 
GospelCelebration den 10. 
april. Det er syvende gang, at 
denne fælles event løber af 
stablen på tværs af de seks 
gospelkor.

Århus Gospel Fellowship 
(ÅGF) kom kort efter den første 
gospelkirke i København, og 
ÅGFs kor ”Saved By Grace” har 
instruktørerne Rune Herholdt 

og Henriette Kirchhoff Schjør-
ring med ved den fælles gospel 
celebration.

- Vi glæder os rigtig meget 
over, at ”Saved By Grace” kom-
mer til Kolding. Det bliver et 
brag af en fest med dem som 
opvarmningsband og deltagere, 
fortæller Henrik Engelbrekt 
Refshauge fra Kolding Gospel 
Fellowships styregruppe.

- Vores vision om en forstå-
elig og relevant gudstjeneste-
form for sangglade danskere 
har efterhånden slået sig fast 
i Kolding, hvor vi i gennemsnit 

har været mellem 100 og 150 
sangere til Celebration, siger 
Henrik Engelbrekt Refshauge. 

GospelCelebration er en 
gospelgudstjeneste, hvor der 
både er energiske sange, men 
også mere meditative gospel-
ballader. 

Jacob Viftrup fra ”Kirke i 
byen” står for den korte tale, 
og man kan bruge nogle af 
de forskellige stationer rundt 
i rummet, som lystænding, 
forbøn mm.

- Vi mennesker er mere end 
ord, så det er en rigtig god 

måde at fi nde ro og eftertænk-
somhed på, når vi skruer ned for 
lydstyrken mellem de energiske 
gospelsange, mener Henrik.

Øve sangene på forhånd
Det er ikke noget must for at 

deltage, men nogle synes, det er 
rart at have lært sangene inden 
GospelCelebration. Derfor kan 
man, uanset om man ”går til 
gospel” eller ej, få indstuderet 
repertoiret ugen forinden, den 
4. april. 

Gospel for fuld udblæsning
Seks gospelkor i Kolding-området inviterer til fælles øveaften og gospelgudstjeneste.

To gange om året holder seks gospelkor i Kolding-området, KGF, fælles ”GospelCelebration”.

Takket være et græsrodsinitiativ er et lovforslag i Polen, der 
vil beskytte alle ufødte på alle stader af deres udvikling, nu 
en realitet. 

Mere end 100 polske journalister og klummeskribenter har 
underskrevet et åbent brev til medlemmerne af parlamentet, hvori 
de udtrykker et ønske et totalt forbud mod abort og opfordrer 
magthaverne til at ændre på den nuværende lov. Blandt under-
skriverne er tv-, radio- og dagbladsjournalister fra både sekulære 
og kristne medier. Mange kendte og fremtrædende mediefi gurer 
har ikke tøvet med at støtte fundamentale rettigheder, nemlig 
retten til liv for alle.

I og med at det nye lederskab i Polen er positivt stemt overfor 
lovforslag, er det slet ikke usandsynligt, at det faktisk bliver ved-
taget. Den polske statsminister Beata Szydlo og hendes kon-
servative parti Lov og Retfærdighed kom til magten i november 
2015. Et af valgløfterne var at sætte en stopper for abort gennem 
lovgivning. Og det ser ud, som om Szydlo har tænkt sig at holde sit 
valgløfte. For nylig sagde Szydlo i den polske public service-radio, 
at lovforslaget  ikke var endeligt udformet, så det kunne vedtages, 
men at hun klart støtter initiativet.

Der har været protester fra grupper og kvinder, der støtter retten 
til abort og beskyldningerne om, at den katolske kirke står bag. 
Men de katolske biskopper har først efter græsrodsinitiativet og 
det åbne brev ladet et hyrdebrev blive læst op i kirkerne, hvor de 
gør klart, at den katolske kirkes lære er, at ethvert menneskeliv er 
beskyttet af det femte bud :”Du må ikke slå ihjel”, og de således 
også støtter initiativet.

Det opsigtvækkende er, at lovforslaget netop kommer fra græs-
rødder, som består af en blanding af både sekulære og kristne, 
der opfatter abort som en brud på fundamentale menneskeret-
tigheder. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, bliver Polen et fyrtårn, 
der vil rage op og give nyt håb og mod til anti-abort-aktivister i 
hele Europa og USA. 

Der er naturligvis lang vej til et lignende lovforslag i et land som 
Danmark, men Polen viser et lysende eksempel - og at græsrods-
arbejde ikke er forgæves. Og at det nytter at argumentere med 
demokratiske rettigheder i abortdebatten. Det er fundamentalt for 
et demokrati, at alle har lige ret til livet. 

Polen på vej til 
at forbyde abort

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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Efterskolesangbog på vej
Fra skoleåret 2016-2017 får eftersko-
leelever deres helt egen sangbog. 
”Efterskolesangbogen” udgives af 
KFUM og KFUK. 

KFUM og KFUK har tidligere udgivet 
Teensangbogen, Børnesangbogen, 
Puls og De Unges Sangbog. 

”Vores ambition er at styrke sangtra-
ditionen hos alle unge i Danmark – og 
at lade den blive en del af minderne fra 
efterskolerne, som rækker videre ind 
i ungdoms- og voksenlivet,” siger generalsekretær Jørgen Kvist.

Efterskolesangbogen er for alle landets 248 efterskoler. De 175 
sange i sangbogen spænder fra gamle klassikere til helt nye danske 
og udenlandske sange.

Sangvalget falder i god jord hos kirke- og kulturministeren:
”Stærkt sangvalg, der også forholder sig til samfundet omkring 

os! Det vil jeg meget gerne sætte mit navn under,” siger Bertel 
Haarder (V).

Bodil

Blå Kors holder sommerlejre 
over hele Danmark for udsatte 
børn og unge. I alt kommer om-
kring 350 børn af sted. I år har 
interessen for tilmelding været 
usædvanlig stor fra starten.

- Vi har i år oplevet, at forældre 
sad klar ved tasterne, allerede in-
den vi åbnede for tilmeldingerne. 
Det har vi ikke oplevet før, siger 
Vivi Terp, der er koordinator for 
Blå Kors’ sommerlejre.

Nogle børn bliver henvist fra 
kommunen, mens andre selv 

fi nder tilbuddet og tilmelder sig.
- Det er vigtigt for os, at vi ikke 

kun giver de børn, der bliver 
visiteret af kommunen, mulighed 
for at komme på lejr, men at 
børn, der måske befi nder sig lidt 
i gråzonen, også får mulighed for 
at komme med, siger Vivi Terp.

 På alle Blå Kors’ lejre er for-
målet, at børnene skal opleve 
fællesskab og mærke, at alle er 
noget værd og er værd at være 
sammen med.

Blå Kors’ sommerlejre bliver 
kørt af frivillige, og der er mange 

med - to voksne for hvert femte 
barn.

- Det betyder, at børnene og 
de unge på vores lejre får mas-
ser af opmærksomhed, voksne, 
der lytter og støtter, og så er der 
masser af aktiviteter på alle lejre, 
så deltagerne kommer hjem med 
rygsækken fuld af gode oplevel-
ser med andre børn og unge, 
siger Vivi Terp.

 På grund af tilskud fra fonde 
kan man søge friplads på Blå 
Kors’ sommerlejre, og der er 
stadig ledige pladser. 

Poul Joakim Stender: ”På knæ for 
kristendommen, biskopper!”
”Jeg fatter ikke, hvorfor de danske biskopper har så travlt med 
at promovere islam”, skriver Poul Joakim Stender i et indlæg 
i Kristeligt Dagblad forrige fredag.

Under overskriften ”Islam skal modsiges” omskriver Stender 
den gamle IM-formand Wilhelm Becks ord ”På knæ for Bibelen, 
professorer” og beklager, at biskopperne altid står i første række 
for at åbne nye moskeer, eller lade Koranen blive oplæst i kirkerne.
Biskopperne skulle hellere forkynde Jesus Kristus som vejen, 
sandheden og livet, mener Poul Joakim Stender.

Bodil

110 asylsøgere døbt på tre måneder
Irsk salmedigter besøger
Indre Missions årsmødefestival
Indre Mission, IMU og DFS (søndagsskolerne) holder Årsmø-
defestival på Mørkholt Strand Camping den 3.-5. juni. Temaet 
er ”Fællesskab, der skal opleves”.

Blandt talerne er generalsekretær Jens Medom Madsen, tidl. 
missionær Villy Sørensen, og landsleder for Bibellæser-Ringen 
Lasse Iversen. 

Lørdag er der koncert med den irske kristne musiker Stuart 
Townend. Han har skrevet tekst og musik til fl ere af de moderne 
salmer i sangbogen Sange og Salmer. Årsmødets festivalband 
ledes af landsleder i IM-musik Benjamin Hougaard.

Bodil

Salmedigter og 
lovsangsleder 
Stuart Townend 
holder koncert på 
Blå Scene den 4. juni 
under Indre Missions 
årsmødefestival i 
Mørkholt.

Fortsat fra forsiden:
- Mange iranere bliver kristne. 

Der er regulær vækkelse. Nogle 
bliver kristne i Iran og flygter 
derfra. Andre bliver kristne under 
fl ugten, eller når de er her i lan-
det, forklarer sognepræsten fra 
Holstebro.

Dåbsforberedelse
Om selve konverteringspro-

cessen forklarer Carsten Ørum 
Jørgensen:

Når de vil døbes, skal de først 
komme til gudstjenesterne hver 
søndag i seks måneder. Så bli-
ver prædikenen oversat først til 
engelsk og så til farsi. 

De skal også gå til dåbsoplæ-
ring to timer hver uge. Det svarer 
lidt til konfi rmationsforberedelsen.

På spørgsmålet om hvorvidt 
asylsøgerne måske ønsker dåb 
for at fremme deres asylsag, 
svarer Carsten Ørum Jørgensen:

- Et stærkt bevis for, at iranerne 
mener det alvorligt med deres nye 
tro og ikke bare laver ”fusk” for at 
få asyl, er det, at de bliver ved 
med at komme til gudstjenesterne 
- og at de bliver ved med at stille 
spørgsmål.

Det samme siger en iransk-
født kvinde, som blev døbt i 
Apostelkirken på Vesterbro, til DR 
Nyhederne 5. april. Hun er stadig 
meget aktiv i kirken.

Sognepræsten i Apostelkirken 
på Vesterbro i København, Niels 
Nymann Eriksen, har mange års 
erfaring med asylsøgere. Ligesom 
andre præster siger han til asylsø-

Asylsøgere får at vide, at de 
risikerer forfølgelse, hvis de 
konverterer, understreger 
sognepræst Niels Nymann 
Eriksen fra Apostelkirken i 
København.

Af Niels Christian Melgaard

Missionsorganisation tager til 
genmæle over for påstande om 
fundamentalisme.

Den hårde kurs over for be-
stemte muslimske grupper kan 
også komme til at ramme andre 
religiøse grupper. Senest blev 
Indre Mission og Luthersk Mis-
sion slået i hartkorn med rabiate 
muslimer i en bemærkning fra 
studieværten på et debatprogram 
i TV 2 i marts.

I et debatindlæg i Politiken 2. 
april kom den kristne fundamen-
talisme igen i søgelyset. 

- Også Folkekirken rummer 
fundamentalistiske menigheder, 
skriver avisen med henvisning til 
regelsæt i menigheder om ikke-
accept af homoseksuel praksis, 
at tage afstand fra skilsmisse, at 
sex hører til inden for ægteskabet 
mellem mand og kvinde og mode-
rat til nul-indtag af alkohol.

Lektor Brian Arly Jacobsen 
ved Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier på Køben-
havns Universitet peger i avisen 
på, at hvor radikal islam får stor 
politisk opmærksomhed, så har 
danskerne lært at leve med den 

kristne fundamentalisme.
- Det er blevet naturligt, at de er 

til stede i det danske samfund. Vi 
møder af og til mennesker fra de 
kristne bevægelser på vores vej, 
vi undres, men tolererer deres 
tilstedeværelse. Fordi de efter-
hånden har været en del af det 
danske samfund i 150 år, siger 
Brian Arly Jacobsen.

Bibeltro - ikke
fundamentalistisk

Generalsekretær i Luthersk 
Mission, Søren Skovgaard Sø-
rensen, skriver i et debatindlæg 
i Politiken:

- LM kalder sig bibeltro og ikke 
fundamentalistisk. Vores funda-
ment er Bibelen – evangeliet om, 
at Gud elsker alle mennesker 
og vil alle mennesker det godt. 
Derfor har vi i åndsfrihedens navn 
undervist og udlagt Bibelen i snart 
150 år. Det håber vi, at der fortsat 
er plads til i fremtiden, skriver 
Søren Skovgaard Sørensen. 

Ifølge Jørgen Jørgensen, sog-
nepræst i Aabenraa og formand 
for bestyrelsen i Menighedsfa-
kultetet, er modstand mod ho-
moseksualitet i folkekirken ikke 
udtryk for fundamentalisme, men 
for klassisk kristen seksualmoral:

- Den klassiske bibelske seksu-
almoral taler om forholdet mellem 
mand og kvinde som noget fuld-
stændig unikt og enestående. Det 
betyder ikke, at der ikke fi ndes en 
lang række andre gode relationer 
mellem mennesker, men der 
er ikke noget, der kommer på 
siden af det. Det er et opgør med 
seksuelle afarter, som det ikke 
tidligere har været et problem at 
tage afstand fra. 

Men i dag bliver man hurtigt be-
skyldt for at være fundamentalist, 
hvis man gør det, siger Jørgen 
Jørgensen til Politiken.

Kristne forsvarer retten til at
undervise i og udlægge Bibelen
Vi kalder os bibeltro og ikke fundamentalistiske, udtaler LMs generalsekretær.

Generalsekretær i Luthersk 
Mission Søren Skovgaard 
Sørensen skriver, at LM kalder 
sig bibeltro og ikke fundamen-
talistisk.

Stor søgning til Blå Kors’
sommerlejre for udsatte børn

gerne, at de risikerer forfølgelse, 
hvis de konverterer - og at de ikke 
kan regne med, at det vil gavne 
deres asylsag.

Et farligt valg
Som kirkeministeren antyder, 

kan det være farligt at forlade 
fx islam for at blive kristen. Det 
fremgår også af en undersøgelse 
blandt konvertitter i Apostelkirken 
lavet af Marlene Ringgaard Lo-
rensen i 2014.

- Alle dem, vi har snakket med, 
er meget bevidste om, at det kan 
have fatale konsekvenser at kon-
vertere. Præsterne fortæller også, 
at det er med livet som indsats, at 
de konverterer, siger hun.

Kortlægningen fra Folkekirkens 
Asylsamarbejde bygger på en 
rundspørge blandt 100 danske 
præster, oplyser Dr.dk.
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LEDER                         Af Finn Risum

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Dagens tekst: Joh. kap. 10:22-30
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

De jødiske ledere forkaster Jesus som Messias
22-23Det blev vinter, og Jesus var igen på besøg i Jerusalem, denne 

gang under Hanukka festen. Han gik omkring i den del af templet, 
som kaldes Salomons søjlegang. 24De jødiske ledere omringede 
ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen i uvished? Er du 
Messias, så sig det ligeud!«

25Jesus svarede: »Det har jeg allerede gjort, men I ville ikke tro 
mig. De undere, jeg gør i min Fars navn, er bevis nok. 26Men I tror 
mig ikke, fordi I ikke hører til blandt mine får. 27Mine får adlyder min 
stemme. Jeg kender dem, og de følger mig. 28Jeg giver dem evigt liv, 
og de skal aldrig gå fortabt. Ingen kan rive dem ud af min hånd. 29Min 
Far, som har givet mig dem, har større magt end nogen anden, og 
ingen kan rive dem ud af min Fars hånd. 30Jeg og Faderen, vi er ét.«

Ansvarshavende redaktør

Kan det siges tydeligere?

Sognepræst i 
Fløng Kirke/Ansgarkirken
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Niels Chr. Melgaard

Kollektivt
hukommelsestab?
Gennem de seneste godt 15 år har jeg beskæftiget mig ind-
gående med menneskets urhistorie eller forhistorie – altså 
den del af vores historie, som videnskaben og lærebøgerne 
mener, at vi stort set ingenting véd om. 

Det er især dét, der ligger ca. 2-6.000 år tilbage i tiden, som 
vi åbenbart ikke må vide noget om.  

Faktisk ved vi en masse om disse årtusinder. De er beskre-
vet ret detaljeret i Bibelens første bog Genesis, som er det 
græske ord for oprindelse, samt i de andre bøger. 

På dansk kalder vi bogen 1. Mosebog, fordi Moses forment-
lig sørgede for at få nedskrevet verdens og jødernes historie. 
Moses var jo adopteret af Faraos datter og en veluddannet 
prins, der havde adgang til alskens skrifter i Egypten. 

Faktisk er Bibelens 66 bøger langt den største kilde til vores 
fortid. Bibelen er ikke kun en hellig bog for dem, der tror; den 
er også en enestående samling af historiske oplysninger.

Alligevel ignoreres denne enorme historiske kilde til stor 
skade for vores historieforståelse og selvforståelse. 

Ateister (der ikke tror på Gud) sidder i dag tungt på un-
dervisningssystemet og medierne i Europa. Og de ignorerer 
bevidst Bibelen - pga. deres religiøse fordomme. 

Samtidig med, at de ignorerer beretninger, der kun er 
2-3.000 år gamle, vil de have os til at tro på teorier om, hvad 
der skulle være sket for millioner af år siden. 

Ved at ignorere Bibelen har bedrevidende folk udsat 
verden for et kollektivt hukommelsestab. Vi véd ikke 
længere, hvor vi kommer fra, eller hvorfor vi er her. 

Den eneste livsforklaring, som er tilladt - og som promo-
veres som om den var en religion - er evolutionsteorien. Ifølge 
den er alting tilfældigt og uden mening. Alt det store og skønne 
i livet, som fx kærlighed og menneskelige følelser, eller natu-
rens pragt skulle blot være kemiske processer... 

Der er ikke noget at sige til, at moderne men-
nesker henfalder i depression og kynisme. 

Men endnu er kilderne til rådighed. Endnu kan 
vi dykke ned i dem og forstå, at der var en be-
gyndelse i overskuelig fortid. Der var en mening 
med verden og mennesket. Og der er endda en 
mening og et håb for hver enkelt af os.

 

”Hvor længe vil du holde os i 
uvished? Hvem er du egentlig? 
Er du den vi forventer, vi er 
usikre.”

Spørgsmålet havde karakter 
af ærlig sandhedssøgen, men 
var dobbelttydigt – han skulle 
fanges i sine egne udsagn. Vi er 
tidsmæssigt før påske – og han 
vandrer rundt i templet.

Jesus holdt sig ikke skjult, 
men færdedes frit - talte frit, 
offentligt - flygtede ikke fra 
nærgåede spørgsmål.

Han ved, hvorfor han taler 
– han taler sandt, er identisk 
med sandheden. Sådan er men-
nesket frit, når det er bundet 
til Gud.

”Hvorlænge vil du holde os 
i spænding, i uvished?” Var de 
nysgerrige?

Den påståede uvished blev 
til angrebslignende spørgsmål - 
en slags anklage af Jesus for at 
holde sine omgivelser i et slags 
fængsel af uvished og utryghed.

Gennem de senere år har 
vi læst om gidsler, som holdes 
fangne i fl ere år. Igen og igen 
beretter de frigivne om  den psy-
kiske tortur, det er at holdes hen 

i uvished om sin egen skæbne.
Holdt Jesus sine omgivelser 

i denne uvished om, hvem han 
var? Kunne de ikke bare tage 
hans ord for pålydende? Jo, 
det var netop  det, de kunne, 
hvis de altså brød sig om det, 
han sagde.

Det var her, problemet var, 
som var det et spørgsmål om, 
hvilken smag maden havde og 
ikke dens livsfunktion. Hans tale 
måtte enten modtages i accept, 
altså tro på det troværdige, eller 
forkastes som falsk.

Deres tro var på forhånd 
knyttet til løgnen, den negativt 
ladede skepticisme. Derfor var 
de ude af stand til at lytte. Men 
for dog at kommunikere med 
disse skeptikere bruger Jesus 
her en billedtale, som de var 

velkendt med gennem deres 
familiers erhverv og offertjene-
sten i templet.

Billedtalen var om hyrden og 
fårene.

”Jeg er den gode hyrde, som 
leder ret og passer på fårene.” 
Kunne det siges tydeligere? De 
forstod det alle sammen, især 
folkets ledere – hans udsagn 
måtte opfattes som storheds-
vanvid.

Skulle han virkelig være 
Guds udvalgte - Israels konge 
den Salvede? ”Sig os det rent 
ud - hvor længe vil du holde os 
hen?” Usagt: ”Hvornår siger 
du det, der passer ind i vores 
tankegang?”

At der var usikkerhed, frem-
går også i evangelierne, når 
hans egne disciple bliver utål-
modige og spørger, hvornår 
alt forandres – altså et politisk 
Gudsrige, hvor de kunne blive 
tilgodeset som herskere.

”Hvis du er – så udøv din 
magt!” Slangens ”hvis” - fra Pa-
radis til ørkenen - lever i bedste 
velgående og sluges råt i mødet 
med Gud, iklædt menneske i 
Jesus Kristus. Ham diskuterer 
man med under påskud af 
sandhedssøgen. Man ser for sig 
billedet fra Kaj Munks skuespil 
Ordet, hvor den syge Johan-
nes siger:

”Jeg har sagt Jer, men I tror 
ikke. Selv ikke de gerninger, jeg 
gør, overbeviser.”

Jamen hvor er de gerninger i 
dag? kan vi spørge. Skulle man 

dele det op i gode gerninger 
og onde gerninger, ser vi Guds 
gode gerning overalt – tænk 
blot på salmen: ”Op al den ting, 
som Gud har gjort” … og så 
alle de Guds åbenbaringer af 
Gudsriget, som et menneske 
af enkel, barnlig tro kan berette 
om. Hverdagens mange små 
undere for den, som både ken-
der og hører hyrdens, Guds røst.

”Hvorlænge vil du holde os 
hen?”

Jesus vil med dette billede 
spørge os, som dem i teksten: 
Hvem er din hyrde? Hvem eller 
hvad lader du dig lede af? Befri 
dig selv fra dig selv!

Vor tids selvkredsen har ikke 
brug for en hyrde, som taler 
om sandhedens røst – det er at 
ophøje sig til Gud.

Det er netop det, sagen hand-
ler om: Er du den, du siger, du 
er? Sandhed og løgn kæmper 
i mennesket, indtil troens hvile 
indtræffer - som hos fåret, der 
hos hyrden fi nder sin relation.

Denne relation begyndte 
med, at du blev Guds barn 
gennem dåb, og den varer 
livet igennem, hvor du er barn 
af samme Fader: Jesu far og 
vor Far.

AMEN

Sandhed og løgn kæmper i mennesket, indtil troens hvile indtræffer - som hos fåret, der hos 
hyrden fi nder sin relation.

Gennem de senere 
år har vi læst om 

gidsler, som holdes 
fangne i fl ere år. 

Igen og igen beret-
ter de frigivne om  

den psykiske tortur, 
det er at holdes hen 

i uvished om sin 
egen skæbne.
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Landsformand for 
Kristendemokraterne          

Det er en særlig dansk disciplin 
at slå korsets tegn for sig, hvis 
kristendom nævnes sammen 
med politik. Sandt er det, at 
Bibelen intet fortæller om, hvor 
meget vi skal betale i skat, 
om EU er en god idé, eller om 
tørklæder er kvindeundertryk-
kende. Men den indeholder 
en række værdier, som det er 
katastrofalt at undertrykke.

”Det er ikke godt for mennesket 
at være alene”, udtalte Gud. I 
Danmark tror vi os klogere. Tryg-
hed, omsorg, sprog, og opdra-
gelse læres bedst hos far og mor. 

Men vores småbørn mellem 
1 og 6 år har verdensrekord i at 
tilbringe tid alene i underbeman-
dede vuggestuer og børnehaver. 
Vi lader de skrøbelige, små bor-
gere lære dannelse og sociale 
spilleregler af de jævnaldrende, 
så mor og far kan arbejde læn-
gere for velfærden.

Skolebørnene fastholdes alene 
i heldagsskolen til langt ud på 
eftermiddagen. De skulle blive 
verdens klogeste, men børnene 
stresser, så der må afsættes timer 
til halvreligiøs mindfullness, for at 
de kan mærke sig selv. 

Børn betragtes som statens 
ressource, så den kan klare sig 
i den internationale konkurrence. 
Og forældrene er blevet arbejds-
bier, hvis pligt det er at producere 
mest effektivt og omstillingsparat 
på alle tider af døgnet. Hvem 
sagde Sovjet? 

Retten til fællesskab med vores 
mand, kone, børn og venner be-
grænses stadigt mere af hensyn 
til velfærdssystemets overlevelse.

For lidt plads til relationer
”Hvornår skal jeg se min mand 

og mit lille barn? ” spurgte bu-
tiksbestyreren mig, lige efter at 
lukkeloven var blevet afskaffet. 
Vi fi k frihed til at handle, men hun 
fi k taget nærværet med familien. 

Gud indstiftede hviledagen og 
gjorde forskel på hverdag og fest. 
Danskerne hylder guldkalven og 
konsulterer derefter lægen for at 
få piller mod stress. 

Det er intet under, at knap 
50% af alle ægteskaber ender i 
skilsmisse. Vi har skabt et alene-
samfund, hvor et stigende antal 
enlige kvinder ser sig nødsaget 
til at blive kunstigt insemineret. 
Her lægges grunden til næste 
generation af alene-børn, der 
leder efter deres ophav. Og her 
lægges grunden til et samfund, 
der reducerer manden til alene at 
være en leverandør af sædceller. 

Jeg efterlyser et samfund, der 
giver rum for stærke relationer 

mellem generationerne, venner 
og par frem for at hylde friheden til 
at blive skilt uden omtanke - med 
to klik på en hjemmeside. Og jeg 
efterlyser frihed for det lille barn 
til at sove hjemme i egen seng, 
frem for i døgninstitutionen, mens 
alenemor arbejder.

Det personlige ansvar
”Kvinden - som du satte hos 

mig, gjorde det! ” sagde Adam, 
da han skulle forsvare sine hand-
linger over for Gud. Men i kristen 
forståelse kan man ikke frasige 
sig det personlige ansvar. I Dan-
mark derimod opfattes synd ikke 
længere som et livsvilkår, men 
som en fejl, der bekæmpes ved 
at løbe fra ansvaret. 

Debatten om mænds ret til en 
juridisk abort er helt i tråd med 
retten til at afbryde en graviditet. 
Man fraskriver sig ansvaret for 
samlejet og danner sin tilværelse 
i eget billede. 

Fjernelsen af fostre med han-
dikaps vil eskalere, som teknik-
ken tillader det. Kun den, der kan 
levere og præstere bliver der 
plads til. Det perfekte dyrkes. Og 
fl ere og fl ere mennesker bukker 
under for presset til at se bedst 

ud, score de højeste karakterer, 
få den største karriere og have 
fl est likes på Facebook. Vi stræ-
ber efter den forbilledlige familie 
med ægte projektbørn efterfulgt 
af den perfekte, forstående skils-
misse. Her er ingen nåde!

I stedet for at se smerten fra 
det uperfekte liv i øjnene og løfte 
vores egen og andres byrde, 
forsøger vi at normalisere alting. 

Der påstås at være 58 forskel-
lige køn, men det ændrer ikke 
ved, at den kønsløse pædagogik 
er børneplageri. Ifølge Danmarks 
Statistik er der 37 familieformer, 
men det ændrer ikke ved, at ker-
nefamilien er Danmarks største 
kulturbærende institution og skal 
støttes som sådan. 

I normalitetens navn fjerner 
vi transkønnethed fra listen over 
psykiske diagnoser, men det 
hjælper ikke mennesket. Enhver 
kan skifte juridisk køn på inter-
nettet, men det er et skråplan, 
når det øvrige samfund tages 
som gidsel for den enkeltes fø-
lelse. Alt er ikke lige gyldigt, fordi 
alt så bliver ligegyldigt.

Statens fornemste opgave bør 
være at rejse den, der falder. I 
stedet efterlades borgeren med 
sin egen smerte.

Vi har gjort 
kristendommen tandløs

Der er en gryende erkendelse 
af, at grundlæggende kristne 
værdier er ved at blive smidt 
ud med badevandet. Men den 
kristendom, der blev verdens 
største religion ved at række ud 
til mennesker i nød på trods af 
forfølgelse, sult og død, er blevet 
en tandløs gammel kælling. Den 

tror, skinkemadder i børnehaven 
og grænsebom for muslimer vil 
sikre dens egen overlevelse.  

Islams menneskesyn er så 
langt fra kristent, og fri mig for 
de rabiate salafi sters budskab 
om, at kvinder skal underkaste 
sig deres mænd. Men var det 
muslimer, der indførte retten til 
at afbryde en graviditet? Er det 
dem, der reklamerer på busser 
for et nedværdigende, kvindeligt 
kropsideal med store bryster, 
baller og fedtsugninger? 

Er det muslimerne, der kræver 
religionen ud af det offentlige rum? 
De kristne har spist af træet og 
er blevet blinde for den snigende 
humanisme og tro på mennesket 
som sin egen herre. Og i stedet 
for at sætte kaffekoppen, slukke 
fjernsynet og gå ud og give evan-
geliet videre, sætter de deres lid til, 
at staten også denne gang kan fri 
dem fra ulykke.

Men politikerne fabler om demo-
kratiske værdier. De tilbyder unge, 
utilpassede mænd skattelettelser, 
statslig opdragelse af deres børn 
og en plads på plejehjemmet, når 
de bliver gamle. I stedet henven-
der disse unge sig til den rabiate 
imam, der lover dem 70 jomfruer i 
himlen og giver dem et selvmords-
bælte. Det er skræmmende, men 
her er noget at leve og dø for.

Giv dem noget at spise
Vi skal give ungdommen noget 

andet at spise. Lad konfi rmand-
undervisningen få den bedste 
undervisningstid på 7.-8. klas-
setrin. At kristendomsfaget igen 
formidler bibelhistorierne som 
en kulturel ballast og menne-
skeforståelse er vigtigere end 
alverdens kulturkanoner. 

De kristne friskoler skal frit 
kunne have en kristen tilsyns-
førende og ret til holdninger om 
både sex og ægteskab. 

Lokalradioer skal frit kunne 
give evangeliet videre uden at 
miste statsstøtte. 

Fag- og arbejdsgiverforenin-
ger på kristent idégrundlag må 
ikke diskrimineres. 

Forfulgte kristne skal støttes 
helhjertet, hvad enten de befi n-
der sig i Syrien, Pakistan eller på 
et dansk asylcenter. 

Vi skal have muligheden for at 
gå i kirke søndag formiddag uden 
at miste vores job. 

Og når vi taler om terror, så 
husk, at Akmed Akari næv-
ner den danske folkeskole OG 
Grundtvig som årsagerne til, 
at han blev omvendt fra isla-
mismen. Giv højskoler større 
tilskud for at modtage unge og 
fl ygtninge. 

Tænk længere frem
”Hvem er min næste? ” spurg-

te farisæeren Jesus. Han kunne 
også have spurgt ”Hvor lidt kan 
jeg slippe med?” 

Svaret var, at samaritaneren 
var en næste for mennesket i 
nød, og at farisæeren skulle gøre 
ligeså. Men lad os antage, at sa-
maritaneren samler hver en nød-
stedt langs vejen op og betaler 
for vedkommendes helbredelse. 
Så ender det med, at han går 
fallit, mens de nødstedte sidder 
på kroen og brokker sig over, at 

der ikke kommer fl ere penge! 
Pointen er, at Danmark ikke 

kan løfte byrden af hele verdens 
dårligdomme. Men vi kan være 
det land, der tænker mere end 
fi re år frem til næste valg. 

Vi kan vise vejen ved at in-
vestere langsigtet i skolegang, 
veje, kvinders rettigheder og 
ordentlig regeringsførelse. Vi kan 
stille krav om, at fremmede lande 
behandler deres religiøse min-
dretal, som vi behandler vores. 

Vi kunne have været dem, der 
sikrede varme og ordentlige mad-
rationer og undervisning i fl ygt-
ningelejrene, så de ikke satte sig 
i bevægelse efter at være glemt i 
fem år. For KristenDemokraterne 
er der ikke forskel på jøder, mus-
limer, ateister eller kristne. 

Men de kristne fl ygtninge er 
glemt i debatten. Tier vi stille, er 
vi de sande bekvemmeligheds-
kristne, som ikke rækker ud til 
vores trosfæller.

Ikke af brød alene
Danmarks problem er, at vi 

har blandet religion og politik. 
Der bedes: 

”Fader Vor: Du som bor i vel-
færdssamfundet. 

Giv os i dag vor daglige ar-
bejde, sikre os vor pension og 
velfærdssystem, som vi arbejder 
så hårdt for. 

Led os ikke i skattestigninger, 
men fri os fra de fremmede. 

For vores er riget, parcelhu-
sene og græsplænerne - Amen. ”

De kristne bør erkende, at vi 
ikke lever af brød alene. Vi skal 
også have noget at leve for. Hvis 
ikke de blander sig i, hvilken 
ideologi, der skal ligge til grund 
for samfundet, så gør andre det. 
Familien, nærhed, etik, miljøet, 
respekten for tro, …. 

Det kommer ikke af sig selv!

Kristne burde blande sig mere
Mennesker lever ikke af brød alene - vi skal også have noget at leve for. 
Hvis kristne ikke blander sig i samfundets ideologi og politik, vil andre gøre det. Med fatale følger.

I stedet for at sætte kaffekoppen, slukke fjernsynet og gå ud og give evangeliet videre, sætter kristne deres 
lid til, at staten også denne gang kan fri dem fra alle ulykker, skriver kronikøren.

Debatten om mænds 
ret til en juridisk 

abort er helt i tråd 
med retten til at 

afbryde en graviditet. 
Man fraskriver sig an-
svaret for samlejet og 
danner sin tilværelse i 

eget billede. 

De kristne har spist 
af træet og er blevet 

blinde for den 
snigende humanisme 
og tro på mennesket 
som sin egen herre.



Har du et problem, så skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail 
til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, 

hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til SuhKlumme

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Kære Suh
Jeg er træt af livet. Har haft 

så meget modgang i mine 52 år, 
sygdom, førtidspension, skils-
misse, konfl ikter mellem mig og 
mine søskende, konfl ikter med 
mine børn. 

Jeg tror på Gud, og han er den 
eneste, der holder mig i live. Ved 
jeg burde sætte mere pris på livet, 
men det gør jeg ikke. Er bare træt 
og orker ikke mere. Den eneste 
glæde, jeg har tilbage, er når jeg 
ind imellem ser mit barnebarn 
i de perioder, hvor der ikke er 
konfl ikter med min datter. 

Det er tungt bare at vente på, 
at det får en ende engang, og jeg 
kan komme hjem til Gud.

Den Opgivende

Kære Opgivende
Du har i sandhed haft megen 

modgang i livet. Det er forståeligt, 
at du kan have lyst til at kaste 
håndklædet i ringen. Ikke desto 
mindre holder du dig stadig i live, 

og det lyder som om, at der er to 
grunde til det: din kærlighed og 
loyalitet overfor Gud og din kær-
lighed til dit barnebarn (måske er 
der også noget kærlighed til dine 
børn, men jeg forstår udemærket, 
at det i meget konfl iktfyldte rela-
tioner kan være svært at få øje på 
de positive ting). 

Mens du venter på at skulle 
hjem til Gud, kan du derfor prøve 
på at lade disse to ting fylde så 
meget som muligt i dit liv! 

Dine omstændigheder uden en 
ægtefælle og uden mulighed for 
at kunne arbejde er naturligvis et 
tab, men du kan vælge at udnytte 
de muligheder, det samtidig giver 
dig? Prøv at tænke over, hvordan 
Gud mon bedst kan bruge dig 
med dine særlige forudsætnin-
ger? Kunne der være noget, du 
særligt kan gøre, netop på grund 
af dine rammer? 

Jeg tænker fx på vigtigt frivilligt 
arbejde, som for andre kan være 
svært pga. logistik med arbejde 

og familie. Eller på at åbne dit 
hjem for folk, der har brug for det? 
I denne sammenhæng kan det 
være en fordel at bo alene. 

Det kan også være, at du skulle 
rejse lidt væk enten for at udvide 
din egen horisont eller som et led 

i en måde at tjene Gud på? Lyt til 
dit hjerte og til, hvad Gud kunne 
inspirere dig til.

Dit barnebarn er en anden 
glimrende grund til at holde dig i 
live. Du elsker ham/hende, og den 
kærlighed annullerer ikke dine 
prøvelser, men kan gøre, at det 
alligevel er værd at udholde dem. 

Prøv at overveje, hvordan du 
bedst muligt er en ressource-
person for dit barnebarn. Det 
kan være i form af pasning og 
hyggeligt samvær, ved at give 
små gaver, skrive hilsener eller 
praktisk hjælp med hvad der nu 
alderssvarende er brug for.

Ydermere, uanset om du vil det 
eller ej, så er du en rollemodel for 
både dit barnebarn og dine børn. 

Den måde, du tackler livet på 
vil påvirke dem i deres væren i 
verden. Så om du lever eller dør, 
så gør det, så det ærer Gud.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har en dejlig veninde, som 

jeg er meget glad for at have i mit 
liv. Vi snakker utrolig godt sam-
men om både hverdagsting, men 
også om dybe ting. 

Jeg synes, vores forhold til 
hinanden er meget ligeværdigt, 
og jeg betragter os som værende 
på ”niveau” med hinanden. Allige-
vel oplever jeg ind imellem, at jeg 
måske bliver påvirket ”for meget” 
af hendes synspunkter og hold-
ninger, og jeg kan være bange 
for bare at have overtaget dem! 

Jeg er ikke bange for, at hun vil 
manipulere med mig, for sådan er 
hun slet ikke, men jeg kan blive 
lidt bekymret for, om jeg måske 
”mister” mig selv hen ad vejen? 
Hvordan undgå det? 

Hilsen Veninden

Kære Veninde
Først og fremmest er det da 

vidunderligt, at du og din veninde 
har hinanden. Det lyder nemlig 
som et godt og ressourcefuldt 
venskab. I kan dele både store 
og små ting med hinanden, og 
I har åbenbart også en gensidig 
respekt og ligeværdighed imel-
lem jer. 

Når du ind imellem hører dig 

selv sige noget, som du har fra 
din veninde, så er det et naturligt 
udtryk for, at du naturligvis påvir-
kes af én, som du omgås meget, 
og som du har tillid til. 

Dem vi har tillid til, lytter vi jo til, 
og tager det til os, de siger, fordi 
det oftest giver mening – ellers 
var vi slet ikke blevet venner i 
første omgang. 

Sådan er det også med fx 

politik: Dem vi har mest tillid til, 
dem stemmer vi på, og så stoler 
vi på, at de beslutninger og anbe-
falinger de giver os, er de rette. Vi 
mennesker er sociale væsener, 
og vi påvirkes af andre. Det er 
der ikke noget forkert eller usundt 
i, men af samme grund skal vi 
selvfølgelig være opmærksomme 
på, HVEM vi påvirkes af, og 
HVORDAN de påvirker os. 

Det usunde opstår, når vi 
holder op med at tage stilling til, 
hvad det er, vi siger og mener, og i 
stedet blot ukritisk kopierer andre. 

Din opmærksomhed på ikke 
at ”miste dig selv” er god. Bliv 
ved med at observere, hvad du 
lukker ud af din mund. Lyt efter 
og vurdér rigtigheden af det. Hvis 
det, du siger, rent faktisk giver 
mening for dig, så er det lige 
meget, hvorfra det kommer, om 
det oprindeligt var din venindes 
tanker og holdninger - for nu er 
det også dine! Gå blot videre ud 
i verden med dem og udvikl på 
tankerne/holdningerne, drøft dem 
også med andre. Efterhånden vil 
du erfare, at de oprindelige tanker 
og holdninger får nye nuancer, 
som ikke kun kommer fra din 
veninde, men som er dine egne 
refleksioner ud fra det, der er 
særegent for dig. 

Sørg også for at være sammen 
med andre end din gode veninde, 
for uanset hvor god en relation er, 
er det sundt at få nye perspektiver 
og nuancer ind over. På den måde 
er du også med til at sikre dig mod 
”mental indavl”. 

Hilsen Suh

Min yngste søn, som nu er 9 år, har et imponerende tempe-
rament. Når han bliver sur og vred over noget, har han haft 
tendens til at løbe ind på sit værelse, smække med døren 
og kaste rundt med det første og bedste, han kunne fi nde 
derinde. 

Problemet er, at tingene ofte går i stykker, og bagefter bliver 
han rigtig ked af det. Vi har derfor snakket om, hvordan man kan 
få afl øb for sin vrede på en mere hensigtsmæssig måde – fx ved 
at tage sit plastiksværd og hamre det ned i gulvet (at kaste med 
puder er også en mulighed, men det er nu noget tamt i forhold til 
den tilfredsstillelse, det er at balre noget ned i gulvet).

I går skete der så det, at han var voldsomt utilfreds med en 
beslutning, hans forældre havde truffet. Han marcherede demon-
strativt ind på sit værelse og smækkede med døren. 

Straks efter kunne jeg høre nogle høje klask derinde fra. Det 
blev ved i imponerende lang tid. Til sidst blev der stille, og døren 
gik op. Min søn kom ud i stuen og fremviste sin højre hånd, hvor 
der mellem pegefi nger og tommelfi nger var kommet en stor vabel. 
”Av”, snøftede han, ”jeg var så vred, at jeg bankede alt for længe 
med mit sværd!”. 

Han fi k naturligvis et kæmpe kram, og jeg fortalte ham, at jeg 
syntes, det var verdens sejeste vabel, fordi den var et resultat af, 
at han havde tænkt sig rigtig godt om, selvom han var sur. Så fi k 
han et plaster på, og både mor og søn var vist lidt stolte resten 
af aftenen. 

Jeg er blevet træt af livet...

Bliver jeg påvirket af min veninde?
Verdens sejeste vabel

Jeg ved, at jeg burde sætte 
mere pris på livet, men det 
gør jeg ikke... 

Sørg også for at være sammen med andre end din gode 
veninde for uanset, hvor god en relation er, er det sundt at få 
nye perspektiver og nuancer ind over. 
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Eleverne på Hestlund Eftersko-
le ved Bording opførte i marts 
musicalen ”Så sort som guld” 
for fulde huse. Omdrejnings-
punktet for manuskriptet var 
dansk slavehandel og slaveri 
i Dansk Vestindien 1670-1848. 
Blandt publikum ved en af fore-
stillingerne var en kvinde med 
et meget personligt forhold 
til den virkelige historie bag 
musicalen.

Anne Walbom fra Frederiks-
berg valgte at rejse de 298 ki-
lometer til Hestlund Efterskole 
ved Bording, fordi hun var for 
nysgerrig og for begejstret til at 
lade være. Hun er formand for 
Dansk Vestindisk Selskab og 
kunne ikke tro sine egne øjne, 
da hun erfarede, at et helt hold 
efterskoleelever fra Midtjylland 
i forbindelse med årets musical 
havde kastet sig over slaveriet i 
Dansk Vestindien:

- Jeg udbrød ”YES!”, for musi-
calen er vand på min mølle i mere 
end én forstand. Dels er den, gan-
ske som vores venskabsforening, 
med til at udbrede kendskabet til 
dette mørke kapitel af danmarks-
historien; dels behandler den et 
højst interessant hjørne af min 
egens slægtshistorie, forklarer 
Anne Walbom.

Formanden for Dansk Vestin-
disk Selskab er nemlig tipolde-
barn af Anna Pauline Hansen, 
som blev født som slave på Sct. 
Croix, men som af sin danske far 
blev taget med til Danmark i 1827.

- Det var en helt speciel ople-

velse at overvære ”Så sort som 
guld”. En stor fornøjelse og den 
lange køretur værd. Hvis alle 
unge var som dette hold, så 
kunne vi ånde lettet op. Mange 
detaljer om slaveriet er kommet 
med, og det er imponerende i 
en så indviklet historie. Hatten af 
for lærere og elever, siger Anne 
Walbom med stor entusiasme.

Ung eftertænksomhed
Tidligere på dagen havde hun 

lejlighed til at hilse på efterskole-
eleverne Hannah Debel og Mi-
kael Juhl, som spiller hovedroller-
ne som henholdsvis slavekvinden 
Amali og missionæren Thomas. 
De tre havde bag kulisserne en 
hyggelig, men også alvorlig snak 
om Danmark som slavenation.

- Det fanger mig helt vildt, at 
det er en historisk musical inspi-
reret af virkelige hændelser. Der 
er en scene, hvor jeg er tæt på 
at blive voldtaget af en plantage-
ejer, og det får mig virkelig til at 
tænke over, hvor forfærdeligt et 
liv slaverne havde – på grund af 

danskerne, siger Hannah Debel 
og ryster let på hovedet.

Mikael Juhl følger op:
- Ja, vi danskere ser os selv 

som et lykkeligt, demokratisk 
folk, som hjælper andre, og som 
er ”de gode”. Sådan har det bare 
ikke altid været, og det skal vi 
ikke glemme. Vi har en mørk 
forhistorie, hvor vi gjorde andre 
uret, siger han.

Formanden for Dansk Vest-
indisk selskab nikker anerken-

dende:
- Det glæder mig, at I tænker 

sådan. Det danske slaveri må 
netop ikke forties. Vi skal lære af 
det. I min familie var tipoldemors 
baggrund ikke noget, der blev 
snakket højt om, så de detaljer 
har jeg selv måttet grave frem. 
Jeg er glad for, at I nu er med til 
at udviske tabuet yderligere, siger 
Anne Walbom.

Anne mødte sine 
forfædres slavehistorie 
på Hestlund Efterskole

Anne Walbom (t.v.) hilste på hovedrolleindehaverne i musicalen, 
Mikael Juhl og Hannah Debel. Foto: Ole Jeppesen 

Anna Pauline Hansen var 
tipoldemor til Anne Walbom.

Slavehandel i 1800-tallet var omdrejningspunkt i fortællingen i musicalen ”Så sort som guld”. Foto: 
Gitte Voetmann

Blandt publikum ved en af forestillingerne ”Så sort som guld” var en kvinde
med et meget personligt forhold til den virkelige historie bag musicalen.

Anne Walbom fra 
Frederiksberg er 

tipoldebarn af Anna 
Pauline Hansen, der 

blev født som slave på 
Sct. Croix, men som af 
sin danske far blev ta-
get med til Danmark 

i 1827.
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Livets udfordringer
MAX LUCADO

Lys på bunden af 
brønden
Vi oplever alle perioder, hvor li-
vet ikke går, som vi havde regnet 
med. 
Med udgangspunkt i den bi-
belske beretning om Josef tager 
Max Lucado fat om livets tunge 
spørgsmål. 
Josef ville uden tvivl medgive 
dig, at livet på bunden stinker. 
Men ingen brønd er så dyb, at 
Guds lys og kærlighed ikke kan 
nå derned.

STEEN MØLLER  
LAURSEN (RED.)

Hul i hjertet
En bog om barnløshed
Ønsket om at få børn ligger som 
en dyb længsel hos langt de fle-
ste par, men alene i Danmark 
oplever ca. hvert femte par pro-
blemer med at få børn. 
»Hul i hjertet« er en håndsræk-
ning til dem, der selv kæmper 
med bristede familiedrømme, 
og deres netværk, med bidrag 
fra personer, som på forskellig 
måde har erfaring med ufrivillig 
barnløshed.

210 sider
199,95 kr.

144 sider
149,95 kr.

Børnekor sang for aktionærer
Børn og ledere fra Vejle Gospel-Kids optrådte den 3. april for 
aktionærer i Sydbank.

Musikkonsulent og leder i Vejle Gospel-Kids Lene Rønne modtog 
en invitation fra en af bankerne i området. Sydbank havde sponso-
reret koret med 10.000 kroner til lydudstyr. Samtidig havde banken 
et ønske om at høre koret live. Det skete så den 3. april. Foran 450 
aktionærer gav koret et par numre i Spektrum ved DGI-Huset i Vejle.

- Klapsalver fra 450 aktionærer gjorde det til en aften, koret sent 
vil glemme. En fantastisk oplevelse, skriver Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler på Facebook.

NC

25 år med hjælp til nødlidende
Mission Øst holder årsmøde i Sæby.

Årsmødet er startskud til Mission 
Østs 25. jubilæumsår, og Kim Hartz-
ner vil bl.a. vise en billedkavalkade fra 
25 års nødhjælpsindsats.

På årsmødet kan deltagerne følge 
generalsekretær Kim Hartzner ind i 
det lukkede Nordkorea, og hjælpeor-
ganisationens indsats efter jordskæl-
vene i Nepal for et år siden. 

- Jeg glæder mig meget til at for-
tælle alle givere, samarbejdspartnere 
og andre interesserede, hvordan pen-
gene fra gavmilde danskere giver konkret hjælp til de mest udsatte 
overlevende fra krig og katastrofer i vor tid, siger generalsekretær 
Kim Hartzner.

Årsmødet fi nder sted i Sæby i Nordjylland den 17. april.
Mødet begynder med en gudstjeneste. Derefter er Mission Øst 

vært ved en frokost, inden der tages hul på årsmødets program. 
NC
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Efter terrorangrebene i Bruxelles, som har kostet 35 livet og 
efterladt over 300 sårede, har Billy Graham organisationens ud-
rykningshold været på stedet for at tilbyde krisehjælp.

 Mange belgiere lever i frygt for ny terror efter angrebet mod luft-
havnen og metroen.

- Da jeg kom ud fra en forretning, mødte jeg en mand med en stor 
hund. Vi begyndte at snakke om Gud, og han sagde: ”Jeg ved ikke, 
om man behøver at kende Jesus for at få evigt liv”. Jeg fortalte ham 
så om evangeliet, og han tog imod Kristus for en time siden, fortæller 
Jeff Naher fra Rapid Response Team til The Christian Post.

Han tilføjer, at mange belgiere er tøvende overfor at tale om Gud. 
Alligevet har kriseteamet kunnet bede sammen med fl ere mennesker 
og støtte de lokale kirker.

- Jesus siger det også: ”I denne verden har I trængsel, men jeg 
har overvundet verden.” Det er vores budskab, forklarer Jeff Naher.

Bodil

Billy Grahams 
kriseteam hjalp 
ofre i Bruxelles

Blomsterhavet voksede i Bruxelles, mens enkeltpersoner og 
kirker fi k hjælp fra Billy Grahams kriseteam. Foto: RRP

Af Samuel Nymann Eriksen

Da en kirke i Almaty i Ka-
sakhstan fejrede Langfredag, 
ankom politi og sikkerheds-
tjenester og ransagede kirken. 
De meget statskontrollerede 
medier bragte samtidig uhyr-
lige rygter om kirken.

På denne dramatiske måde 
blev kirkens ledelse informeret 
om, at den var sigtet for svindel 
– på baggrund af påståede klager 
fra tidligere medlemmer om, at 
kirken skulle have inddraget store 
pengebeløb samt ejendele under 
dække af at indsamle kollekter.

Politiet konfi skerede compute-
re, dokumenter samt tv-kameraer 
til at producere kristent tv.

Uhyrlige medie-anklager 
om fl ugt og våben

Ud over ransagningen be-
gyndte de i høj grad statskontrol-
lerede medier straks at bringe 
uhyrlige rygter om kirken. For det 
første påstod et medie, at der ved 
ransagningen var fundet våben i 
kirken. Senere vidste det sig dog, 
at billedet mediet brugte, var falsk 
og stammede fra Rusland.

Endvidere blev præster be-
skyldt for at ville fl ygte fra landet.

I kasakhisk tv kunne seerne 
se billeder af pastor Vadim og 
pastor Ivan i lufthavnen og fi k at 
vide, at de var på vej til at fl ygte 
ud af landet.

Dokumenterer overgreb
Sagen var dog den, at Vadim 

blot kørte Ivan til lufthavnen, så 
han kunne rejse til Kirgisistan – 
en rejse, han ifølge Forum 18, 
en nyhedstjeneste som Dansk 
Europamission har været med 
til at grundlægge, havde planlagt 
lang tid i forvejen.

Forum 18 er en kristen menne-
skerettighedsorganisation, som 
som arbejder for religionsfrihed 
og dokumenterer overgreb mod 
troende.

Fik konfi skeret penge og 
skøde på privat ejendom

Kirken er grundlagt af pa-
stor Maxim Maximov lige efter 
Sovjetunionens sammenbrud i 
1991. Han har opholdt sig i USA 
i omkring to år, da han risikerer at 
blive arresteret, hvis han vender 
tilbage til Kasakhstan.

Maxim siger: ”Efter gårsdagens 
politirazzia efterlades jeg med en 
masse spørgsmål. 

Hvorfor blev et mindre beløb af 
vores penge beslaglagt? Det be-
løb, som min kone (der stadig bor 
i Kasakhstan, red.) havde tilbage 

Razzia og smædekampagne 
mod kristne i Kasakhstan

De statskontorllerede medier 
skrev, at der var fundet våben i 
kirken. Men billedet viste sig at 
stamme fra Rusland.

Kasakhisk TV bragte et billede fra lufthavnen sammen med 
usande oplysninger om at pastor Ivan til venstre og Vadim til 
højre var på fl ugt.

Under Langfredags-gudstjenesten blev menigheden i en kirke i Almaty udsat for politirazzia.

1000 kristne til kamp mod porno
Et internationalt topmøde med fokus på de skadelige virkninger 
af porno samlede 1000 kirkeledere i Greensboro, North Carolina 
i USA den 4.-7. april.

Ifølge CBN News  har kirkelederne på ”Set Free Global Summit” 
set på både de sociale, psykologiske, neurologiske og åndelige virk-
ninger af porno. Samtidig har lederne arbejdet med mulighederne 
for at forebygge brugen af porno, som er et voksende problem.

Utahs senat har for nylig på baggrund af nye undersøgelser 
erklæret porno en ”offentlig sundhedsrisiko”.  Porno har en negativ 
indfl ydelse på samfundet, både for de porno-afhængige selv og 
for deres pårørende.

Forfatter og evangelist Josh McDowell startede en Barna Group-
undersøgelse af, hvad porno gør ved brugerne. Undersøgelsen viste 
blandt andet, at 67 procent af de unge mænd og 49 procent af de 
unge kvinder opfatter det som acceptabelt at se porno.

Ialt 30 eksperter har undervist deltagerne på Set Free Global 
Summit. Samtidig har de diskuteret, hvordan man kan sikre seksuel 
integritet i kirkerne og fi nde veje til at stoppe det, som betegnes 
en ”porno-epidemi”.

Bodil

af sin månedsløn, og hvorfor tog 
de vores tiende-kuvert? Penge, 
som vi havde samlet ind i løbet 
af denne måned for at give til 
Herren. Hvad relevans har det, og 
hvad i alverden kan politiet bruge 
det til i deres efterforskning?” 

Han spørger også: ”Hvorfor 
beslaglagde politiet skødet på 
vores private ejendom?”

Evangelisation – 
den egentlige årsag?

Hvor nogle kirker i Kasakhstan 
oplever en vis frihed til at prakti-
sere deres tro, udsættes andre for 
et hårdt pres fra myndighedernes 
side. I sidstnævnte gruppe er 
kirker, som tager Jesu ord i 
missionsbefalingen i Matthæu-
sevangeliet kapitel 28 alvorligt. 
Det handler om at forkynde evan-
geliet – også for det muslimske 
fl ertal i landet.

Undlader kirker at dele evange-
liet med muslimer, får de frihed, 
men evangeliserer de blandt 
muslimer, forfølges de.

Konversion til den 
kristne tro = forfølgelse

Det er kun kort tid siden, at en 
kasakhisk præst, Kasjkumbajev, 
som var konverteret fra sunni-
islam til den kristne tro, kom i 
fængsel. Han blev udsat for fal-
ske anklager om at have gjort et 
menighedsmedlem psykisk syg. 

På grund af samlet støtte fra 
kirken i Kasakhstan og internatio-
nalt pres, blandt andet fra Dansk 
Euroapmissions støtter, blev 
Kasjkumbajev dog løsladt i 2014. 

Både kirker og enkeltpersoner fi k hjælp.

Kristne fi lm har stor succes i USA
To kristne fi lm havnede sidste uge i top-fem blandt de mest 
populære fi lm i USAs biografer. God’s Not Dead 2 og Miracles 
From Heaven følger lige efter Batman v. Superman, Zootopia 
og My Big Fat Greek Wedding 2.

God’s Not Dead 2 handler om en skolelærer, som risikerer fyring, 
fordi hun besvarer en elevs spørgsmål om Jesus. Under retssagen 
erklærer læreren (Melissa Joan Hart): ”Jeg vil hellere stå sammen 
med Gud og blive fordømt af verden end stå sammen med verden 
og blive fordømt af Gud”. Filmen indbragte på sin første uge 9,2 
millioner dollars. 

Miracles From Heaven med Jennifer Garner i hovedrollen kom 
ind på femtepladsen, selv om den nu vises på tredje uge i USA.

Bodil

Den kristne fi lm ”God’s Not Dead 2” er blevet en kæmpesuc-
ces i amerikanske biografer.

Europadomstolen: Sverige skal 
genoptage kristen iraners asylsag
De svenske immigrationsmyndigheder har af Europadomstolen 
fået påbud om at undersøge, hvordan en iraner, der er konver-
teret til kristendommen, vil blive behandlet i Iran.

Den iranske konvertit, som er i 50’erne, søgte asyl i Sverige i 
2009. I første omgang søgte han asyl på grund af politisk aktivitet, 
som havde kostet ham fængsling i Iran, skriver Dagen.se. Samtidig 
oplyste manden, at han var konverteret og blevet kristen i Sverige, 
men han angav ikke sin nye tro som årsag til asylsøgningen.

I 2010 fi k han afslag fra Migrationsverket. Beslutningen blev 
bekræftet først af Migrationsdomstolen og derefter af Migrationsö-
verdomstolen, som ikke gav ham mulighed for at anke afgørelsen.

Da manden senere sendte en ny ansøgning, hvor han anførte 
sin religion som årsag, blev sagen afvist. De svenske myndigheder 
mente ikke, at der var tale om en ny omstændighed.

Europadomstolen har derimod en anden opfattelse. De svenske 
myndigheder skal derfor nu se på, hvordan mandens kristne tro vil 
påvirke hans liv i Iran efter en eventuel udvisning.

Dom kan skabe præcedens
Dommen forventes at skabe præcedens for lignende sager. Som 

Europadomstolen siger det, har asylsøgeren levet i et retsligt limbo. 
Men Europadomstolen mener også, at myndighederne i denne type 
sager på egen hånd bør tage religionen med i betragtning som årsag 
til asylansøgningen, forklarer advokat Ulf Öberg til Dagen.

Rent teoretisk kan en ny asylsag på baggrund af iranerens kristne 
tro dog stadig føre til udvisning. I 2011 besluttede han, at han ikke 
ville forsøge at ”købe” asyl ved hjælp af sin nye tro. Men den har 
nu vist sig at veje tungere for asylsagen end hans politiske fortid. 

Bodil
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Af Bodil Lanting

- Islam er en voldens religion. 
Men svaret på Jihad er, at 
kristne elsker muslimer og de-
ler evangeliet med dem, siger 
en tidligere muslim.

Dr. Nabeel Qureshi voksede 
op som rettroende muslim i USA. 
Familien nedstammer fra profeten 
Muhammeds stamme, og Nabeel 
Qureshis mor lærte ham tidligt at 
citere hele Koranen på arabisk.

From muslim mødte Jesus
Allerede som fem-årig havde 

Nabeel læst hele Koranen på 
arabisk. Han havde lært de sidste 
syv kapitler udenad og hjalp sin 
far med at lede familiens bønner. 
Som 15-årig havde han lært de 
sidste 15 kapitler udenad både 
på engelsk og arabisk.

- Hver dag gentog jeg utallige 
bønner på arabisk. Takkede Allah 
for en ny dag og påkaldte hans 
navn, før jeg skulle sove.

Både min bedstefar og oldefar 
var muslimske missionærer, som 
prædikede islam til de vantro i In-
donesien og Uganda. Jeg havde 
deres nidkærhed i mine gener.

I mellemskolen udfordrede jeg 
de kristne på deres tro på Jesus.  
Islam gav mig disciplin, formål 
med livet, moral, familieværdier 
og klar vejledning for troslivet. 
Men så kaldte Jesus selv på mig 
gennem en kristen ven. Efter 
mange diskussioner, en vision og 
tre drømme måtte jeg give mit liv 
til Jesus, fortæller Nabeel Qureshi 
i et interview med Christianity 
Today fra 2014. 

Han har tidligere skrevet best-
selleren Seeking Allah Finding 
Jesus (Søgte Allah, fandt Jesus) 
om sin vej til troen på Jesus. Nu 
arbejder han som kristen evange-
list og islam-ekspert.

En fredens religion?
Efter udgivelsen af ”Answering 

Jihad” er Nabeel Qureshi blevet 
interviewet af Joe Pags på radio-
stationen 1200 News Radio Woai. 
Her siger han om Jihad:

- Jihad defineres de fleste 
steder i Koranen som væbnet 
kamp for islam. Der er regler for, 
hvordan man udkæmper Jihad. 

Der sker en udvikling i Muham-
meds eget liv, som også afspejles 
i Koranen og Hadith (beretninger 
om profetens liv). I den sidste del 
af sit liv udkæmpede Muhammed 
9 krige om året.

Det sidste kapitel af Koranen 
fortæller, hvordan muslimer skal 
behandle kristne og folk af andre 
religioner, hvis de ikke omvender 
sig til islam: De kan fx tvinges til 
at betale en særskat, eller deres 
ejendom kan inddrages etc.

Interviewet med Joe Pags fandt 
sted kort tid efter angrebene i 
Belgien og Pakistan. 

- Det stammer alt sammen 

fra islams reformation. Det er et 
forsøg på at ære Allah og vinde 
hans accept. Terroristerne følger 
bare bogen.

Men islam er ikke ens i hele 
verden. I nogle områder følger 
muslimer en regel om, at mod-
standerne skal advares, før de 
bliver angrebet. Det sker stadig. 

Andre steder kender man til en 
regel om, at en muslim gerne må 
lyve overfor vantro. Men den regel 
kender de ”vestlige” muslimer 
ikke, forklarer Qureshi.

Samme Gud?
Tror kristne og muslimer på 

samme Gud?
- Den muslimske gud er meget 

anderledes en den kristne. Han er 
ikke kærlig, ikke en treenighed, 
ikke Fader, Søn og Helligånd. 
Derimod accepterer han fx po-
lygami.

Islams vigtigste doktrin er, at 
Gud er én. Dermed udtrykker 
islam sin afvisning af kristendom-
men, siger Qureshi i interviewet 
med Joe Pags.

Midt i åndelig kamp
I et andet interview kommer 

Nabeel Qureshi ind på forskellene 
mellem kristendom og islam:

- Kristne, som bygger bro til 
muslimer gennem dialog, har 
gode intentioner. Men muslimer-
ne kan ikke se Jesus som Gud. 
Den Gud, som besøgte Adam 
og Eva og Abraham i Det gamle 
Testamente, er ukendt for dem.

Men vi må ikke give køb på 
sandheden: Det er ikke samme 
gud, vi tror på.

Vi må heller ikke benægte, at 
de mange terror-angreb er udført 
af islamister. Men vi bør ikke 
være bange: Vi har fået den ånd, 
som giver kraft og kærlighed og 

besindighed. 
I vor tid sker der en kamp om 

de mennesker, som endnu ikke er 
radikaliserede. Vi må engagere os 
i dem, som står i det valg. 

Jeg voksede op som muslim 
uden at vide, at islam er en 
voldens religion - og mange har 
det på samme måde. Vi står i en 
åndelig kamp, og vi kan gå ind i 
den ved at fortælle muslimer om 
Jesus, siger Nabeel Qureshi i The 
Shaun Tabatt Show.

Muslimen måtte vælge
I Answering Jihad skriver 

Qureshi: ”Efter mange års forsk-
ning måtte jeg se sandheden 
i øjnene. Der fi ndes en masse 
vold i islam, endda i selve troens 
fundament, og det handler ikke 
altsammen om selvforsvar, tværti-
mod. Hvis traditionerne om islams 
profet er pålidelige, så forherliger 
islam den voldelige jihad mere 
end noget andet, som muslimer 
kan gøre.

Med den konklusion måtte jeg 
vælge mellem tre veje: at blive 
frafalden og forlade islam, blive 
apatisk og ignorere profeten eller 
blive radikaliseret og adlyde ham. 

Men man kan ikke bare se bort 
fra Muhammeds lære og fort-
sætte som from muslim, for det 
at være muslim er at underkaste 
sig Allah og følge Muhammed. 
Jeg havde bare valget mellem 
frafald, apati eller radikalisering”, 
forklarer Nabeel Qureshi.

Han valgte til sidst at forlade 
islam og blev senere kristen. Ud 
over at være forfatter er han nu  

international forkynder i Ravi Za-
charias’ International Ministries.

Elsk muslimer - ikke islam
Qureshi understreger i sin nye 

bog, at islam langtfra er en fre-
dens religion. Samtidig opfordrer 
han kristne til at elske muslimer.

- Som kristen kan du elske 
mennesker, selv om du ved, at 
de prøver at slå dig ihjel. Du kan 
bringe dig selv som et offer ved 
at omfavne dem. Denne type 
reaktion vil virke pro-aktivt imod 
radikalisering, skriver han.

Qureshi skrev sin nyeste bog 
efter skyderiet på et sundheds-
center i San Bernardino, hvor 14 
blev dræbt. Han siger om den ene 
af terroristerne: 

- Hvis du ser på den fyr (Syed 
Rizwan Farook) i San Bernardino 
… han havde ingen venner på sin 
arbejdsplads. Der er derfor, han 
skød alle de mennesker. 

Bare der havde været en kri-
sten der. Selv om han var radi-
kaliseret muslim og havde hang 
til at slå folk ihjel, så kunne der 
have været en kristen, som 
sagde: ’Jeg vil give mig selv som 
et kærligheds-offer til den her fyr, 
selv om det kan koste mig livet.’ 
Så tror jeg, at han kunne være 
kommet på bedre tanker.

Kristne kan gå det ekstra skridt 
og vove livet i frontzonen for at 
undgå radikalisering. Og det er 
det vigtigste her. Vi handler re-
aktivt. Vi venter, til det går galt, 
og så spørger vi, hvordan vi kan 
fi xe problemet. 

Jeg tror, det kristne budskab er 
den eneste mulighed for at hindre 
radikalisering. Kristne kan handle 
proaktivt ved at vise kærlighed, 
understreger Nabeel Qureshi.

Tidligere muslim til kristne i ny bog:

”Elsk muslimerne!”
- Kristen kærlighed overfor muslimer kan forebygge Jihad, mener Dr. Nabeel Qureshi.

Jeg voksede op som muslim uden at vide, at islam er en voldens religion. Men jeg blev klar over, 
at det er sådan, og en ven fortalte mig evangeliet. Det er svaret på Jihad, siger Nabeel Qureshi. 
Skærmprint fra The Shaun Tabatt Show.

Yemens jøder er hentet hjem til 
Israel ’på ørnevinger’ siden 1950
Da 19 jøder blev hjulpet fra Yemen til Israel i en hemmelig ope-
ration i marts, medbragte de en 5-600 år gammel Torah-rulle. 

Der er nu kun 50 jøder tilbage i Yemen. Omkring 40 af dem bor 
på et bevogtet område nær USAs ambassade i Sana, mens 10 
bor i Raida.

Rabbiner Saliman Dahari medbrakte den gamle Torah-rulle under 
fl ugten. Ifølge meldinger er et par personer blevet arresteret i Yemen, 
angiveligt for at have bidraget til, at Torah-rullen kom ud af landet.

Talsmand Avi Meir i Jewish Agency sagde til IBA-News, at der er 
voksende antisemitisme i Yemen, samtidig med at landet er ramt 
af borgerkrig. Jøden Aharon Zindani blev myrdet i et antisemitisk 
angreb i 2012. Også en jødisk kvinde blev kidnappet, tvunget til at 
konvertere til islam og tvangsgift med en muslimsk mand.

Siden staten Israel blev oprettet i 1948, er omkring 51.000 jøder 
rejst fra Yemen til Israel.

Under operationerne ”Magisk tæppe” og ”På ørnevinger” kom 
mange jøder på en lang og farlig rejse til Aden. Der blev de hentet 
af britiske og amerikanske fl y. Den 19. september 1950, seks 
måneder efter operationen, kom de første detaljer. Operationen 
havde varet i 15 måneder, og 40.000–50.000 jøder immigrerede 
til Israel fordelt på 378 fl yvninger til en pris af fem millioner dollars. 
Det kostede 50.000 dollars at drive fl ygtningelejren i Aden. 12 børn 
blev født på fl yene. 

Kodenavnet ”På ørnevinger” stammer fra 2. Mosebog 19, 4:
”I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar 

jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig.”
Mange af jøderne havde aldrig før set en fl yvemaskine. Det 

fortælles, at de alligevel ikke var bange for at rejse med fl y. Nogle 
af rabbinerne kendte nemlig til profetierne om, at jøderne skal 
komme fl yvende hjem (Esajas 60, 8). Enkelte af dem ville tænde 
ild på fl y-gulvet for at lave mad, men da blev fl ypersonalet bange.

Vidar Norberg

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og jøder fra Yemen 
studerer en gammel yemenitisk Torah-rulle i marts 2016. 
Foto: Haim Zach/GPO

At være muslim er at 
underkaste sig Allah 

og følge Muhammed.

En video fra ”Stop Barnevernet” opfordrer til protest i alle 
verdens storbyer mod fjernelsen af fem børn fra den kristne 
norsk-rumænske Bodnariu-familie.

Verdensomspændende aktion 
mod ’Barnevernet’ 16. april 
Verden over har der været mange protester, siden det norske 
Barnevernet i november fjernede fem børn fra en kristen norsk-
rumænsk familie. Nu varsles en ny stor protest den 16. april.

Aktionsgruppen til fordel for Marius og Ruth Bodnariu har fra 
starten hævdet, at børnene blev fjernet på grund af forældrenes 
kristne overbevisning. Det er heller aldrig blevet dokumenteret, at 
børnene blev udsat for fysisk overlast i hjemmet.

Siden de fem børn blev fjernet for et halvt år siden og efterfølgen-
de placeret i to forskellige familier, har der været mange protester 
mod Barnevernet verden over. Forældrene har dog fået den yngste 
af børnene hjem. Aktionsgruppen opfordrer nu folk i alle lande til 
at tage del i den internationale kampagne ”Stop Barnevernet” for 
at få familien genforenet.

Bodil
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Hvorfor lever nogle ægtepar 
lykkeligt med hinanden og 
andre ikke? Shaunti Feld-
hahn har undersøgt, hvad der 
holder lykkelige par sammen, 
og hvad de gør anderledes.

Sandy og David er begge i 
begyndelsen af fyrrerne; de har 
været gift i seksten år og har 
sammen tre skolepligtige drenge. 
Efter nogle meget travle måneder 
havde de endelig en lørdag foran 
sig uden forpligtelser. David la-
vede en aftale for formiddagen 
om sport sammen med en af sine 
bedste venner. Sandy glædede 
sig til en dejlig eftermiddag og 
aften sammen med sin mand. De 
ville gå ud at spise og bagefter se 
en fi lm. Børnene skulle tilbringe 
dagen og natten hos Sandys mor. 
Sandy havde købt noget pænt 
at tage på for at gøre indtryk på 
David og havde planlagt aftenen 
i detaljer.

Lørdagen oprandt, og David 
lovede at være hjemme i god tid. 
Klokken 17 sendte han en und-
skyldende sms, fordi han endnu 
ikke var kommet hjem. Sandy bed 
frustrationen i sig og tænkte: Nå 
ja, vi kan jo altid springe fi lmen 
over og kun gå ud at spise. Kort 
efter klokken seks dukkede han 
omsider op. ”Jeg tager lige et 
hurtigt bad, og så tager vi af 
sted,” sagde han. Men Sandy, 
som kunne se, hvor udmattet 
han var, sukkede dybt og sagde: 
”Hvorfor lægger du dig ikke lige 
en halv times tid først?” Lettet 
gik han ind under bruseren og 
lagde sig derpå på sengen. Der 
gik yderligere en time.

Reagér anderledes
end forventet

Klokken halv ni kom David ned 
ad trappen med søvndrukne øjne 
og en ulden samvittighed. Sandy 
sad i pyjamas og hyggede sig 
foran fjernsynet. David blev ikke 

overrasket, da hun sagde til ham, 
at det var blevet for sent at gå ud. 
Han blev heller ikke overrasket 
over, at der ikke var andet, hun 
ville. Men én ting overraskede 
ham til gengæld: Hun var ikke 
rasende på ham.

”Er … er du ikke rasende?” 
Han så forskrækket på hende. 
”Jamen, det burde du da være!” 
Men der var sket noget, som 
havde forvandlet hendes raseri 
til sindighed. ”Nej,” sagde hun. 
”Jeg er skuffet. Virkelig dybt skuf-
fet. Endelig havde vi for en gangs 
skyld tid til hinanden, uden bør-
nene, og så kunne vi ikke benytte 
os af det, fordi du ikke kom hjem 
som lovet. Men - - - - - -. Og jeg 
ved, at du har nydt tiden sammen 
med din ven.” 

Sidder du nu som læser helt 
tryllebundet af denne lange 
tankestreg i Sandys opsang til 
sin mand? ”Men - - - - - - .” Men 
hvad? Hvad har fået hende til at 
tænke i andre baner og skifte 
holdning? Hvad bevirkede dette 
skift af følelser over for hendes 
mand? Hvad fik hende til at 
reagere sådan på mandens op-
førsel, som hun med rette havde 
fundet sårende, at parrets ægte-
skabelige lykke alligevel forblev 
uforandret?

Hendes ord lød: ”Men jeg ved, 
at du elsker mig. Og jeg ved, 
at du har brug for tid sammen 
med dine venner.” Så enkelt og 
dog så vigtigt. Ikke noget med: 
”Du er fuldstændig ligeglad med 
mig!” Men blot: ”Jeg ved, at du 
elsker mig.”

Følelser kan 
være bedrageriske

Ligesom Sandy oplever andre 
lykkelige ægtefæller ind imellem 
at føle sig sårede – og ofte med 
rette. Men de nægter at accep-
tere, at smerten blev påført med 
vilje. Det gør det lettere at give slip 
på smerten i stedet for at holde 
fast ved den.

Hvis du selv den ene gang 
efter den anden bliver såret af 
din partner, kan det måske være 
svært for dig at forstå, at nogen, 
som i og for sig er ved deres fulde 
forstand, kan komme til en sådan 
dum, skør og muligvis farlig ac-
cept. Måske sidder du netop og 
tænker: Hvordan kan du vide, at 
han ikke havde til hensigt at såre 
dig med vilje? Se dog lige, hvad 
han har gjort! Se dog, hvad det 
betyder for dig!

Selv i de mest perfekte forhold 
opstår der sådanne situationer. 
Men lykkelige par har lært at se 
anderledes på tingene.

Naturligvis fi ndes der desværre 
mennesker, som virkelig er selv-
optagne og kun ude på at såre. 
Nogle ægteskaber udvikler sig 
til en ren slagmark. Mange af os 
har oplevet sådanne ægteskaber; 
nogle af os lever måske endda 
i et. Men rent statistisk er så-
danne ægteskaber sjældne. I de 
rundspørger, jeg har lavet blandt 
ægtepar, er andelen af gifte, for 
hvem ægtefællen faktisk betyder 
rigtig meget, sensationelt høj.

Næsten enhver gift mand eller 
kvinde tager ganske enkelt fejl, 
når han eller hun tænker: Min 

ægtefælle er ligeglad med mig. At 
de derved går glip af så megen 
lykke, beror på en antagelse, som 
ganske enkelt ikke er rigtig.

Det forekommer mærkeligt, 
at det skulle være nødvendigt at 
opfordre gifte mennesker til at 
tro på deres partners kærlighed 
og interesse. Ingen ville vel til 
syvende og sidst gifte sig med et 

menneske og samtidig antage, 
at dette menneske intet følte for 
vedkommende. Men i en travl 
hverdag med alle dens krav til 
begge parter taber man let denne 
kendsgerning af syne. 

Og hvad der kan virke endnu 
mere forstyrrende, er, at vi 
ofte begynder at tro det mod-
satte. Vi begynder at vurdere 
de hensigter og følelser, som 
vores partner nærer for os, efter, 
hvordan vi netop har det. Føler 
vi os sårede? Så må den anden 
jo også have haft til hensigt at 
såre os. Eller i det mindste er 
han ligeglad med, hvordan vi 
har det, og hvad vi har brug for.

Tag en bevidst beslutning
Hvor forståelig denne tan-

kegang end er, frarøver den 

millioner af gifte mennesker 
deres ægteskabelige lykke. En 
lykkeligt gift kvinde har udtrykt 
det således: ”Den vigtigste faktor 
for et lykkeligt ægteskab er at tro 
på, at man har giftet sig med et 
menneske, som har de bedste 
hensigter. Det er ret utroligt, hvor 
let denne erkendelse går tabt, 
hvis man ikke passer på.”

Måske tvivler du som ægte-
fælle, bevidst eller ubevidst, på, 
at din mand elsker dig ubetinget 
til hver en tid. Det bekymrer dig 
måske, at hans arbejde ser ud til 
at betyde mere for ham, end du 
gør, fordi han tilbringer så mange 
timer der. Eller du går ud fra, at 
han ikke er tilfreds med dig, fordi 
han er tiltrukket af pornografi  på 
nettet.

Hvis vi er faldet i den fælde og 
har glemt, at vi giftede os med et 
menneske, som kun ville os det 
godt, hvordan skal det så lykkes 
os kun at antage det bedste?

Mange par, som siger om sig 
selv, at de er lykkeligt gift med 
hinanden, fremfører: ”Vi er nødt 
til at beslutte os for at tro på det, 
selv når det føles helt anderle-
des.” Bliv bevidst om, at vi alle er 
ufuldkomne mennesker. Derfor vil 
vi såre hinanden og blive såret af 
hinanden – ofte uforvarende, ofte 
af tankeløshed og ofte endda 
med vilje.

Husk det gode
Sandy beskrev senere den 

følelse, som fyldte hende, da 
hun sad alene foran fjernsynet 
den aften: ”Jeg var rasende over 

det, som hans beslutning om, 
hvordan han gerne ville bruge 
dagen, så tydeligt viste, nemlig at 
det var vigtigere for ham at koble 
fra sammen med en kammerat 
end at være sammen med mig. 
Men jeg ved, at det ikke passer. 
Jeg ved, at han elsker mig. En af 
mine veninder sagde: - Han tager 
dig for en selvfølge. Men jeg ved, 
at han viser sin kærlighed til mig 
på så mange forskellige måder – i 
store og små ting. Det er vigtigt, at 
jeg husker det, når jeg føler mig 
såret. Jeg må huske, at han har 
et stort hjerte. Så kan jeg glemme 
mit raseri. Præcis det samme må 
han gøre, når jeg gør noget, der 
sårer ham.”

Sandy nægtede at tillægge 
ham de værste hensigter. Hun 
gik endnu et – højst nødvendigt – 
skridt videre: Hun anstrengte sig 
for at fi nde en forklaring på hans 
tilsyneladende ukærlige opførsel. 

Og det kan alle gøre. Hvis din 
mand pludselig ikke længere sy-
nes at have lyst til at investere tid 
i hjem og familie, betyder det ikke 
nødvendigvis, at arbejdet er vigti-
gere for ham. Måske vil han bare 
være sikker på, at han ikke bliver 
ramt af den næste fyringsrunde. 

Hvis din kone tager det ny-
vaskede vasketøj ud af hånden 
på dig og begynder forfra på at 
lægge det sammen, så er det 
ikke, fordi hun tror, du er for dum 
til at gøre det rigtigt. Hun har 
måske bare sit eget system og 
mærker slet ikke, hvordan hendes 
handlemåde bliver opfattet af dig.

At fi nde en barmhjertig forkla-
ring (ikke en undskyldning, men 
en forklaring) giver en god, positiv 
dynamik. For når du først er pa-
rat til at kigge efter sandheden i 
stedet for at lade dig blænde af 
dine sårede følelser, vil du ret ofte 
konstatere, at det var rigtigt af dig 
at understrege det positive. 

Med et kan du se på din part-
ner med hjertets øjne. Og når 
det sker den ene gang efter den 
anden, bliver du til sidst helt over-
bevist om, at din partner – selv 
når han (eller hun) gør noget, 
som sårer, frustrerer, irriterer eller 
ærgrer dig – er der for dig og vil 
dit bedste.

Denne tekst er et uddrag af 
”Surprising secrets of highly 
happy marriages” (Hemmelighe-
den ved lykkelige ægteskaber) af 
Shaunti Heldhahn. 

 
 

- Jeg ved, du elsker mig!
Samfundsforsker og forfatter Shaunti Feldhahn har undersøgt, hvad der holder lykkelige par sammen. Hun peger på vigtigheden af 
ikke at lade sig blænde af sårede følelser, når vi bliver såret, men i stedet søge en forklaring på ægtefællens opførsel.

Næsten enhver gift mand eller kvinde tager ganske enkelt fejl, når han eller hun tænker: Min ægtefælle er ligeglad med mig. 

Shaunti Feldhahn er forsker 
i samfundsvidenskab, og har 
skrevet adskillige bøger om 
parforhold.

Men de nægter at 
acceptere, at smerten 
blev påført med vilje. 
Det gør det lettere at 

give slip på smerten 
i stedet for at holde 

fast ved den.
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Husker du din egen søndagsskole-
tid med spændende bibelhistorier 
med billeder til?

Kirken i Tanzania tilbyder sjældent 
forkyndelse målrettet børn.

Derfor sikrer Danmission bibel-
undervisning, som børn kan forstå 
og tage ind i hjertet.

Tak at du vil være med.

mobilepay:
41 999 331

Giv 100 kr.
 

SMS ”DanMission” 

til 1245

Guds ord i børnehøjde
 i Tanzania

Af Edith 
Laursen

Foråret 2014 
fik jeg kon-
stateret, at 
jeg  havde 
fået en hjer-
neskade efter behandlinger 
med ECT (elektrochock), som 
jeg fi k i 2012 i forbindelse en 
meget svær depression. 

Tæppet blev rykket væk under 
mig. Jeg mistede mit job som 
pædagog i januar 2013, da min 
chef ikke mente, jeg kunne det 
samme, som før jeg blev syg. 

Jeg græd hele julen
Det startede for alvor i januar 

2012, hvor jeg skulle tilbage til mit 
job i Sfo’en. Jeg græd  hele julen 
med tanke om at skulle tilbage på 
arbejde efter juleferie. Jeg kunne 
ikke overskue mit job, mit liv, mit 
ægteskab. 

Langsomt fi k jeg det værre og 
begyndte at planlægge at tage mit 
eget liv, med tanke om, at alle in-
klusiv min mand ville være bedre 
stillet uden mig. Mine venner ville 
få det bedre, og  jeg fortjente ikke 
at være på jorden mere.

Min chef fi k mig til at tale med 
Falckcare, hvor det blev konsta-
teret, jeg havde en depression. 

Jeg begyndte på medicin, men 
medicinen virkede ikke, og min 
depression eskalerede. Til sidst 
kom jeg til min læge, der sendte 
mig til Ballerup psykiatrisk center.

Efter en enkelt samtale blev jeg 
indlagt på den lukkede afdeling. 
De havde ikke fl ere ledige værel-
ser, så der blev kørt en seng ind 
på et kontor med en white-board 
hængende på væggen. 

Gud var der i mørket
Der var ingen tvivl om, at Gud 

allerede var der i alt dette mørke. 
For på det white-board skrev jeg 
alle Guds løfter ned. 

Jeg skrev navnet på Sheila 
Walsh, den eneste kristne, jeg 
nogensinde havde hørt om, der 
havde været igennem en depres-
sion og var kommet om på den 
anden side. Så hver dag havde 
jeg hende som mit løfte om, at 
jeg også en dag ville komme 
om på den anden side - uden at 
vide noget om, hvor lang tid det 
drejede sig om.

Jeg holdt fast i skriftstedet 
Esajas 40:31a:

”Den der håber på Herren vil få 
ny kraft, nye svingfjer som ørnen.”

 
I 2011 fi k jeg lavet en tatovering 

med en ørn og med skriftstedet 
nedenunder, og den tatovering 
blev et holdepunkt for mig under 
indlæggelsen. Et løfte om, at en 
dag ville jeg komme ud på den 
anden side, stærkere end før. 
Ligesom ørnen. 

Én fortalte mig at ørnen har 
nogle svingfjer, som den på et 
tidspunkt taber, og mens de nye 
vokser ud, kan ørnen ikke fl yve. 
Den sidder bare og venter og sul-
ter, men en dag er fjerene vokset 
ud, og ørnen er nu i stand til fl yve 
højere end før og er stærkere end 
før, og det billede holdt jeg fast i.

Jeg kunne ikke læse i Bibelen, 
men jeg holdt fast i dette skriftsted 
og skriftstedet fra Jer. 29:11:

”For jeg ved, hvilke tanker jeg 
har for jer, siger Herren. Tanker 
om fred og ikke om ulykke, planer 
om fremtid og håb.” 

Disse ting skrev jeg på mit 
white-board.

Der var ingen tvivl om, at Gud 
havde forberedt vejen for mig. Jeg 
havde skriftstederne i hovedet, 

jeg havde fået lavet en tatove-
ring længe før min depression, 
havde læst Sheila Walsh’s bog 
om hendes depression og disse 
ting blev mit holdepunkt i alt det 
mørke jeg var i. 

Malerier med lys i mørket
Før min depression malede jeg 

tre malerier efter det, der skete i 
Norge på Utoya, men som også 
blev et symbol på mit liv. 

Mørket hvor du ikke kan se 
lyset i tunellen. 

Det næste billede: håbet be-
gynder at komme frem af mørket. 
Og det sidste billede: lyset er 
tilbage, og det mørke har ikke 
længere magten, men er nu kun 
et ar af det, der er sket, uanset om 
det er død, sygdom eller andre 
svære ting, vi alle kommer igen-
nem. På et tidspunkt har mørket 
ingen magt over dig længere.

Jeg kunne ikke 
det samme som før

Jeg blev udskrevet efter nogle 
måneders indlæggelse. ECT-
behandlingerne var effektive for 
mig, og jeg kom tilbage til mit job, 
men oplevede, at jeg ikke kunne 
det samme som før. 

Jeg blev hurtigt forvirret, jeg dø-
jede med hukommelsesbesvær, 
og januar 2013 blev jeg fyret. 
Jeg var udover at være uddannet 
pædagog også uddannet sosu-
assistent og prøvede at komme 
tilbage til dette fag. 

Men jeg kunne ikke arbejde i 
dette heller, og foråret 2014 blev 
det konstateret, at jeg havde 
taget permanent skade af ECT-
behandlingerne og havde perma-
nent hukommelsestab. 

Hjerneskadet!
Dette rev tæppet væk under 

mig. Ingen fremtid som pædagog 
mere. Hjerneskade! 

Hvad ville Gud med mit liv? 
Hvorfor? Mange spørgsmål, mas-
ser af kaos. 

Jeg valgte at få hjælp af en god, 
kristen veninde, som var pensio-
neret rådgiver. Med hendes hjælp 
og Guds hjælp fandt jeg styrken 
til at arbejde som frivillig inden 
for hjælp til andre svage, bl.a. var 
jeg frivillig for de hjemløse og var 
hver 14.dag frivillig på et hospice.

Og de andre dage var jeg ude 
og gøre noget godt for mig selv. 

Jeg valgte, at jeg hver dag hav-
de noget at stå op til. Min morgen 
bestod af kaffe og bibellæsning, 
gåture, tage til København og gå 
tur derinde. Hver dag tage make-
up på, gøre noget ud af mig selv. 

Jeg tog en beslutning. DET 
KAN GODT VÆRE JEG HAR 
HJERNESKADE, MEN DET 
SKAL IKKE SLÅ MIG UD! 

Jeg nægtede, at min mand 
skulle komme hjem og have en 
kone, der bare sumpede foran 
fjernsynet i nattøj. 

Valgte at tro Guds løfter
Jeg valgte at tro på, at en dag 

ville jeg have et job. Jeg valgte at 
tro på, at Gud havde en vej for 
mig. Jeg kunne ikke se det, men 
jeg valgte at tro på det, og gen-
nem disse år lærte jeg, hvad det 
vil sige at tage valg i livet. 

Du kan vælge at have ondt 
af dig selv i svære tider, eller du 
kan vælge at rejse dig og tro på 
Guds løfter. Men det er en proces 
at komme dertil. Det er et valg, 
hvordan du vil gå ad den sti. 

I foråret 2015 ringede min 
telefon. Min jobkonsulent havde 
fundet et job i et pakkefi rma. Jeg 
startede med 10 timer om ugen,  
og langsomt fik jeg arbejdet 
mig op. 

Jeg startede i arbejdsprøvning, 
men blev rigtig god til mit job, og i 
slutningen af september spurgte 
min chef, om jeg ville være an-
svarlig for et område i fi rmaet, 
hvilket jeg sagde ja til. 1. nov 2015 
blev jeg fastansat, med 32 timer 
om ugen. 

Takker Gud for arbejdet
Hver morgen takker jeg Gud, at 

jeg hver dag kan gå på arbejde, 

og have kollegaer. Jeg takker 
Gud for den proces, jeg har gået 
igennem. At han har været med 
hele vejen, forberedt mig på 
det, der skulle komme - også de 
svære ting. 

Når jeg ser tilbage, fortryder 
jeg ikke, jeg fi k ECT-behandlinger. 
De reddede mit liv, og ja, jeg ville 
godt have været min hjerneskade 
foruden, men det har gjort mig til 
den, jeg er nu. 

Og jeg er stolt af at være den, 
jeg er. Og hvis jeg kan være for-
taler for, at man godt kan komme 
igennem en depression - som 
Sheila Walsh var for mig, da jeg 
var igennem dette - så har det 
været det hele værd. Man skal 
ikke give op, for det gør Gud ikke.  

Fotos: Ulf Laursen, ezzenz  

Mørket vil miste sin magt

- Før min depression malede jeg tre malerier efter det, der skete på Utøya i Norge. Det blev også et symbol på mit liv. 
Det første billede viser mørket, hvor man ikke kan se lyset i tunellen. På næste billede begynder håbet at komme frem af mørket. 
På det sidste billede er lyset vendt tilbage og mørket har ikke længere magten over dig, forklarer Edith Laursen.

På et tidspunkt har mørket ingen magt over dig længere, lyder vidnesbyrdet fra en læser, der fi k en svær depression i 2012.

Jeg nægtede, at min 
mand skulle komme 

hjem og have en kone, 
der bare sumpede 

foran fjernsynet
 i nattøj. 

Jeg valgte, at jeg hver 
dag havde noget at stå 

op til.
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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 viderebringer 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 evoluti-
onskritiske faglitteratur. 

”Pultz piller udviklingslæren fra hinanden, så der ikke bliver sten på sten tilbage. Bogen er velskrevet og sætter fi ngeren 
på de ømme punkter. Hvor ville det være skønt, hvis mange fl ere, ligesom han, virkelig satte sig ind i sagen. Så ville dette 
videnskabelige misfosters dage være talte. Forhåbentlig kan bogen bidrage til netop det. Køb den, læs den, og giv den til dine 
børn som modgift mod et af vor tids største videnskabelige bedrag.”

Fra Helge Hoffmanns anmeldelse, Udfordringen uge 13.

Paperback, 176 sider. kr. 198,-

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

Karsten Pultz

Helge Hoffmann

Bibelen - den autoriserede oversæ  else eller på hverdagsdanskBibelen - den autoriserede oversæ  else eller på hverdagsdansk

Se mange fl ere design og bestil Bibelen på Hosianna.dk. Priser fra kr. 198,-dk Priser fra kr 198 Køb en gave til konfi rmanden 
og få ”In just one second” gratis 
med. Normalpris kr. 98,-

Gratis bog!Gratis bog!

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 
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Anmeldt af Kirsten Krog

Hvornår har du sidst hørt en prædiken om 
engle eller tænkt på deres eksistens? For 
mange kristnes vedkommende er englene 
måske ikke så nærværende – i hvert fald ikke 
i deres bevidsthed. Men det er en fejl.

Kirsten Kjærulff gør os med sin bog ”Englene. Himlens sendebud” 
opmærksom på, at engle faktisk ikke blot er en uvæsentlig bibelsk 
virkelighed. De nævnes således ifølge hende mere end 300 gange i 
Bibelen. I hendes bog får man en grundig gennemgang af englenes 
rolle i Det Gamle såvel som Det Nye Testamente, fra skabelsens 
morgen til Jesu genkomst. Samtidig giver hun et indblik i, hvordan 
man op gennem kirkehistorien har forstået englenes rolle i verden 
og i den kristnes liv.

Nu er engle for nogle et lidt vanskeligt emne, da de på den ene 
side i vor rationalistiske tid har fået en meget perifer rolle og samtidig 
i mere alternative kredse er blevet løsrevet fra Bibelens og kirkens 
tale om dem. Begge disse grøfter er forfatteren imidlertid meget 
opmærksom på og er selv i sin fremstilling dybt forankret i Bibelen 
og kirkens tro. Samtidig er talen om engle hos hende også uløseligt 
forbundet med talen om de faldne engle, dæmonerne, og her er 
hun tydelig i sin beskrivelse af det onde, som en personlig magt i 
verden - ”den onde”. I det hele taget er bogen gennemsyret af en 
sund teologi og tro formidlet klart og afbalanceret.

Gennemgangen af englenes rolle i kirkens historie og tradition 
inddrager både katolske helgener og mystikere samt Luther og 
protestantiske salmedigteres forhold til englene, dog med ho-
vedvægten lagt på den katolske tradition, hvilket er naturligt, da 
forfatteren selv er katolik. 

Som nogle af Udfordringens læsere måske ved, er forfatteren 
mest kendt for sine bøger og foredrag om middelaldermystikeren 
Hildegard af Bingen, og hendes nye bog om engle bærer da også 
præg af, at hendes interesse og inspiration udspringer af mange 
års arbejde med Hildegards visioner, hvor også englene har en 
central placering. Denne Hildegard-vinkel fylder måske lidt rigeligt 
og virker lidt som en ubevidst undertone. I hvert fald nævnes den 
ikke i indledningen som en planlagt hovedindfaldsvinkel til emnet.

For øvrigt skriver Kirsten Kjærulff sig med sin bog om engle ind 
i en række af nyere udgivelser om engle på kristne forlag. Her kan 
bl.a. nævnes ”Engle. Guds hemmelige sendebud” af Billy Graham 
og ”Englevagt” af Kirsten Hoffmann. Så med Bibelen og disse bøger 
i hånden er der altså ingen undskyldning for at glemme englene 
- himlens sendebud.

Kirsten Kjærulff: Englene - Himlen sendebud
75 sider • 149 kr. • Katolsk Forlag

Har vi 
glemt englene?

Familen Schmidtsteiner vender 
tilbage fra deres eventyrlige 
sommerferie. Politiet har fanget 
lejemorderen, som var efter 
Rod, men den grå Audi skygger 
dem stadigvæk. 

Harry Voss leverer med den 
fjerde bog i serien ”Rod & Co.”  
mere fi s og ballade. I den sid-
ste bog var det morsomt, men 
spørgsmålet er, om drengene i 
den her bog går for vidt. 

Hævneren i bogen begår hær-
værk på to pars huse. De to par 
er faktisk medlemmer af Schmidt-
steiners menighed. Graffi tien på 
væggene er ikke de eneste tegn 
på, at deres menighed opfører 
sig mærkeligt. Ledererne fra kir-
ken er i gang med planlægge en 
menighedsfest, som de vil have 

hele menigheden skal invitere 
deres venner til. 

Her går det helt galt. De strengt 
konservative har planlagt en som-
merfest med suppe som hovedret 
og med kedelig musik. Men Rod 
har andre planer for festen, og 
han samler folk omkring sig og 
overtager menigheden og skaber 
splittelse. Faktisk sætter Rod sig i 
pastorens stol i menighedsrådet.

Kører af sporet
Bogen kører af sporet, når Rod 

begynder at behandle mennesker 
meget respektløst, og mange 
betragter ham som en helt for 
det. Det bliver til en kamp om, 
hvem der kan råbe højest. Rod 
vinder, får sin vilje og vælger 
alle sangene. Resultaterne er, 
at mange mennesker kommer til 

festen, men halvdelen af sangene 
har ikke rigtigt noget med Jesus 
at gøre, og de sange der nævner 
ham, har alligevel ikke noget 
indhold. 

Bogen er et eksempel på, hvor 
galt det kan gå, når en umoden 
kristen tager en lederskabsstil-
ling i kirken. Jeg kan forestille 
mig, hvordan børnekirken bliver 
forvandlet i bog nr. 5, når Rod, 
som har ringe kendskab til Bi-
belen, overtager børnekirken. 
Selvom han har nogenlunde gode 
hensigter og  gør gode gerninger, 
kan man undre sig over, hvad 
der er mest skadeligt, skurkens 
hærværk eller en splittelse af 
menigheden.

Anmeldt af Craig Deaton

Hvem er skurken?

Harry Voss: Rod & Co og 
hævneren i Mørket
264 sider • kr. 149,95 • Prorex

Af Henri Nissen

Osmannerrigets Fald er lige 
så spændende som en roman. 
I hvert fald hvis man interes-
serer sig for enten islam, Tyr-
kiet, folkedrabet på de kristne 
armeniere eller 1. verdenskrig. 

Den engelske historiker Eu-
gene Rogan har skrevet et frem-
ragende værk, hvor han blander 
fakta om de politiske udviklinger 
med enkeltpersoners breve og 
beretninger. På den måde bliver 
historien vedkommede.

For kristne i dag er det værd 
at overveje, hvordan det gik til, 
at det muslimske osmanner-
rige, som opstod i Mellemøsten i 
1200-tallet, kunne erobre område 
efter område af det dengang krist-
ne Mellemøsten og til sidst i 1453 
den kristne øst-kirkes hovedstad 
Konstantinopel - i dag Istanbul.

Osmannerriget kom til at om-
fatte det nuværende Tyrkiet, store 
dele af Mellemøsten og Nord-
afrika og strakte sig op i Europa, 
så tyrkerne i 1529 endda stod 
udenfor Østrigs hovedstad Wien. 

Endelig vågnede det kristne 
Europa forskrækket op, og i de 
følgende århundreder mistede 
det mægtige tyrkerrige igen om-
råde efter område.

Revolution i Istanbul
Bogen beskriver især tiden før 

1. verdenskrig, hvor Sultanen blev 
presset til at slække på diktaturet. 

En reform-bevægelse kaldet 
Ungtyrkerne udnyttede utilfreds-
heden og tilkæmpede sig i 1908 
magten og afsatte sultanen. De 
reform-ivrige var begejstrede, og 

også mange af de kristne arme-
niere bakkede op om revolutio-
nen, som lovede frihed og lighed.

Men en modrevolution brød ud, 
støttet af de traditionelle musli-
mer, så ungtyrkerne måtte fl ygte.

Det lykkedes dog lederen af 
den 3. arme at generobre mag-
ten, og nu blev revolutionens 
helte snart til diktatorer, der også 
oprettede et hemmeligt politi og 
tilsluttede sig Tyskland under 
verdenskrigen.

Armenierne i klemme
De kristne armeniere, som 

især boede i Istanbul og det 
østligste Tyrkiet - omkring Mt. A-
rarat - var ikke kede af, at Rusland 
forsøgte at erobre dette område, 
og i øvrigt også arbejdede sig 
ned mod Istanbul for at erstatte 
det muslimske styre med et 
ortodoks-kristent. Det satte kom-
munismen dog en stopper for, og 
armenierne blev ladt i stikken. 

Ungtyrkernes ledere havde 
brug for syndebukke, efterhånden 
som de tabte de militære slag og 
levevilkårene for befolkningen 
blev ringere. Og de besluttede 
sig kynisk for at begå folkedrab 
på armenierne, som de - med 
ret eller uret - beskyldte for at stå 
med fjenderne.

Bevidst folkedrab
Officielt og skriftligt lød or-

drerne på at tvangsforfl ytte arme-
nierne til ørken-områder i Syrien. 
Men uoffi cielt og mundtligt lød 
ordren på at dræbe alle armenske 
mænd over 12 år. Kriminelle blev 
løsladt for at danne røverbander, 
der skulle nedslagte armenierne. 
Fra den 24. april 1915 begyndte 

et af historiens værste folke-
drab, hvor mellem 800.000-1.5 
mio. armeniere blev dræbt eller 
omkom under de månedlange 
tvangsvandringer. De, der ikke 
kunne følge med, blev dræbt og 
efterladt langs vejene. Grøfterne 
var fulde af lig... 

Europa var optaget af krig, 
men bl.a. to udsendte danske 
kvindelige missionærer beskrev 
det forfærdelige folkemord, der 
foregik. (De er dog ikke med i 
bogen, som indeholder mange 
andres beretninger fra begge 
sider.)

Afsløret
Da verdenskrigen sluttede i 

1918, var Tyrkiet endelig besejret, 
og Europa pålagde regeringen 
at gennemføre en krigsretssag 
imod de ungtyrkiske mordere. De 
tre ledende stak af til Berlin, men 
blev senere dræbt. 

Ved krigsretssagen kom der så 
mange fakta frem, at historikeren 

udelukker, at det armenske folke-
drab ikke skulle være sket - som 
tyrkerne stadig offi cielt påstår. 
Dokumenterne fi ndes, som be-
viser det. Og det er velgørende, 
at sandheden afsløres i denne 
fremragende bog. 

Det lykkedes dog Ataturk at 
samle tyrkerne til en national 
rejsning, og siden har tyrkerne 
ikke villet indrømme de ugernin-
ger, deres bedsteforældre begik. 
Men det er en af grundene til, at 
ikke alle byder Tyrkiet velkommen 
i EU, selvom de er med i NATO. 

Armenierne i Tyrkiet blev stort 
set uddryddet, bortset fra de få 
kvinder og børn, der blev skånet, 
ved at kurdere adopterede dem 
ind i deres familier - og gjorde 
dem til muslimer... 

Eugene Rogan: Osmanner-
rigets fald. • 587 sider. • Indb. • 
299,95 kr. • Kristeligt Dagblads 
Forlag. 

Skyggen 
over Tyrkiet
Ny bog fortæller om Tyrkiet under 1. verdenskrig 
og om udryddelsen af de kristne armeniere.
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Samtaler om livet
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65
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Af Henri Nissen

20 teknikkere og ledere fra en 
halv snes radiostationer, som 
Udfordringen samarbejder med 
i Cameroun i Afrika, brugte 
ugen efter påske på at dygtig-
gøre sig.

Medarbejderne kommer alle 
fra kristne radiostationer, som 
Udfordringen har hjulpet med at 
oprette eller samarbejder med 
teknisk, journalistisk og kristeligt.

De fl este stationer klarer sig 
selv økonomisk. I de fl este til-
fælde arbejder de engagerede 
kristne medarbejdere frivilligt og 
uden egentlig løn. Medkristne, 
som har lidt bedre råd, giver ga-
ver til arbejdet, som alligevel når 
hundredtusindvis af mennesker 
med de gode nyheder. 

Udsendelserne er som regel 
både oplysende - indenfor land-
brug, hygiejne, AIDS, m.m. - og 
forkyndende. Radiostationerne 
videregiver oplysninger fra myn-
dighederne, FN organisationer 
og nødhjælpsorganisationer. 
Men de fastholder også en klar 
kristen profi l. 

Vil nå muslimerne
De fleste radiostationer har 

fokus på at nå muslimerne med 
det kristne evangelium. Og ud-
sendelserne bliver som regel 
positivt modtaget.

Men de senere år har det 
været forbundet med livsfare at 
arbejde på de kristne radiostatio-

ner. Den islamistiske terrorbevæ-
gelse Boko Haram har fordrevet 
hundredtusinder fra det nordlige 
Cameroun og Nigeria, hvor de 
bevidst går efter at dræbe de 
kristne. 

Ryddet for missionærer
De fleste udenlandske mis-

sionærer og humanitære hjæl-
pearbejdere har været nødt til 
at fl ygte eller er blevet anmodet 
af myndighederne om at forlade 
deres poster. Det er gået ud over 
klinikker m.m. 

Udfordringen nåede netop 
at gennemføre fire ugelange 
evangelisationskampagner med 
Per Hyldgaard, før det nordlige 
område blev for farligt, og myndig-
hederne ikke ville give tilladelse.

Militær jager terrorister
Efterhånden har Camerouns 

og Tchads hære og specialtrop-
per i fællesskab fået ”ryddet op” 
i mange landsbyer. Mange lokale 
terrorister og sympatisører er ble-
vet dræbt og hele landsbyer er 
blevet tvangsforfl yttet.

Det har naturligvis skabt en del  
frustration og protester. Og det er 
også gået ud over uskyldige.

Handelslivet har lidt store tab 
på, at myndighederne krævede 
udgangsforbud og ingen trafi k i 
bestemte områder. 

Alligevel er det lykkedes ter-
roristerne jævnligt at sprænge 
selvmordsbomber i luften på mar-
keder og andre samlingspladser 
for mange mennesker. 

I nogle tilfælde er det unge 
piger, som har sprængt sig selv 
i luften. Og der er mistanke 
om, at terroristerne har benyt-
tet bortførte kristne piger fra 
Nigeria, hjernevasket og dopet 
med narkotika, til at udføre deres 
”selvmords”-aktioner.

Mange gudstjenester har måt-
tet afl yses, eller politi og militær 
har holdt vagt, mens der var folk 
i kirken. 

Trods de forfærdelige forhold, 
har de kristne i Cameroun opført 
sig disciplineret og er ikke skredet 
til hævnaktioner. 

Brug for opbakning
I denne anspændte situation 

er det en velkommen retræte for 
de udsatte radiomedarbejdere at 
komme lidt væk og blive opmun-
tret i et åndeligt fællesskab med 
kolleger fra andre radioer.

Seminaret, som blev betalt af 
Udfordringen, men gennemført af 
de nationale medarbejdere, blev 
holdt i byen Ngaoundere, som lig-
ger lidt sydligere, og hvor der ikke 
hidtil har været terroraktioner. Her 
ligger en stor norsk-amerikansk 
missionsstation, som nu er over-
givet til den lokale lutherske kirke.

Arbejdet i Afrika kan støttes 
gennem Missionsfondens projekt 
nr. 5984 (skal anføres) for Udfor-
dringens Radio-mission i Afrika 
på konto nr. 9570 - 0006 139450.  
Gennem Missionsfonden kan 
man få skattefradrag for gaver.

Udfordringens radiofolk 
på retræte midt i terror

”Seminar for radioteknikere” står der på banneret. Kurset strakte sig fra den 28. marts til 2. april.

Af  Martin Nissen

En dag i 1993 var Jakob på vej 
hjem, gammelskæv af hash, 
lettere deprimeret og modløs. 
Men da skete der noget, som 
forandrede alt. 

Jakob mødte en mand på ga-
den, som på sit jyske sagde "Daw 
- vil du ikke ha’ en invitation?" Det 
var en invitation til at besøge den 
kristne cafè Hjørnestenen, hvor 
man kunne få en snak om Jesus 
og en kop kaffe eller kakao. 

Jakob var interesseret og gik 
hen i caféen og mærkede straks, 
at der var mere i rummet end den 
naturlige varme.

- Inde i caféen sad Lene, som 
tog imod mig. Hun lavede mig 
en kop kakao, og kort tid efter 
kom hendes mand Preben - ham 
jyden, som gav mig invitationen. 

Vi snakkede om Gud, og de 
bad for mig, kan jeg huske. I den 
næste tid mødtes jeg jævnligt 
efter aftale med Preben. Vi gik 
ture og snakkede om Gud og bad 
sammen, fortæller Jakob.

Hemmeligheden
- Efter gymnasiet boede jeg på 

Nørrebro i København og var ikke 
glad. Vidste ikke, hvad jeg skulle 
gøre med mit liv, husker han. 

- I den tid havde jeg et kirke-
sangerjob i Grundtvigskirken. 
Mens jeg stod dér og sang, tænk-
te jeg over, hvad der mon kunne 
havde fået så mange mennesker, 
henover så mange generationer, 
til at bygge så smukt og skrive så 
dejlig poesi. 

Det kunne kun være, fordi Gud 
havde betydet noget virkeligt i 
deres liv. Ergo måtte Gud være 
til. Og jeg begyndte at interessere 
mig for denne hemmelighed, for-
tæller Jakob Martini Jørgensen.

Afgørelsens time
Nu var han kommet i kontakt 

med Preben fra Café Hjørne-
stenen.

- En dag var jeg på besøg i 
deres lejlighed, og jeg kunne 
mærke, at der ligesom var en 
afgørelsens time i luften. Pre-
ben spørger: "Vil du give dit liv 
til Jesus?" Jeg svarer straks 
ja! - og dykker ind i bøn. Vi bad 
nogenlunde sådan: "Jesus, jeg 
anerkender, at du døde for mig 
på Golgata kors og tog min synd. 
Jeg bekender, at jeg er en synder 
og har brug for din tilgivelse. Jeg 
omvender mig fra min synd og 
beder dig tilgive mig. Jeg vil at 
du skal være Herre i mit liv, jeg 
vil følge dig. Jeg åbner mit hjerte 
for dig og lukker dig ind"!

Byrden løftet af
- Idét jeg bad, mærkede jeg en 

varme gennemstrømme mig. En 
byrde, ligesom en rygsæk, blev 
løftet af mine skuldre, og jeg så i 
et syn Golgata kors og Jesu blod. 

Jeg var blevet frelst! Nu forstod 
jeg, hvorfor mennesker havde 
kærlighed til Gud. Straks efter min 
omvendelse forsvandt trangen 
til at ryge. Så jeg stoppede med 
hash og cigaretter.

- Siden er der løbet meget vand 
i åen. Der er meget at fortælle om 
både op- og nedture, men Herren 

har været trofast hele vejen igen-
nem, siger Jakob. 

- Da jeg boede i København, 
var jeg en overgang til møde 
hver aften i Dansk Teltmission. 
Der blev også tid til 9 måneder 
på bibelskole i Afrika. Og nu har 
jeg min gang i Aarhus Valgme-
nighed, hvor jeg oplever et godt 
fællesskab.

Klassisk sanger i bus
Jakob er uddannet klassisk 

sanger, men arbejder p.t. som liv-
redder i en svømmehal. Arbejds-
tiden er begrænset til hver tredie 
uge, for at få tid til at istandsætte 
en bus. For at reducere udgifterne 
er lejligheden i Aarhus sagt op. 
Og bostedet er nu i bussen, som 
står i en lade i nærheden af Hor-
sens. I den ene ende af bussen 
er der indrettet beboelsesrum.  

Bussen er en Volvo årg. 1968 
på 12 m og 9 tons. Den har været 
indregistreret som lastvogn og 
har kørt som udstillingsbus. Visio-
nen er at etablere en mobilscene 
på 5x4 meter, så der er plads til 
sangere og musik.

 - Jeg har aldrig været gift, og 
det har jeg det fi nt med. På den 
måde er jeg fri til at leve et enkelt 
liv og tage rundt med bussen, 
siger 48-årige Jakob med et smil. 

- Jeg ønsker, at alle i Danmark 
skal høre evangeliet om Jesus 
Kristus.

På facebook er der opret-
tet en side med navnet "Jysk 
Tabernakel". Her vil der komme 
opdateringer om projektet.

Jakob Martini Jørgensen i arbejdstøjet i færd med at ombygge sin bus.

Jakob mødte en 
discipel på gaden
Nu vil han selv ud med de gode nyheder – i en ombygget bus.

Sådan så bussen ud, før Jakob gik i gang med at ombygge til udadvendt evangelisation.

Hjælp KD i Folketinget.
Få os på .

Send os din mailadresse på www.kd.dk og 
afgiv støteerklæring. 
S  
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Stillinger Møde & Arrangementer

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

Bolig

søger to lærere  l fagene tysk og fysik/kemi

Randers Kristne Friskole er en skole i stadig udvikling, 
og i dag er vi 250 skole- og dagins  tu  onsbørn samt 32 
medarbejdere. Skolen har endvidere en skolefri  dsord-
ning og en musikskole. 

Vi søger to lærere  l mellemgruppen/overbygningen, 
der kan undervise i fagene tysk/dansk og fysik/kemi/
matema  k – andre fag kan også komme på tale. Ansæt-
telsesgraderne er 100 procent, og s  llingerne ønskes 
besat den 1. august 2016.

Vi kan  lbyde dig
• en god og velfungerende arbejdsplads med mange 

spændende, faglige udfordringer
• en arbejds  dsstruktur, der er fl eksibel 
• gode, hjælpsomme og imødekommende kolleger
• en nyere skole, der stadig bygger og udvider
• dejlige udearealer 
• en kristen skole på fælleskirkeligt grundlag

Vi forventer, at du er
• loyal overfor skolens formål og værdigrundlag
• robust og evner selvledelse 
• et målre  et menneske, der er glad for børn og lægger 

vægt på trivsel
• faglig dyg  g – og har øje for at udvikle både den dyg-

 ge og den svage elevs poten  aler
• en god og generøs kollega, der gerne indgår i team-

samarbejde
• udviklingsorientert med mod på at prøve noget nyt
• idérig og har et godt humør

Ansæ  elsen sker i henhold  l gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger 
fås ved henvendelse  l skoleleder Finni Larsen tlf. 8642 
0360 (skolen), 5124 0361 (privat). 

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest onsdag den 
13. april 2016 og sendes  l:

Randers Kristne Friskole
Moseskellet 2-8 
8920  Randers NV

Mail: fl a@randers-kristne-friskole.dk

Læs om rejserne på 
vores hjemmeside 
eller kontakt os 
på 7592 2022

Zanzibar

Sydkorea
KULTUR, SAFARI OG HVIDE STRANDE

ASIENS OVERSETE PERLE
12/10 - 25/10

16/11 - 25/11

Sommerhus udlejes
Hyggelig velholdt sommerhus i Vendsyssel udlejes billigt.
Gerå nær Aså. Rolige omgivelser, børnevenlig, nær havet, 
6 personers. Tlf. 23437231/98466331

 

Ferie

Vi får et uforglemmeligt besøg fra Sverige, - nemlig af 
seniorkoret ”Korsdraget”.

Korsdraget og F.H.’s Seniorkor vil synge 
nogle af de ”gamle” kendte halleluja-sange.

Københavns forenede Seniorkor deltager også med sang.
Vi håber på et rig  g godt fælleskab med god sang og musik.
Dørene åbnes kl. 17.30, hvor der bydes på en kop kaff e eller

te med lidt småkager eller hjemmebag  l.
FRI ENTRÈ

Du er ventet og velkommen!
Der optages en kollekt på mødet!

Lørdag den 16. april 2016 Kl. 18:00
i Templet, Frederiksberg Allé 9,

i København

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Kroferie på Lolland
3 dage på 3-stjernet bindingsværkskro i Nysted

The Cottage ★★★

Historien bag den hyggelige bindings-
værkskro The Cottage er præcis så 
engelsk som navnet. I begyndelsen af 
1900-tallet kom den britiske skolefrø-
ken Miss Jackson til Lolland og blev 
bestyrer af områdets engelske skole 
– og hun lod i 1908 huset opføre som 
en tro kopi af sit hjem i England.  De 
karakteristiske skorstenspiber og det 
hvide stakit byder stadig velkommen 
til The Cottage, og den intime atmos-
fære er bevaret med buldrende ild i 
pejsen, originale paneler på væggene 
og gamle æbletræer i haven.  

Ankomst
Onsdage, torsdage og fredage frem 
til 1.7. samt 26.3 og 14.5.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

1.149,-
-

Børnerabat  
1 barn 0-2 år pris 299,-.
2 børn 3-5 år pris 449,- pr. barn.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 2 ekstraopredninger pr. værelse. 

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

The Cottage 

Frivillig på Udfordringen? 
Brug din tid på noget, der giver mening. Udfordringen udgives af 
en selvejende fond, hvis mål er at udbrede det kristne evange-
lium. Evt. overskud går til mission. Hvis du har tid til overs, kan 
du være med i denne vigtige opgave - som frivillig. Fx:

* Udføre praktisk arbejde et par timer om ugen
* Tage telefon og tale med abonnenter
* Betjene besøgende i vores café og helsebutik 

Bor du ikke i nærheden af Christiansfeld, kan du overveje at:
* Ringe til adresser og tilbyde abonnement - evt. sammen 
med 2-3 af dine venner en eftermiddag om ugen

Er det noget for dig? Kontakt henri@udfordringen.dk eller 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Chr.feld. 7456 2202. 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 13:
Anna Margrethe Christensen
Toftegade 19
7500 Holstebro

Kodeord: Biindtægt

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 
14. april 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.

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 

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

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

Damhus Boulevard 28  2610 Rødovre  www.nyt-haab.dk

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:00

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

NATIONAL AGLOWKONFERENCE 
27.-29. MAJ 2016
HOTEL NYBORG STRAND

Ræk ud...
med det, du har 

- som den du er

JONATHAN CONRATHE, ENGLAND

www.aglow.dk - tlf. 2133 8642 • facebook.com/aglowdanmark

Alle er velkomne

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!

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

13. april kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

20. april kl. 11.30 til ca. 13.00: Sven-Axel Conrad

27. april kl. 10.30 til ca. 13.00: Tabitha og Torkild Jensen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

24. april kl. 14.00: Hans Berntsen

Tabitha & Torkild Jensen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christensen Sven-Axel Conrad

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.

Fredag d. 15/04 kl. 19:00: Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, 
 Sæby Landevej 417, Tårs 
Fredag d. 29/04 kl. 19:00:  Randers Adven  stkirke, 
 Frederiksborg Allé 25, 8920 Randers
Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg
Søndag d. 26/06 kl. 19.00: Sarons Sle  e Bibelcamping, 
 Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

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

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
 Skanderborgvej 170, 8260 Viby J

Mandag d. 18. april kl. 18.30

Stephen Devakumar fra Indien taler og 
beder for syge. Der vil være lovsang, 
vidnesbyrd og Helligåndens fællesskab.

Arrangør: ”Jesu Venner i Aarhus”
Tilbage til Kilden

Mød Udfordringens redaktør 

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

Kommende møder: 
16.4. Den Kristne Producent Komité, Rødding
19.4. Y’s Men i Nicolai Huset, Aabenraa. Jagten på Noahs Ark
24.4. 14.30 Kristkirken, Kolding: Jagten på Noahs Ark.
10.5. 19.00 Jagten på Noas Ark. Stjær/Galten Indre Mission.
12.5. 19.30 Fælles med Hjortkær IM i Bolderslev Missionshus.
13.5. 19.00 Christiansfeld: Helligåndsaften i Søstrehuset.
Den første mandag i hver måned kl. 19-21: Bøn for Danmark på Udfordringen.
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Af Helge Pahus
Tidl. præst i 

Karlslunde Strandkirke

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 10/4
14:00 Gudstjeneste fra Glostrup, 
Østervangkirken. Anden søndag 
efter Påske. Sognepræst Andreas 
Thom, organist Erling Elmark 
Rasmusssen og menigheden 
fylder kirken med ord, sang 
og musik. Evangeliet læses fra 
Johannes og handler om menig-
heden, der lytter til Jesus, som 
fårene lytter til hyrden. ”Livet 
må leves forlæns, men forstås 
baglæns,” citerer præsten Søren 
Kirkegaard.

Mandag 11/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse.

Tirsdag 12/4
22:00 22:00 Tro når det gælder: 
Spædbarnsdød. Martin og Maja 
har begge oplevet at miste deres 
helt nyfødte barn. En novembernat 
i 2014 døde Majas datter pludselig 
midt om natten. Samme år mistede 
Martin sin datter midt under hans 
kones graviditet. I det her pro-
gram undersøger vi, hvor godt et 
redskab tro kan være, når livet er 
allersværest.Tilrettelægger: Lasse 
Bøgeskov Andersson.

Lørdag 16/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse fra søndag.
19:20 Før søndagen. Anne Dorte 
Michelsen fortæller om sin tro. 
Hendes fortolkning handler bl.a. 
om, at man ikke behøver at forstå 
Gud for at tro på ham. Sct. Peders 
Drenge- og Pigekor ved dirigent 
Karsten Blond synger salmen 
”Nu ved jeg vej til Himmerig” fra 
Helligåndskirken i Århus. 

Søndag 17/4
14:00 Gudstjeneste fra Glostrup, 
Østervangkirken. Tredje søndag 
efter Påske. Sognepræst Andreas 
Thom, pianisten Susanne Dyhr 
og menigheden fylder kirken med 
ord, sang og musik. Evangeliet 
læses fra Johannes og handler 
om at kende vejen. ”Den, der har 

set mig, har set Faderen,” siger 
Jesus til sine disciple. Sogne-
præsten udfolder teksten og taler 
om frihed til at være menneske. 
Østervangkirken er en rundkirke 
og Glostrup sogns ”nye” kirke. 
Bygget i slut 60’erne og tegnet 
af den kendte kirkearkitekt Holger
Jensen.

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

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

Radio 

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Download 
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.

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

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. 

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.

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

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

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

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

Søndag 10/4
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. Imam-
besøg. Abu Bilal, Imam ved 
Grimhøjmoskeen, og Oussama 
El Saadi, formand for Grimhøjmo-
skeen, besøger Anders Laugesen 
i skurvognen. Genudsendelse fra 
onsdag.
09:54 Højmesse fra Langenæs-
kirken, Aarhus Stift. 2. søndag 
efter Påske. Prædikant: Anne 
Ehlers.
19.30 Mennesker og tro.
Genudsendelse.

Mandag 4/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 5/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 6/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra kl. 11.03.

Torsdag 7/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 8/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 9/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 17/4
09:54 Gudstjenste fra Klosterkir-
ken, Nykøbing F. kirke. 3. søndag 
efter Påske. Prædikant: Michael 
Fagerlund.

Pianist Susanne Dyhr har sammensat et kor til gudstjene-
sten på DR K den 17. april. Foto: DR.

Teksten i Joh. 21 hører til blandt de dejlige ting, der sker med 
Jesus: fra da han står op påskemorgen og indtil han går hjem 
til sin Far 40 dage senere. De 40 dage er afgørende, og de er 
så fl ot sat sammen. 

Jesus viser sig på forskellig måde påskedag og nogle dage 
senere. Derefter drager disciplene til Galilæa, for der har Jesus 
sagt, han vil møde dem. Men han kommer ikke. Og syv af fl okken 
tager bare ud at fi ske igen. Jesus er ikke til at se. De går tilbage til 
gamle dage. De begynder at fi ske. Igen.

Men inde på bredden står en mærkelig mand. Han har sagt, 
hvor de skal fi ske, og da de får bid, går det op for dem, at det er 
Jesus. Det er virkelig Jesus! Peter svømmer ind til ham, og båden 
kommer bagefter med 153 fi sk (hvorfor lige det antal?) Og Jesus 
har tændt bål og giver dem af maden. 

Og Jesus ender med at tage dem op på bjerget i Galilæa, og der 
slutter Matthæus-evangeliet; der er mange forsamlede, og Jesus 
kalder dem til at gå ud igen. Og han tager dem tilbage på vejen til 
Jerusalem. For der farer han til Himmels, og undervejs møder han 
dem igen og igen og taler med dem om Ånden. At også de skal få 
Ånden. Da Jesus var forsvundet, satte disciplene og mange andre 
sig hen og søgte Gud, indtil Pinsedagen kom. Og da blev de fyldt 
med Helligånden. Det er Åndens undervisning, Jesus giver her, og 
det skete for dem Pinsemorgen.

Midt i det står Johannes 21,15-19. Tre gange spørger Jesus 
Peter, om han har Jesus kær. Peter løftes op. Han så Jesus inde 
ved bredden, og nu sætter Jesus ham stadig i arbejde. Vogt mine 
får. Efter at Peter stak af, da Jesus blev korsfæstet, så står Guds 
ord til ham stadig ved magt. Alle Jesu apostle, måske på nær 
Johannes, døde antagelig  martyrdøden. De gav deres liv, fordi de 
svarede: ”Ja, Jesus”.

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

kr. 199,00
kr. 199,00

kr. 179,00
kr. 179,00

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

kr. 199,00
kr. 199,00

Katie Davis
Kys fra Katie
Om utrættelig kærlighed 

Larry Fowler
Josefplanen - Giv troen
videre til næste generation

kr. 199,00
kr. 199,00

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

*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 198,00
kr. 198,00

Giséla Noer
Dugdråber
Med konvoj mod Jerusalem 

Stuart King
Håbet har vinger
MAF’s spændende historie

kr. 249,95
kr. 249,95

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

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/

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

40 dage med
den opstandne Jesus

Kristen NetRadio sender på persisk
Fra og med den 3. april 2016 sender Kristen NetRadio hver søn-
dag fra kl. 13-14 persisk radio, som handler om den kristne tro. 

Det var medlemmer af den iranske menighed Church of Love i 
Aarhus, der i starten af året tog kontakt til Kristen NetRadios daglige 
leder Nanna Dideriksen.

- Jeg blev simpelthen så glad, da Church of Love kontaktede mig 
og spurgte, om de måtte lave persisk radio. Siden jeg blev daglig 
leder sidste sommer, har jeg haft et ønske om at sende kristen radio 
til mennesker, som kommer fra lande, hvor man ikke har samme frie 
mulighed for at høre om Jesus, fortæller Nanna Dideriksen. 

Church of Love har tidligere sendt på Kristen Lokalradio, som kun 
sendte i Aarhus, men kan nu via netradioen nå ud til mange fl ere. 

Kristen NetRadio køres primært af frivillige kræfter. Radioen sender 
hver dag fra kl. 7 - 23 masser af forskelligt musik med kristent budskab, 
men også radioprogrammer med forskellige fokusområder. 

I den kommende tid vil Kristen NetRadio præsentere fl ere nye 
radioprogrammer. Lyt via hjemmesiden kristennetradio.dk eller via 
app’en ”Tune-in”. 

Kristen NetRadio holder til i Stjernen Missionshus i Risskov.
/lt
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Nej! Helbred mig ikke - jeg har en fantastisk forsikring!                         

Af Magnus Ehmsen

Elever fra Løgumkloster Ef-
terskole besøgte kirke i Tan-
zania i to uger. Læs Magnus’ 
beretning.

Vi var ude i en lokal kirke i Mara-
distriktet, hvor vi skulle hjælpe 
lokalsamfundet med at renovere 
kirken. Den trængte da også til en 
kærlig hånd - malingen var slidt, 
lakken på dørene var slidt helt af, 
og murene skallede med både 
maling og cement. 

I kirken, som mest lignede en 
lade, kom der normalt mellem 
80-120 hver søndag, og der var 
også mange lokale, der kom for 
at hjælpe med at renovere. 

Vi arbejdede hele dagen, og 
mens vi arbejdede, løb en masse 
børn rundt imellem os, og de ville 
lege med os. Først kiggede de 
generte på os igennem vinduerne, 
men da de fandt ud af, at vi ikke 
gjorde dem noget, blev de mere og 
mere nysgerrige. Der var omkring 

20 børn på 3-7 år, som alle ville 
fi nde ud af, hvad vi var for nogen. 
De havde jo nok aldrig set hvide 
mennesker før, da det var ret langt 
ude på landet. 

Da vi var færdige med reno-
veringen, var kirken blevet flot. 
De lokale havde slagtet et får til 
os, som blev kogt med alt andet 
end uld. Da der var mad, blev der 
lige pludselig fyldt i kirken, da det 
trækker mange til.

Det er normalt i Tanzania, at 
man bare tager over til naboen og 
spiser med, så der laves altid rige-
ligt med mad, da man næsten altid 
kan forvente ”uventede” gæster, 
som alligevel er nok så velkomne.

Det siger også noget om deres 
kultur, for tanzanianerne er det 
mest gæstfrie folk, jeg nogensinde 
har mødt. 

Der blev holdt en samling, hvor 
det lokale kor sang, og vi skulle 

derefter op og danse sammen 
med dem. Det var en fed ople-
velse, for de danser altid, når de 
synger, og de har generelt bare 
rytmisk sans. De havde en stor 
højtaler, og straks blev kirken fyldt 
med gospel, som man kender det 
fra fi lm. 

Præsten i kirken takkede os 
utallige gange for vores hjælp og 
sagde, at vi til enhver tid var vel-
komne igen. 

Denne oplevelse, og de mange 
andre vi har haft, udgjorde den 
mest begivenhedsrige tur i mit liv 
- Tanzania er et spændende land, 
der byder på alt fra safari til bjerg-
bestigning - men mest interessant 
er dog deres kultur. 

Fokuskristendomsholdet fra ef-
terskolen boede i Kiabakari i Mara-
distriktet, som ligger i det nordlige 
Tanzania, næsten helt oppe ved 
Victoriasøen. Her boede vi på en 
bibelskole, som huser 35 elever, 
som enten er ved at tage en uddan-
nelse evangelist eller forberede sig 
til en uddannelse til præst.  

Af Emma Hørlyck

Højt solskin, køer på vejen og 
litervis af både vand og sol-
creme. Endelig havde Fronts 
længe ventede tur til Sydafrika 
nået til sin begyndelse.

Den tur vi hele tiden har arbej-
det os frem imod og haft som et 
af vores mål for året på Rudehøj 
Efterskole. 

I modsætning til mange andre 
10. klasser handler Front ikke 
kun om de boglige fag, men mere 
om at skabe et helt specielt fæl-
lesskab, hvor der er plads til at 
lære sig selv bedre at kende og 
udforske sin tro.

Til alt det er Sydafrika den 
ultimative opgave. Vi har i løbet af 
året samlet penge ind ved hjælp 
af både Frontboden og F-Dinner 
og forberedt os på at kunne gå i 
front for Gud.

Organisationen, vi har hjulpet, 
hedder iThemba, hvilket betyder 
’håb’ - og det er netop dét, der 
har motiveret mig til at knokle 
løs, uanset hvilke opgaver jeg er 

stødt på.
Jeg har kunnet se, at vi har 

givet et lille håb til hver af dem, vi 
har mødt - bare ved at være der. 
Det er tydeligt, at hele historien 
om Mandelas kamp for de mør-
kes rettigheder stadig ligger over 
Sydafrikas befolkning.

Nogle forstår ikke, at vi som 
hvide vil komme helt fra Dan-
mark for at arbejde for dem. Men 
for hver ting vi har gjort, har det 
medført en lille forbedring i histo-
riens forløb, og det er fantastisk 

at opleve at kunne gøre en forskel 
ind i det. 

Det, der har gjort størst indtryk 
på mig, var at møde alle de fanta-
stiske mennesker, vi har mødt. De 
har alle sammen en ydmyghed, 
venlighed og energi, som man 
ikke kan fi nde i Danmark.

Jeg mødte bla. en lille pige, 
som gik rundt med mig en hel 
eftermiddag. Da vi skulle sige 
farvel, ville hun give mig sit arm-
bånd, som stort set var det ene-
ste, hun ejede. Vi havde kun 

været sammen et par timer, men 
hun var allerede villig til at give 
mig det bedste, hun havde.

Jeg blev virkelig rørt af den 
ydmyghed og kærlighed, hun 
viste, og det tror jeg, vi kan lære 
meget af. Størstedelen af de 
børn, vi har mødt på vores tur, har 
sandsynligvis kun én forælder, el-
ler måske slet ikke nogen familie. 
Men de er stadig taknemmelige 
for det, de har.

Denne rejse til Sydafrika kan 
potentielt forandre noget i mig. 
Men det er op til mig selv, om 
jeg vil tage det ind, eller om jeg  
vil ignorere det. Der er så mange 
ting, jeg gerne vil tage med, men 
særligt folks glæde, energi og i 
det hele taget væremåde, håber 
jeg at kunne bruge fremover. 

Sidst men ikke mindst vil jeg 
også huske på, at den mindste 
ting kan gøre den største forskel.

Emma Hørlyck er én ud af 20 
elever på Front. Front er Rudehøj 
Efterskoles 10.klasses-tilbud, 
der har fokus på discipel- og 
lederskab.

Emma blev rørt af sydafrikanere

Emma Hørlyck mødte ydmyghed og energi i Sydafrika.

Emma Hørlyck, elev på Rudehøj Efterskole, beretter om Fronts tur til Sydafrika. 

Der blev fyldt i kirken

Nysgerrige blikke fra lokale børn blev snart til grin og leg.

Kristendomshold fra Løgumkloster Efterskole gav en kærlig hånd til kirke i Tanzania

Lecrae har på dette album præsteret at fortsætte den 
kreative, hårdere hylde af “gangsta” hip hopgenren.

Han åbner albummet op med sangen “Freedom”, hvor han 
på elegant vis leverer budskabet uden svinkeærinder, intens og 
aggressiv i sin fremlægning af social uretfærdighed. “Gangs-
taland” er interessant og et indblik i bandeliv, med en parallel 
til historien om israelitterne i Ægypten som afsluttende frase 
om hvilken “bande” vi tilhører som kristne:

Yeah, we’re truly a descendant of the king
Only his reign is infi nte
And being right is a distant second to the joy of compassion
Why don’t you come stay a while?

“Misconceptions 3” er ligeledes moralsk opsang! John 
Givez er en af de kunstnere, Ferrae samarbejder med, også 
på dette nummer. Et opråb til at blive bevidst om den verden, 
vi lever i. Mine tanker falder hen på Kong David. Havde han 
været rapper, ville han sikkert have skrevet noget meget 
lig dette. Salmernes Bog ville have fået sit eget beat…. Nå 
lad os holde skruen i vandet. Fingeren på beatet! Lecrae er 
spændende! Selv for en som mig, der ikke er til al slags hip 
hop. Men her endevendes verden, og leg med ord afspejler 
hans iver og livserfaring.

Dette album er et interessant skud på hip hop stammen og 
har et lækkert, visuelt univers som en vintage-kortfi lm med 
50’er look. Måske skal det afspejle en tid med racehad, fordi 
han ønsker, at vi skal se, det stadig er et problem…? Histo-
rien handler om bandekriminalitet. Eller bare fordi det er en 
uretfærdig verden, vi lever i.

Lecrae er inspirerende, men også defensiv overfor kritikere, 
især i “It is what it is”, hvor han uddeler smæk til dem, der siger, 
han er blevet for kommerciel. 

I’m hearing screams and they’re sayin we’re sold out
...
And now I’m on my third tape
And I might just drop it on a Thursday
So tell the industry and my enemy
That your man wouldn’t follow the rules in the fi rst place

Marianne Glitfeldt

Elegant og interessant
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At have en familie er en selvfølge for mange. At opleve 
daglig omsorg fra en mor eller en far er noget, de fl este 
børn tager for givet - i hvert fald i Danmark. Men sådan er 
det langtfra her på børnehjemmet i Filippinerne. 

Børnene her kalder mig ’Ate Carina’. Det betyder søster Carina. 
Herude har børn stor respekt for mennesker, der er ældre end 
dem selv. Og det forventes også, at vi som volontører udviser 
respekt for dem, der er ældre end os. 

Børnehjemmet, hvor jeg bor, har et kristent værdigrundlag, så 
på den måde er vi i et stort kristent fælleskab. Selvom vi alle her 
kommer med helt forskellige baggrunde, så deler vi troen på Gud 
og tager os af hinanden. 

At være sammen med disse fi lippinere døgnet rundt har lært 
mig rigtig meget. Her er der tid til at lytte, tid til nærvær. Ingen 
har travlt. Det er en fantastisk oplevelse at få lov til at lære deres 
kultur at kende og opleve, hvordan vi kan bo og leve sammen 
som én stor familie.

Underligt er det at tænke på, at jeg måske selv ville have boet 
her, hvis jeg ikke var blevet adopteret til Danmark, da jeg var lille. 
Jeg ville have talt deres sprog, gået i deres tøj og været borger 
i deres land. Men selv om jeg inden længe vender tilbage til mit 
nordiske hjemland, så vil besøget her på Filippinerne for altid 
have gjort en forskel i mit liv og på mit syn på det at høre til og 
at være i familie. 

Inden jeg rejste af sted til Filippinerne, havde jeg tænkt en del 
over, hvordan det mon ville være at bo i et tropisk land med dyr 
og insekter, at spise anderledes mad, at lytte til et fremmed sprog 
og blive en del af en så anderledes kultur, hvor fattigdommen 
kommer helt tæt på. 

Men alt dette betyder ikke så meget nu. Det, som betyder 
noget, er, at vi skal huske på at tage os af hinanden, selvom vi 
hver især er forskellige. ”Vær med til at bære hinandens byrder. 
På den måde opfylder i Kristi kærlighedslov”. Gal. 6 v. 2

Min familie
på den anden 
side af jorden

Af Carina Victoria Heldt

udsendt som volontør af Impact

Ung Udfordringt

Klummen

Af Eva M. Jørgensen 

Han er lidt nervøs. Det er en 
stor ting at blive døbt. Men 
påskedag i 2008 går Niels 
Duurhus hen til bassinet i 
Citykirken for at bekræfte 
sin personlige tro på Jesus. 
En begivenhed, som skulle 
være med til at forme hans 
liv videre fra den dag. 

- På det tidspunkt havde jeg 
ikke så meget personlig kundskab 
omkring den åndelige betydning 
af dåben. Jeg gjorde det mest for 
at vise mig selv og andre, at jeg 
var kristen, forklarer Niels.

Han var 18 år – og er 26 år 
i dag, hvor han sidder på sit 
værelse, som er indrettet med 
personlige møbler i mørkt træ.

Men selvom Niels kommer fra 
et kristent hjem, var det ikke no-
gen selvfølge, at han endte med 
at lade sig døbe.

Hans forældre er færinger, 
og de første seks år af Niels’ liv 
boede de på Færøerne og kom 
i pinsekirken der. Derefter slog 
de sig ned i Aarhus og fortsatte i 
pinsekirken.

Kirken var en pligt
- Jeg havde bestemt ikke no-

gen dårlig opvækst, men det blev 
meget overladt til mig selv at fi nde 
ud af det med troen, forklarer 
Niels. Hans familie tog ham med 
i kirke hver søndag.

- Jeg var træt af kirken. Det 
var ligesom skole for mig. Et sted 
jeg kom, fordi jeg skulle, og hvor 
jeg havde nogle gode venner, 
forklarer han.

På den kristne efterskole be-
gyndte troens praktiske sider at 
give mere mening for ham. Og 
på et møde med forstanderen 
blev det klart for ham, at det også 
måtte have indfl ydelse på hans liv.

- Det gik op for mig, at hvis Gud 
fi ndes, så er der en mening med, 
at jeg er her - og jeg er forpligtet til 
at følge ham, uddyber Niels, som 
dermed valgte at følge Jesus. Det 
førte til dåbsbeslutningen et par 
år senere.

Når han i dag ser tilbage på 
sin dåb og tiden efter, kan han 
se, hvordan de åndelige gaver og 
frugter af dåben kom til at præge 
hans liv.

- Jeg vidste godt, hvad profe-
tisk tale var – og jeg havde også 
oplevet at tale i tunger, men jeg 
vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle 
gøre af det. Efter dåben blev det 
mere naturligt for mig og en større 
del af min hverdag, forklarer Niels.

En tanke ud af det blå
For fi re år siden oplevede han, 

hvordan Guds ledelse i hans eget 
liv gav ham en helt ny retning. 
Han havde det seneste år været 
i gang med at læse op på fag, 
så han kunne tage på Ingeniør-
højskolen.

- En varm sommermorgen 
mærkede jeg en uro i mit hjerte. 
Som en form for nervøsitet. Jeg 
tog ned på studiet, hvor jeg var 
i gang med matematik på A-
niveau. Men følelsen fortsatte, og 
jeg tænkte, at der måtte være en 
grund til den. Jeg gik ud fra timen 
og begyndte at bede, mens jeg 
gik rundt på skolen. Efter nogen 
tid fi k jeg ud af det blå tanken: 
”Det er ikke de her planer, jeg har 
for dit liv” - en tanke, som gjorde 
mig endnu mere nervøs, husker 
Niels, som senere læste verset fra 
Jeremias bog kap 29, om hvordan 
Guds planer er større end vores. 
Det hjalp ham til at få modet til 
at afmelde sig Ingeniørhøjskolen 
– også selvom han ikke vidste, 
hvad der så skulle ske. Heldigvis 
gik der ikke længe, før han ople-
vede klarhed.

- En morgen kort efter vågnede 
jeg med en ny tanke fra Gud. 
”Jeg vil, at du skal tjene mig ved 
at tjene andre, elske mig ved at 

elske andre”.
Denne tanke vakte resonans i 

Niels, som kendte én, der gik på 
Diakonhøjkolen, hvor man ud-
dannes til socialpædagog på et 
kristent grundlag. 

Det åndelige element
i metalmusikken

Udover at læse til pædagog 
spiller Niels bas i et hardcore/me-
talcore band. Han har langt hår, 
fordi det symbolicerer ægthed og 
autencitet for ham – et valg, som 
han primært er blevet mødt med 
nysgerrighed og forståelse i. 

- Men jeg er opmærksom på 
det åndelige element i metal-
musikken. Der er nogle bands, 
som fylder mit sind med negative 
tanker, og dem dyrker jeg ikke, 
forklarer han og konstaterer:

- Nogle bands behøver du ikke 
læse teksterne til for at vide, at de 
åbenlyst nedgør kristne. Andre 
gange oplever jeg en anspændt-
hed indeni, når jeg lytter, som 
minder mig om, at det ikke er godt.

Bandet, som Niels spiller i 
sammen med et par venner, 
hedder Captain Roselynn. Her er 
teksterne primært kristne. Selvom 
de også kan handle om død – er 
det ikke uden håbet i Jesus.

Dåben gav troen liv
Niels Duurhus voksede op som en del af frikirken – men det var bare venner og pligt for ham 
– først på efterskole og senere i valget om at blive døbt trådte troen i karaktér i hans liv. 

Påskedag for 8 år siden blev Niels 
Duurhus døbt. Barndommens kir-
kegang var blevet erstattet af en 
overbevisning om Guds eksistens. 
Påskens begivenheder var ikke 
bare historier længere. 

Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution i disse 
år. Men også en kristen! For 
40 år siden var der 5 mil-
lioner kristne i Kina. I dag 
er der mindst 80 millioner. 
Fortsætter udviklingen, vil 
hver tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de fleste 
kristne i skjul, fordi religions-
friheden er begrænset. Hvordan 
organiserer de sig? Og hvad kommer den kristne revolution til 
at betyde for resten af verden? Det giver journalist KIM SCHOU 
svar på i sin spændende bog “Kinas kristne revolution”.
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Hænger på i toppen trods tabt topopgør
Efter to sejre i påsken tabte 
FC Udfordringen topopgør.

Fredag den 1. april blev der 
spillet topkamp mod Husum 
på kunsten i Valby Idrætspark. 
Udfordringen startede godt og 
kom hurtig foran 1-0 ved Mikkel 
Johan, der efter at have sat en 

mand køligt lagde bolden bag 
Husums målmand langs jorden. 
Derefter tog Husum desværre 
over, og kampen endte 1-4 til gæ-
sterne. Der var ca. 120 tilskuere 
til kampen.  

FC Udfordringen hænger dog 
trods seneste nederlag stadig på 
i toppen af rækken med spidsen 

af neglene med seks point op til 
Tårnby FF på den oprykningsgi-
vende andenplads.

Næste kamp spilles fredag (ef-
ter redaktionens deadline) i Valby 
Idrætspark mod Østerbro IF.  
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Hjælp mig med at 
skaffe fl ere læsere!

Kristen helsebutik Kristen helsebutik 
nu på nettetnu på nettet

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

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

Skæve vinkler af Torben Osted

Jeg har engang overværet et medlidenhedsdrab. Ved et rent 
tillfælde blev jeg vidne til hændelsen, som ingen andre tilsy-
neladende bemærkede. Jeg gik aldrig til politiet.

Sagen er den, at gerningsmanden var en elefant. Og gernings-
stedet var en zoologisk have. Ofret var en due med brækket vinge, 
som befandt sig lige bag elefantens venstre bagben. Jeg så, at 
elefanten placerede sin elefantfod oven på duen og med en sindig 
bevægelse trådte baglæns en enkelt gang. Derefter trådte den 
frem igen. En totalt fl ad, livløs due var resultatet.

Jeg gad nok have kendt forhistorien. Duen, den frie fugl, måtte 
have opsøgt elefanten, enten før eller efter den havde brækket 
vingen. Sandsynligvis efter, for hvordan bærer en elefant sig lige 
ad med at brække vingen på en due?

En due med en brækket vinge kan ikke længere fl yve; men der 
er masser af føde for en spadserende fugl i en zoologisk have, 
så den havde klaret sig glimrende. Og en dag ville den så smage 
på noget, der lå inde ved elefanten...

Det skulle den nu aldrig have gjort! For den kloge elefant mente, 
duens liv ikke var værd at leve. ”Du kan da ikke have meget ud af 
dit dueliv! Væk med dig!” syntes elefanten at have tænkt. 

Motiv? For elefanten, et af verdens klogeste dyr, var det nok 
”medlidenhed”, der førte til drabet. Fra duens perspektiv var det 
overlagt mord. For jeg nægter at tro, at en middelmådig begavet, 
handicappet due, selv hvis den er deprimeret, kan fi nde ud af at 
bede en elefant om at assistere ved medlidenhedsdrab! 

Hvad kan vi så lære af den historie? 
Som kristne tror vi på en Gud, der heldigvis er klogere end 

samtlige elefanter. Og mennesker. 
Hvordan ser Gud på mig lille menneske, når jeg føler mig 

mest uduelig?
I Esajas’ Bog kapitel 42 vers 3 siges det om Gud, vores Far:

”Det knækkede rør sønderbryder han ikke, 
den osende væge slukker han ikke”.

”Du er dig, og du duer!” 
- som det udtrykkes i en glad børnesang. 

Den duede ikke...

Krista Revsbech

De kære små
Jeg sad klar ved telefonen, 

mens jeg ventede på en vigtig 
samtale. Pludselig ringede den.

- Er Tina hjemme? spurgte en 
lille dreng.

- Nej, Tina bor ikke her, svarede 
jeg og sagde farvel.

Lidt senere ringede telefo-
nen igen og den samme dreng 
spurgte:

- Hvor bor hun så?

- Generer det jer, at jeg øver 
mig på violinen hver dag? spurgte 
en dreng naboerne.

- Ja, det gør det faktisk.
- Vil I så ikke nok sige det til 

min far?

Min datter på halvandet år 
snakkede længe sit helt eget 
sprog. Da hendes storebror på 
fem en dag havde lyttet til hende, 
spurgte han:

- Mor, tror du, Gud er kommet 

til at sende os en lille pige fra et 
andet land?

I min ungdom var jeg ansat til 
at hjælpe med malkningen på en 

større gård. En dag kom en lille 
dreng fra byen på besøg. Da jeg 
skulle til at malke en jersey-ko, 
begyndte han at spørge:

- Er det en ko eller en tyr?
- Det er en ko, sagde jeg. Det er 

kun køer, der giver mælk.
- Hvorfor er mælken så gul? 

spurgte han.
- Fordi det er jersey-mælk.
Jeg gav ham også lov til at 

prøve at malke koen, men han 
syntes, det var ulækkert, da den 
varme mælk løb ned ad hans ben. 

- Adw, skreg han. Mælken er 
varm!

Den næste ko var sortbroget, 
og jeg prøvede at lære ham lidt.

- Det her er en sortbroget ko. 
Dens mælk er hvid ligesom den, 
du får derhjemme.

- Nå, sådan, sagde han. Det 
er altså de sortbrogede køer, der 
laver den kolde mælk!

Lige før vi skulle på en tre-
ugers ferie, fortalte naboerne, 
at de fi k hele familien på besøg, 
mens vi var væk. Vores søn var 
den eneste, der blev hjemme, så 
vi tilbød naboerne, at gæsterne 
kunne overnatte i vores hus, 
mens vores søn boede hos sin 
søster.

Før vores afrejse skrev jeg en 
liste til vores søn om alt det, han 
skulle gøre, før gæsterne an-
kom: Vande blomster, støvsuge, 
hænge rene håndklæder op på 
badeværelse og rede senge.

Da naboens gæster var rejst 
igen, ringede jeg til min søn for at 
høre, hvordan det var gået.

- Helt fi nt! lød svaret. 
Han havde nemlig glemt at fjer-

ne huskesedlen fra opslagstavlen 
- og gæsterne havde pligtskyldigt 
gjort alt det, der stod på den!

- Tror du Gud er kommet til at 
sende os en lille pige fra et 
andet land?




