
Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
Helligåndens ledelse fremfor at efterligne verden.

TILBAGE TIL FREMTIDEN...

VEJEN TILBAGE TIL FREMTI-
DEN

124 SIDER 

KUN 98,-

  T
IL

B
A

G
E

 T
IL

 F
R

E
M

T
ID

E
N

                                  

Vejen  
tilbage til

Fremtiden

Leif Rasmussen 
 

06-10-2015   09:36:48

NY
BOG

Annoncer:

Café & Helsebutik Café & Helsebutik 
- nu på nettet- nu på nettet

www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

...den kristne ugeavis...den kristne ugeavis Uge 16 • Årg. 44       24. April 2016Uge 16 • Årg. 44       24. April 2016              

“...EN BOG AF 
STOR BETYDNING ... 
BØR LÆSES FLERE 

GANGE.”

JARLE TANGSTAD
PRÆST I KØBENHAVNS 
KRISTNE KULTURCENTER

www.scandinavia.as

NY BOG AF 
BILL JOHNSON

Karin Juul Jensen ønsker at skabe både åndelig vækst og arbejdspladser på sin nye hjemegn. – Side 3. 
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i april: huset
April kodeordet gælder til mandag d. 2. maj kl. 9.00

Ugens profi ler: Linda Andrews80’ernes ansigt: Find ro i kirken
Fotomodellen Re-
née Toft Simon-
sen vil ikke sige, 
hun tror på Gud,  
men kan godt li’ 
at gå i kirke og 
bare sidde og 
mærke sig selv. 
Det siger hun til 
Jyllands-Posten. 

Den t id l igere 
fotomodel Renée 
Toft Simonsen har 
netop rundet de 
50. Hun blev kaldt 
1980’ernes ansigt, 
og hendes portræt 
var på forsiden af 
Vogue, Cosmopo-
litan og andre store 
modemagasiner.  

Efter modelkarrieren har hun uddannet sig som cand.psych. og 
skrevet børnebøger. I et 50 års-fødselsdagsinterview i Jyllands-
Posten skriver journalisten om hende, at hun ikke tror på Gud. Men 
hun udtaler sig positivt om at gå i kirke:

”Jeg kan godt lide det, der foregår i en kirke. Altså den måde, 
som man er til stede på – der er en ro, for i kirken skal du ikke være 
konstant social eller i interaktion eller noget med andre mennesker. 
Man kan bare sidde og mærke sig selv, have kontakt indadtil.”

Henri.

Bøn for Danmark!Bøn for Danmark!

Ugens bedeemner
* At kristne står op imod 
ateisternes propaganda.

* Retfærdig afgørelse på rettsagen 
om homo-ægteskaber. 

* Gode virkninger af Awake.
 * At indvandrede muslimer 

bliver kristne.

Ny markedschef 
i Krifa Forsikring
Anders Kaaberbøl, Randers, er 
ansat som markedschef i Krifas 
datterselskab Fri Forsikring. 

Anders Kaaberbøl (49) skal 
arbejde med forretnings- og pro-
duktudvikling. 

Han kommer fra en stilling som 
afdelingschef i GF Forsikring i 
Herning. Tidligere har han gen-
nem 20 år haft forskellige stillinger 
i Krifa. Han har en HD i Marketing, 
er diplomleder i HRD og IPMA-
certifi ceret projektleder.

Nye diakoner indviet i Filadelfi a
Søndag den 17. april 2016 blev seks ny diakoner indviet i Filadelfi a Kirke i Dianalund. 

De nye diakoner har alle gennemført en diplomuddannelse i ledelse fra Center for Diakoni og Ledelse. 
De nye diakoner er: Bodil Rasmussen, Tina H. M. Kragh, Poul Henning Larsen, Dorte H. Madsen, 
Gitte B. Sandbjerg og Pia N. Ælmholdt. De ses her sammen med staben omkring uddannelsen og 
præsterne ved indvielsesgudstjenesten. 

Bodil

Gospelsangeren Linda An-
drews har netop udsendt sing-
len Born Again in Your Eyes.

Sangen handler om at blive set 
og derigennem at blive genfødt; 
både igennem sine egne og 
andres øjne, forklarer gospelsan-
geren. Ud over at være sanger er 
hun også sangskriver, dirigent og 
tidligere vinder af X-Factor.

Symbol på genfødelsen
- Altså jeg synes, at jeg er en 

rimelig frisk pige, men min modig-
hed blev alligevel sat på en prøve, 
da jeg blev udfordret at hoppe i en 
kold, grumset og beskidt skovsø, 
for kunstens skyld selvfølgelig! 
skriver Linda Andrews på sin blog. 
(Se billedet på forsiden.)

Den nye single skulle nemlig 
præsenteres i en musikvideo, og 
instruktøren foreslog, at sangerin-
den skulle lade sig falde bagover 
i en sø. Det skulle symbolisere 
genfødelsen, som er sangens 
tema. 

Kun ét skud i bøssen
- Det lød som et rigtig godt 

forslag, som var nemt og ikke 
mindst kunstnerisk, da vi sad og 
snakkede om det med en dejlig 

varm Café Latte på kontoret. 
Men begejstringen kølnedes 

sammen med temperaturen, da 
dagen oprandt og jeg stod ved 
søens bred og mega frøs, mens 
jeg kiggede ned i det beskidte 
og ikke mindst ultra kolde vand, 
fortæller Linda Andrews.

For hun skulle helt ned under 
vandet. Det betød, at der kun 
var ét skud i bøssen, for scenen 
kunne ikke tages om med vådt 
hår og ødelagt make-up - ”OG jeg 
måtte ikke se ud som jeg var ved 
at drukne og jeg skulle være helt 
afslappet i ansigtet”, skriver hun.

Men Linda ville ikke skuffe det 
50 mand store gospelkor fra ”Ab-
solute Gospel Singers” . De stod 
og heppede, og så måtte stuntet 
gennemføres.

- Ingen grund til at nævne, at 
jeg næste dag lå med feber og 
var snotforkølet, men det var det 
hele værd, da det blev et suuuuu-
perfedt skud til videoen, og jeg er 
så stolt af, at jeg hoppede i søen, 
for det ser SÅ godt ud i musikvi-
deoen! fortæller Linda Andrews.

” B o r n  A g a i n  I n  Yo u r 
Eyes” er en af sangerne på 
EP´en “Heaven On Earth”, som 
udkommer senere på året.

Bodil

Gospelsanger 
tog en kold 
dukkert 

Troens bevis på turné i Danmark
I dagene fra 27. april til 1. maj vil Troens Bevis 
besøge Danmark for at holde partnermøder.

I sin tid fi k Arild Edvardsen åbnet et Troens 
Bevis kontor i Danmark. Nu står hans søn, Rune 
Edvardsen i spidsen for et nyt lederteam, som 
Troens Bevis ønsker at præsentere for deres 
danske partnere. Målsætningen er stadig at 
bringe evangeliet til de unåede folkeslag på 
jorden, og dette arbejde er i stadig vækst.

Partnermøderne foregår i 6 forskellige pinsekirker og apostolske 
kirker i Danmark.

Bodil

- Instruktøren foreslog, at jeg skulle falde bagover 
i en sø, fortæller Linda Andrews.

Fangekoret synger klassisk
Fangekoret under ledelse af Louise Adrian 
prøver noget helt nyt, når de den 28. april 
synger italiensk i et klassisk korværk i Apo-
stelkirken på Vesterbro.

Koret skal synge ”Il cantico delle creature” 
med tekst efter Frans af Assisi. Værket er skre-
vet af komponisten Bernhard Lewkovitch, som 
selv har opfordret Fangekoret til at opføre det. 
Lewkovitch vil selv være blandt publikum under 
koncerten. Koncerten byder også på værker af Cesar Frank og Verdi 
og diverse numre fra musicalgenren. Arne Berg sidder ved fl yglet. 

Bodil
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Af Henri Nissen

Karin Juul Jensen, du er jo 
uddannet som cand. negot. på 
Odense Universitet. Hvordan 
gik det til, at du havnede på 
Thyholm midt i Limfjorden? 

- Allerede første gang jeg kørte 
over Oddesundbroen i 1997 slog 
det ned i mig: Her skal jeg bo, 
når jeg bliver gammel. Solen var 
ved at gå ned, og vandet spillede 
så smukt i vinterlyset – vi var på 
vej til at hilse på min kommende 
svigerfamilie i Thy. 

Efter 10 år tænkte jeg – hvorfor 
vente så længe? Min mand ledte 
efter præsteembede, og jeg var i 
den periode sygemeldt med en 
depression, så der var god tid til 
at bede om Guds vejledning. 

Fik drøm med et hus
- Jeg fi k en drøm og en vision. 

Den dag min mand viste mig op-
slaget for den stilling, han søgte, 
var det præcis det hus, jeg havde 
set i drømmen. 

Jeg sagde til ham: Den stilling 
tror jeg, du får. Og det gjorde han. 

Visionen var at være med til at  
skabe et fællesskab for kvinder 
baseret på forbøn. 

Både min mand og jeg har 
skiftet job fl ere gange, efter at vi 
er fl yttet hertil, og vi har oplevet 
nogle svære kriser, men Guds 
kald til området ligger stadig i 
vores hjerter, og han gør store 
ting midt i vores skrøbelighed. 

Gennem forbøn i Åndens klinik 
i Holstebro har vi oplevet Guds 

sætte os fri for svære bånd og 
fortidens sår.

Kvinder gik sammen i bøn
Hvordan gik det så til, at I fi k 

oprettet en kvindegruppe?
- Jeg skulle til Aglowmøde i 

Thisted for første gang og fi k et 
lift med Inga Pedersen. 

På vejen kørte vi forbi det ned-
lagte missionshus i Lyngs, som 
Inga havde købt for at redde det. 
Hun havde sat det i stand med 
sin mand Stig, og jeg spurgte: - 
Nå, men hvad skal det så bruges 
til? Det havde Gud ikke fortalt 
hende endnu. – Jamen, så må 
vi da starte en bedegruppe for at 
fi nde ud af, hvad det skal bruges 
til! udbrød jeg. Og så var vi fi re 
kvinder, der mødtes hver mandag 
morgen, og derefter er det vokset 
lige så stille. 

Vi er enige om, at det er af af-
gørende betydning for os at have 
det bønsfællesskab. 

Alpha skabte fællesskab
- Vi har holdt Alpha-kursus, 

hvor vi følte, at Gud sendte Aase, 
der bor i England, og Catriona fra 
Canada til at hjælpe os, og vores 
kvindefælleskab voksede til det 
dobbelte. Vi mødes fi re til seks 
kvinder hver mandag morgen, og 
ca. ti en aften i måneden. 

Jeg oplever, at Alpha-kurset 
har hjulpet os til at etablere et 
stærkt Kristuscentreret åndeligt 
og socialt søsterskab. Inga er 
kommet hjem til Jesus i mellem-
tiden, og vi mødes nu i den lokale 
præstegård, men fællesskabet 

er stadig stærkt, fortæller Karin.
Hvorfor tror du, jeres fælles-

skab er så stærkt?
- Nogle gange bruger Gud det, 

der er vores længsel, og der hvor 
vi kommer til kort. 

Fx har vi en kvinde i vores 
bedegruppe, som lige er fl yttet 
hertil fra Århus, hvor hun kom i 
en stor menighed. Det er noget af 
en omvæltning at lande i Vestjyl-
land. Hendes sult efter åndeligt 
fællesskab gør, at hun trofast 
kommer og allerede på meget 
kort tid et blevet en søster i vores 
kvindegruppe. 

Vi er der for hinanden, fordi vi 
har brug for hinanden. Gud vel-
signer trofasthed, og når vi kvin-
der mødes og beder sammen, 
sidder vi forundrede og rørt til 
glædestårer bagefter over, at Gud 
igen var villig til at møde os jævne 
mennesker med sit nærvær.

Skiftede kirke
Hvorfor kommer du nu i Lemvig 

Bykirke, som er en frimenighed?
- Jeg brænder for forbøn – det 

er en af mine primære nådegaver. 
Kort før vi fl yttede til Hvidbjerg 

på Thyholm i 2011, var det bragt 
op i menighedsrådet i den lokale 
folkekirke, om der skulle være 
plads til forbøn dér, - og det blev 
nedstemt. 

Den anden grund er, at jeg 
føler mig fremmedgjort i en kirke, 
der sætter folkestemning over 
Guds ord. 

Den tredje grund er, at jeg på 
forhånd oplevede fællesskabet 
med Indre Mission i Lemvig som 

et levende og varmt fællesskab, 
hvor der er stor indbyrdes kær-
lighed. Det er det fælleskab, der 
er grundlaget for Lemvig Bykirke.

Den indbyrdes kærlighed er for 
mig tegnet på en Guds menighed. 
Vi er meget forskellige som per-
sontyper, men vi er ét i Kristus. 

Og jeg oplever, at der også 
er en åbenhed for, at jeg som 
karismatiker kan bidrage ind i 
fællesskabet der. Så dybest set 
oplever jeg et kald fra Gud til at 
være der, hvor jeg er.

Åndelig vækst - og 
arbejdspladser... 

Hvad brænder du for? 
- For det første: At mennesker 

må opleve Jesus. Når vi med 
håndspålæggelse får lov til at 
bede om Guds nærvær for et 
andet menneske, oplever jeg, 
at det er en bøn, han svarer på 
hver gang. 

Der står i Bibelen, at hvor to 
eller tre er forsamlet i mit navn 
– og hvis den man beder for er 
indforstået med forbønnen, så 
rykker Gud helt tæt på.

For det andet: At skabe vækst 
og arbejdspladser. At vores lo-
kalområde må være et sted, vi er 
stolte af, og et sted vi kæmper for. 

Som projektleder inden for 
Enjoy Limfjorden er jeg stødt på 
mennesker, som er rigtig dygtige 
til deres primære beskæftigelse 
inden for turisme, kunsthåndværk 
eller special fødevareproduktion. 

Her ønsker jeg at skabe stra-
tegiske partnerskaber, hvor to 
der komplementerer hinanden 

kan skabe vækst, der giver en 
synergi-effekt og på den måde 
fl ere arbejdspladser. 

Fru Pedersens Have
Har du gjort det i praksis?
- Ja, jeg jeg så udsendelser 

som TV Midtvest har optaget i 
Fru Pedersens have ved Vemb. 
Flere gange var jeg så fyldt af 
inspiration bagefter og tænkte: 
Hvor kan man købe det? 

Der var ingen butik. Og der 
måtte være andre, som også 
gerne vil købe ting i hendes ro-
mantiske og eventyrlige stil. 

Så jeg startede Haveshoppen.
com i samarbejde med Anette 
Krogh Pedersen. Hun har en blog 
med over 1 mio. sidevisninger 
det sidste år og har over 6.000 
følgere på facebook. 

Når haven åbner til maj, åbner 
vi også skurvognsbutik med 
gårdhavemiljø omkring, fortæller 
Karin, der også har konsulentfi r-
maet Break Point Consult. 

Her arbejder hun med mar-
kedsføring, konceptudvikling og 
projektledelse. 

- Min drøm om at kunne skabe 
arbejdspladser for andre er så 
småt begyndt at gå i opfyldelse, 
da jeg får brug for en ung medar-
bejder i butikken og til at hjælpe 
med webbutikken. 

Vi vil også kaste os ud i lokale 
fødevarer og smagsoplevelser 
som Gør-det-selv pakker. 

Jeg vil også forsøge at få nogle 
af produkterne ind under Geo-
park Vestjylland, som er kandidat 
til en UNESCO certifi cering.  

Hjælp til børn
Karins motto er: Må det na-

turlige være overnaturligt og det 
overnaturlige blive naturligt. 

- Det skal være natuligt for os 
at bede til Gud. Til gengæld vil 
han lade naturlige møder med an-
dre mennesker få overnaturlige 
dimensioner, mener hun.

- For nyligt havde vi besøg af 
Aase, og hun spurgte mig, om 
jeg var interesseret i at støtte 
Morning Star ved at sælge nogle 
håndarbejdsting, hun laver, gen-
nem Haveshoppen. 

Aases datter Sarah arbejder for 
Morning Star, som er et dagcen-
ter for AIDS-ramte børn. Her gør 
de rigtig meget godt for at hjælpe 
børnene med skolegang og med 
at få en fremtid. Ofte har børnene 
mistet deres forældre til AIDS og 
bor hos slægtninge. 

Sidste år var Sarah selv syg 
med kræft og var derfor til be-
handlinger i England gennem et 
års tid. Da hun kom tilbage, var 
fl ere børn døde. Når de skulle dø, 
blev de anbragt i et rum for lukket 
dør, så de selv måtte klare det. 

Det er ikke til at bære tanken 
om, at børn skal dø alene på den 
måde. Så Sarahs vision er at lave 
et hospice med plads til 6 børn. 

Pengene fra håndarbejdet skal 
gå til møbler og inventar, den dag 
det lykkes at etablere hospicet. 

- Jeg regner med, at vi får 
varerne i løbet af 2016. Man kan 
modtage vores nyhedsbrev og på 
den måde være orienteret om, 
hvornår de kommer i butikken.  

  Karin Karin 
bryder bryder 
ny jordny jord
En bypige er havnet i  Vestjyl land – og nyder det.En bypige er havnet i  Vestjyl land – og nyder det.

Karin Juul Jensen skriver ofte bagsmækker på Udfordringens bagside. Her fortæller hun om, hvordan hun kom til Thyholm ved Limfjorden.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

2 verdener
Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.

’
e
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

En kirkelig pendant til kultur-
natten, kalder styrelsesmed-
lem for Danske Kirkedage, 
Jarle Tangstad, Himmelske 
Dage i København i maj. Tang-
stad giver sit bud på arrange-
menter, der kan sættes kryds 
ved i kalenderen.

For første gang siden begyn-
delsen i 1968 er frikirkerne med 
helt inde i maskinrummet under 
afviklingen af Danske Kirkedage. 

Det sker, når dagene i år fi nder 
sted på gader og torve i det indre 
København i Kristi himmelfartsfe-
rien den 5.-8. maj - under navnet 
Himmelske Dage. 

Dels har FrikirkeNet i skikkelse 
af Poul Kirk en repræsentant 
med i styrelsen for Danske Kirke-
dage, og dels er Jarle Tangstad, 
ledende præst i frikirken Kirken 
i Kulturcenteret i København, 
næstformand for Himmelske 
dage.

At det har taget så lang tid for 
frikirkerne at tage arrangementet 
til sig, kan måske vække undren, 
men tidligere havde man måske 
mere øje for forskellene end for 
det fælles gods.

- For at tale lige ud af posen, så 
har de fl este frikirker traditionelt 
ikke set den store relevans i Dan-
ske Kirkedage, men i takt med at 
uvidenheden om den kristne tro, 
og om frikirkerne, breder sig, har 
fl ere og fl ere frikirker opdaget, at 
Danske Kirkedage er et vigtigt 
forum at være med i og stå sam-
men om, siger Jarle Tangstad.

Festival med højt til loftet
Frikirkerne har med deres bag-

grund i vækkelseskristendom, 
hvor der er fokus på en stærk 
personlig bekendelse og på 
åndelige erfaringer, måske også 
haft svært ved at genkende sig 
selv i en del af arrangementerne 
under tidligere tiders Danske 
Kirkedage.

Men allerede i Aalborg i 2013 
bød frikirkerne ind med deres 
bud på, hvordan et Danske Kir-

kedage-arrangement med et 
frikirkeligt aftryk kunne se ud, og 
under Himmelske Dage til foråret 
kommer det til at vrimle med 
tilbud, hvor frikirkerne vil kunne 
føle sig på hjemmebane.

Alene det, at man rykker da-
gene ud på gader og torve, er 
noget, som ligger tæt op ad 
frikirkernes dna. 

- Himmelske Dage bliver en 
festival med højt til loftet for alle, 
som er nysgerrige i forhold til det 
religiøse, etiske og eksistentielle. 

Jeg betragter det som en enestå-
ende mulighed for, at kirken kan 
blive synlig i byens liv og i medi-
erne, lyder det fra Jarle Tangstad.

- For mig er det en drøm, at vi 
kommer til at se kirken i en eks-
plosion af mangfoldighed, hvor 
københavnerne bliver inviteret 
med ind i, hvad man kunne kalde 
en kirkelig pendant til kulturnat-
ten. Vi vil gerne gøre københav-
nerne nysgerrige på det med Gud 
og kirke, siger han.

Sofaer og Danmarks
største gospelkor

Af arrangementer, hvor fri-
kirkerne vil kunne føle sig på 
hjemmebane, fremhæver Jarle 

Tangstad følgende:

Nikodemus-sofaer
50-200 sofaer i den indre 

by, hvor man inviterer forbipas-
serende til samtaler om tro og 
eksistens.

Danmarks største gospelkor
Sankt Andreas Kirke - torsdag, 

19.00
Gospel Aid er et heldagsarran-

gement med mange forskellige 
aktiviteter og begivenheder rundt 
omkring i København. Om afte-
nen afsluttes med støttekoncert 
i Skt. Andreas Kirke.

Messe med Raniero 
Cantalamessa med mulighed 
for personlig forbøn
Sankt Ansgars Kirke - torsdag 

kl. 17.00
Pave Frans udnævnte i 2013 

Raniero Cantalamessa til prædi-
kant for det pavelige hof. Cantala-
messa er en kendt og skattet spi-
rituel vejleder og formidler af det 
bibelske budskab verden over, 
både i katolske og protestantiske 
sammenhænge. Han har udgivet 
en lang række bøger om åndelig 
fornyelse, som er oversat til mere 
end 20 sprog. I 12 år har han 
desuden været medlem af den 
katolske kirkes dialoggruppe med 
de pentekostale kirker.

Koncert med Martin Smith 
og Hymns from Nineveh med 

elektronisk afterparty.
Nytorv – fredag kl. 19.45-23.00 
Grammynominerede Martin 

Smith (tidl. Delirious) er en af 
de mest kendte sangere på den 
kristne, alternative rockscene. 
Hans musik rammer dybt i sjælen 
og leverer en næstekærlighed 
som få. Koncerten pakkes ind af 
en forkoncert med Jonas Peter-
sen fra Hymns of Nineveh og et 
afterparty med Simon Walsøe, 
der med elektronisk musik ny-
tænker musik og lovsangsudtryk.

Prayer for the Nations
Nytorv – fredag kl. 18.00-19.45
Halvdelen af fl ygtninge og ind-

vandrere i Danmark er kristne. På 
Nytorv vil vi sammen med hund-
reder af nydanskere fejre kirkens 
mangfoldighed. Med indslag fra 
forskellige sang- og musiktradi-
tioner vil vi inspirere deltagerne 
på Himmelske Dage til forbøn for 
de forfulgte, forfølgerne og for 
Danmark.

Fakkeltog for forfulgte
Fra Nytorv til Christiansborg – 

fredag kl. 19.45-21.30
FN’s Menneskerettighedser-

klærings § 18 garanterer tros- og 
religionsfrihed. Alligevel lever 70 
procent af verdens befolkning i 
lande hvor denne krænkes. Fak-
keltoget vil sætter fokus på de 
mange millioner, der forfølges 
på grund af deres tro og opfordre 
Folketinget til handling.

Vågenat - bøn for forfulgte
Sankt Ansgars Kirke - fredag 

kl. 21.30 – 01.00
Vågenat i den katolske domkir-

ke med to forbønsgudstjenester 
for forfulgte og mulighed for stil-
hed, refl eksion og bøn for lande, 
hvor forfølgelserne er værst. 

Messe med prædiken af 
Raniero Cantalamessa
Sankt Ansgars Kirke - søndag 

kl. 11.00

Frikirker har taget 
Himmelske Dage til sig
Efter årtier med et halvlunkent kærlighedsforhold til Danske Kirkedage er frikirkernes forelskelse i 
arrangementet fl ammet op.

Jarle Tangstad er næstfor-
mand for Himmelske Dage.

- Vi vil gerne 
gøre københavnerne 

nysgerrige på det med 
Gud og kirke.

Poul Kirk sidder i styrelsen 
for Danske Kirkedage.

Ateistisk Selskabs kampagne mod folkekirken i form af bus-
reklamer og en hjemmeside, hvor danskerne opfordres til at 
melde sig ud af kirken, har igen skabt debat om kirkens betyd-
ning. Også i medier der normalt ikke har fokus på folkekirken. 

Forleden hørte jeg Pressen på P3 med værterne Tony og Tue, 
der i hæsblæsende tempo og med sarkastisk stil vender nyheder. 
I et indslag proklamerede de, at de ville sparke Gud ud. Umid-
delbart lød det som endnu et frontalt angreb mod kirken, men 
indslaget viste sig i al dets ironi at indeholde et budskab, som er 
værd at tænke over.

Ønsket om at skubbe Gud ud bundede nemlig ikke i en kristen-
domsfjendsk attitude, men i at folkekirken efter deres opfattelse 
var blevet for useriøs til at kunne rumme Gud: ”Lad os droppe 
alt det der med Gud. Så er det bare en hyggeklub. Det er blevet 
for vattet. Det er blevet for kulturkristent til at vi længere kan 
forsvare folkekirkens udgave af kristendommen som en religion 
overhovedet. Det er blevet for meget babyrytmik, fællessang og 
lasagne-onsdag. Find spanskrøret frem og gør noget ved det. 
Det er en religion …det skal ikke være hyggeligt, det skal være 
religiøst”, lød det med skarpskud fra de to værter. 

Det er bestemt ikke nyt, at folkekirken bliver kritiseret for at 
være for pjattet og kulørt. Det nye er derimod, at ønsket om en 
kirke, der er stand til at tage Gud og troen alvorligt, nu kommer 
fra to unge værter på P3. Eller at de i det mindste anerkender 
berettigelsen af det og måske endda også behovet for det. 

Gad vide, hvad der vil ske, hvis fl ere kirkesamfund begyndte at 
svømme mod strømmen i stedet for bare at være døde fi sk, der 
fl yder ovenpå? Hvis de tog troen i brug og ikke lå under for det 
politiske tyranni om tolerance, som har taget kristendommen som 
gidsel i ønsket om at nedbryde den kristne kulturarv i Europa!

Ateistisk Selskab ønsker ikke en dialog om religion, men blot 
at ødelægge kirken og destabilisere den, hvorimod P3’s værter 
midt i al satiren får sagt noget væsentligt om, hvad tiden har brug 
for: At Gud bliver centrum i kirken.

Unge P3 værter 
efterlyser en kirke 
med Gud i centrum
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Der var lagt op til masser af 
forkyndelse, fællesskab og fri-
tidsaktiviteter for alle aldre, da 
Luthersk Mission (LM) fredag 
slog dørene op for Landsmøde 
2016.

I Bededagsferien samledes 
godt 1200 børn, unge og voksne 
fra hele landet i Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter. Nogle var til 
LMs landsmøde for første gang, 
andre fordi deres familie gennem 
generationer har deltaget i lands-
mødet, der holdes hvert tredje år.

Gud som hjertestarter
Temaet for årets landsmøde 

var ”Hjertestarter” – nåden i 
Guds hjerte. Med overskrifter 
som ”Et jævnligt sundhedstjek”, 
”Gud fi k hjertestop” og ”Det første 
hjerteslag” kom alle samlingerne 
på landsmødet til at kredse om 
betydningen af Guds kærlighed 
og nåde.     

Et tætpakket program med 
en bred vifte af tilbud mødte de 
mange deltagere i Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter. Ud over mø-
derne for de voksne var der både 
bibelfortælling og børnelovsang 

for de mindste, ”Betweenmøde” 
for juniorer og teenagere og 
seminar, caféhygge og festlig 
koncert med liveoptagelse.

”Nåden i Guds hjerte er vores 
hjertestarter”, skriver arrangø-
rerne af Landsmøde 2016.

”På nåden i Guds hjerte” er 
samtidig en sang, skrevet af 
den svenske prædikant Carl 

Olof Rosenius, der har haft stor 
betydning i Luthersk Missions 
historie. Temaet er valgt ud fra, at 
det netop i 2016 er 200 år siden, 
han blev født. 

Udfl ugter i lokalområdet
Deltagerne fi k også tid til at 

holde pauser, nyde foråret og se 
lidt af lokalområdet. Blandt andet 

var der en guidet udfl ugt til Skjern 
Å og Skjern Enge, en fælles tur til 
Stauning Flymuseum og en cy-
keltur rundt om Ringkøbing Fjord.

Derudover var der planlagt en 
række forskellige eftermiddags-
aktiviteter for hele familien, så 
der var nok at tage sig til mellem 
møderne.

Kirke tilbyder cykeltaxa
Christianskirken i Aarhus sætter i sidste uge i 
april ”liv i sognet” med et væld af aktiviteter, der 
er målrettet alle beboere i sognet. 

Man kan fx få sig en tur i taxacykel eller besøge 
værtshuset Pipes sammen med en diakonimed-
arbejder. Christianskirkens junior- og børneklub 
besøger Chr. d. IX’s børnehjem, der ligger i sognet.

Desuden vil ungdomsfællesskabet Kalas bygge 

med LEGO på Plejecenter Bjerggården, ligesom 
Familieudvalget vil tilbyde servicetjek af parforhol-
det. Der bliver også tilbudt hjælp til at få løst en prak-
tisk opgave, fx. med havearbejde og computerhjælp.

Christianskirken er kendt for sit sociale engage-
ment, og fællesskab er en kerneværdi for kirken.

Aktiviteterne, der strækker sig fra mandag 25. 
april, afsluttes med tre gudstjenester søndag 1. maj.

sj.

Ungdomskonsulent i IMU, An-
dreas Bøge debatterede med 
formand for Ateistisk Selskab, 
Anders Stjernholm under over-
skriften ”Giver det mening at 
tro på en Gud?”

 Indre Missions Ungdom (IMU) 
holdt i Bededagsferien deres år-
lige landsarrangement for unge, 
kaldet Konnekt.

På baggrund af kampagnen, 
som Ateistisk Selskab (AS) lance-
rede under overskriften ”Hvorfor 
tro på en Gud?”, inviterede IMU 
talsmanden og nyvalgt formand 
for AS, Anders Stjernholm, til en 
debat Bededag, den 22. april, un-
der overskriften: Giver det mening 
at tro på en Gud? #tænkselv.

- På busserne i Aarhus har der 
i den seneste tid stået udsagn 
som: "Talte Jesus og Muhammed 
med en gud?", "Hvorfor tro på en 

gud?" og "#tænkselv". 
Det er et udfordrende spørgs-

mål, og man kan næsten få 
fornemmelsen af, at hvis man nu 
tænkte sig om, så var man ikke 
troende. 

Men vi mener, der er gode 
grunde og rationelle argumenter 
for at tro, siger projektleder for 
Konnekt,  Filip Torp Kildeholm.

- Derfor tog vi udfordringen op 
og inviterede talsmanden for Atei-
stisk Selskab, Anders Stjernholm, 
til en debat om troen på en Gud.

- Vi valgte også at invitere An-
ders Stjernholm, fordi vi gerne vil 
give folk et sprog for at tale om tro. 

Vi er ikke enige i Anders 
Stjernholms overbevisning om, 
at der ikke fi ndes en Gud, men 
vi ville gerne give plads til hans 
argumenter, da det også er ar-
gumenter, vi kan møde i samtaler 
på studiestederne eller arbejds-
pladserne. 

Vores kristne tro og verdensbil-
lede må og skal kunne forsvares, 
selvom den ikke kan bevises, 
slutter Filip Torp Kildeholm.

NC

Kristne i debat om tro 
med ateist-talsmand
Unge fra Indre Mission i offentlig debat med Ateistisk Selskab på Konnekt.

Landsmøde i Luthersk Mission 
om Gud som hjertestarter
Omkring 1200 deltagere tilmeldt Luthersk Missions landsmøde 22.-24. april i Skjern. 

På Luthersk Missions landsmøde i år er temaet ”Hjertestarter”. Det er valgt ud fra 200-året for den 
svenske vækkelsesforkynder og sangskriver C.O. Rosenius’ fødsel. Fotoet er fra landsmødet 2013.

Oplæg om ”Bibelens troværdighed 
set fra en arkæologisk vinkel”
De arkæologiske opdagelser i Israel 
giver nye argumenter for Bibelens tro-
værdighed. Det vil teolog Christian Høj-
gaard Jensen fortælle om i Pinsekirken 
i Svendborg den 28. april.

Der er fundet rigtig mange indskrifter på 
arkælogiske fund, som stemmer overens 
med Bibelen, der er faktisk ingen anden 
skrift, som har så mange ældgamle doku-
menter. Dødehavsrullerne er et af de mest 
betydningsfulde skrifter, som er fundet i nyere tid.

Når man rejser i Israel, ser man det ene arkæologiske fund 
efter det andet, som minder os om de Bibelske fortællinger, som 
fandt sted i Israel. Og når jøderne vender hjem til Israel, kommer 
bortgemte rigdomme frem i lyset - de har en forhistorie i landet 
Israel for 2000 år siden (Esajas 45:3). 

Christian Højgaard Jensen tager udgangspunkt i beretningerne 
om kong David. I 1993 fandt man en lille indskrift, hvor David bliver 
nævnt, og siden har arkæologien afdækket mange levn efter den 
mest berømte konge i Det Gamle Testamente.

Christian Højgård Jensen læser til kandidat i teologi på Køben-
havns Universitet. Han er med i bestyrelsen for Selskab for Bibelsk 
Arkæologi og arbejder som fritidsforkynder for Ordet og Israel. 

Bodil- Vi mener, der er gode grunde 
og rationelle argumenter for at 
tro, siger projektleder for Kon-
nekt,  Filip Torp Kildeholm.

Ateisternes formand, Anders 
Stjernholm, får lov at provo-
kere Indre Missions Ungdom 
på deres landssamling.

Messegæster blev
berørt af Jesus 
Der skete både helbredelser og omvendelser på Krop-Sind-
Ånd-messen i Odense sidste weekend.

I Mesterens Lys (IML) havde en stand med frivillige medarbej-
dere fra mange kirkelige sammenhænge med på messen. Af de 
2.200 messegæster var 6,4 procent i kontakt med IML’s stand. 

- 10 af gæsterne fortalte os bagefter, at de følte sig helbredt 
for sygdomme eller mærkede en markant bedring efter forbøn. 
Og et par af messegæster modtog bevidst Jesus i deres hjerte.  

På et tidspunkt var en dame til forbøn, hvor vi bad om, at 
Jesus måtte udstrække sine sårede hænder for hende og bringe 
lægedom. Bagefter fortalte hun os, at mens vi bad, følte hun det, 
som om der var en hånd, der lagde sig på hovedet af hende. 
Hun åbnede øjnene for at se, om det var en af forbederne, men 
det var det ikke, for vores hænder rørte ikke ved hende. Hun 
var overvældet og glad og følte det som en berøring fra Jesus, 
fortæller missionspræst Ole Skjerbæk Madsen.

Bodil  
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LEDER                         Af Hans Fhær 

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Netpræst, 
formand Netkirken

Søndagens tekst: Joh. 8:28-36
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

28Da sagde Jesus: »Når I har fået Menneskesønnen løftet 
op, vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Jeg gør intet af egen vilje, 
men jeg siger det, min Far har sagt, jeg skal sige. 29Han, som 
har sendt mig, står bag mig. Han har ikke forladt mig, for jeg 
gør altid det, der er hans vilje.«

Mange i skaren kommer til tro
30Mens Jesus talte, kom mange i folkeskaren til tro på ham, 

31og til dem sagde han: »Hvis I holder fast ved mine ord, er 
I virkelig mine disciple. 32I vil lære sandheden at kende, og 
sandheden skal sætte jer fri.«

Konfrontationen med de jødiske ledere tilspidses
33»Sætte os fri?« afbrød de jødiske ledere ham. »Hvad 

mener du med det? Vi har aldrig været slaver af nogen. Vi 
er jo børn af Abraham!«

34Jesus svarede: »Det siger jeg jer: Enhver, som lever i 
synd, er slave af synden. 35Slaver har ingen frihed og ingen 
rettigheder. De kan når som helst blive sendt bort. Sønnen, 
derimod, hører til i familien, og det bliver han ved med at gøre. 
36Hvis Sønnen får sat jer fri, bliver I virkeligt frie.

Jo tættere du lægger dig op ad 
sandheden, jo sværere bliver 
det at skelne det sande fra det 
falske.

Slangen i Paradiset såede 
tvivl i Eva ved at analysere 
Guds ord om kundskabens træ:

Slangen var den mest listige 
af alle de dyr, Gud havde 

skabt. Den kom til kvinden 
og sagde: »Har Gud virkelig 

sagt, at I ikke må spise af 
frugten fra noget som helst 

træ i haven?« »Nej, vi må da 
gerne spise frugt fra træerne 

i haven!« svarede kvinden. 
»Det er kun frugten fra træet 

midt i haven, vi ikke må spise. 
Gud sagde, at hvis vi spiser af 

den, eller bare rører den, så 
dør vi!« »I dør da ikke,« hvis-
lede slangen. »Men Gud ved, 

at i samme øjeblik I spiser den 
frugt, bliver jeres øjne åbnet 

for ting, I ikke før har set, og I 
bliver som Gud med evne til at 
skelne mellem godt og ondt.« 

(1 Mos 3:1-5)

Så vendte Gud sig til kvinden: 
»Hvor kunne du gøre det?« ud-
brød han. »Det var slangen, der 
lokkede mig til det,« forsvarede 
hun sig, »og så spiste jeg.« 

(1 Mos 3:13)

… Så dør vi!...I dør da ikke… 
Gud sagde, de ville dø. Slangen 
sagde de ikke ville dø. Gud 
havde ret, døden kom ind i 
menneskeheden, som noget af 
det sikreste, vi ved. Vi skal alle 
dø. Slangen havde også ret. De 
døde jo ikke med det samme, 
der gik mange hundrede år før 
Adam og Eva døde. Døden var 
kommet, og det passede rigtig 
godt i Satans plan.

Hvordan ser vi forskel?
Når jeg vil fange en mus, laver 

jeg den lækreste mad, som jeg 
lægger i fælden. Signalet er, der 
er serveret, det er ikke farligt. 
Min hensigt er at snyde musen. 

Sandt eller falskt, rigtigt eller 
forkert, ægte eller uægte. Det er 
nogle af de vurderinger vi står 
over for hver eneste dag. Vi er 
opdraget til at tage stilling, og 
det er nødvendigt, hvis vi ikke 
skal blive taget ved næsen.

Men hvordan undgår vi at 

fortsætte Evas bane med at 
lade os tage ved næsen af 
Slangen?

Jeg plejer at sige, at der ikke 
er noget, der kan dræbe en 
god diskussion som facts. Det 
er bare sådan, at det ikke altid 
er tilfældet, at facts er tilgæn-
gelige. Og er de der, kan man 
jo også bare betvivle dem, så 
kører diskussionen alligevel.

Jeg har fl ere venner, der er 
enæggede tvillinger, hvor det 
er totalt umuligt at se forskel. 
Selv om de ser ens ud, er de 
ikke den samme person. De er 
forskellige, lever hvert deres liv 
med hver deres familie og børn. 
Udefra er de den samme. Kun 
når man lærer dem rigtig godt at 
kende, begynder forskellene at 
dukke op. Deres koner og børn 
kan ikke forstå, at jeg ikke kan 
kende forskel. De griner ad mig 
og synes, det er mærkeligt, at 
jeg ikke kan kende forskel.

Hvordan er det så, vi lærer 
at se forskel på, om det er Gud 
eller Satan, der har ret, eller om 
et budskab kommer fra den ene 
eller den anden?

Det kan give lange og mange 
diskussioner, om hvorvidt de 
fi ndes eller ej, for mig er det 
et faktum, at de lever i bedste 
velgående, så den del af diskus-
sionen stopper her. Men spørgs-
målet om at kende forskel på 
dem, er et spørgsmål, jeg gerne 
vil gå lidt videre med.

Fjenden ødelægger
i Guds navn

Det er sådan, at Gud skabte 
verden med en god hensigt, en 
ideel verden med kærlighed, 
fred, harmoni og så videre. Der 
skete bare lige det, at Satan, 
der dengang var en højtstående 
engel, ville overtage Guds plads 
og blev smidt ud af Himmelen. 

Han lå så på lur for - med sne-
dig list og ved at lægge sig tæt 
op ad sandheden - at ødelægge 
Guds skaberværk. Det var lige 
ved at lykkes. Han fi k synden, 
med alt hvad dertil hører, spredt 
ud over og i skaberværket. Og 
har nu klædt sig ud som Gud 
og render rundt og ødelægger 
i Guds navn. 

”Hvordan kan der være en 
Gud, når han tillader så meget 
ondt?” ”Hvordan kan der være 
en Gud, når ikke engang de 
kristne kan enes?” ”Hvorfor 
griber Gud ikke ind?” osv.

Jesus siger det selv på denne 
måde i Mattæus 13:24-30:

Et andet af de billeder, som 
Jesus brugte, lyder således: 
»Med Himmeriget er det som 
med en landmand, der såede 
hvede i sin mark. Men en nat, 
da folkene lå og sov, kom hans 
fjende og såede ukrudt mellem 
hveden. Derefter forsvandt han. 

Da hveden begyndte at spire, 
kom også ukrudtet til syne. 
Landmandens medhjælpere 
kom løbende: ’Du såede jo ren 
hvede i din mark,’ sagde de, 
’men nu er den fuld af ukrudt! 

Hvordan kan det gå til?’ ’Det 
er min fjende, der har gjort 
det,’ svarede han. ’Skal vi rive 
ukrudtet op?’ spurgte de så. 
’Nej,’ sagde han, ’så river I bare 
hveden med op. Lad begge dele 
gro side om side indtil høsten. 
Så vil jeg give høstfolkene be-
sked om at skille ukrudtet fra, så 
det kan blive brændt, og vi kan 
bringe den gode hvede i lade.’«

Vi må lære den gode 
stemme at kende

Når vi er kommet dertil, og 
har opdaget at der er to spil-
lere på banen, der udefra kan 
ligne hinanden til forveksling, 
gælder det om at lære den 
ægte at kende. Det gøres ved 
at lære hans stemme at kende, 
og holde sig tæt til ham som en 
søn til sin Far. 

Forestil dig, at det, jeg har 
skrevet indtil nu, er fakta, og se 
dig omkring på verden med de 
briller. Så er der mulighed for 
et helt nyt billede, der er meget 
mere farverigt og nuanceret. 

En masse puslebrikker, som 
vi normalt - og især videnska-
ben - har lagt til side som ikke 
eksisterende og ikke passende, 
vil pludselig falde på plads.

Guds plan er godhed og en 
vej tilbage til Edens have for alle 
dem, der vil. Dem, der ikke vil, 
lader sig snyde som Eva.

Hvornår holder vi op 
med at lade os lokke?

Hold troen i live
I denne weekend deltager ca. 900 kristne danskere i Awake-
konferencen i København. De kommer for at få ”mere fra 
Gud”. Og det burde være målet for os alle.

David du Plessis, en kendt amerikansk prædikant, som blev 
kaldt Mr. Pentacost (hr. Pinse), var kendt for udtrykket ”Gud 
har ingen børnebørn”. 

Et udtryk, som Indre Missions store høvding fra 1934-59, 
Christian Bartholdy, også brugte, når han ville illustrere, at 
man ikke kan leve på forældrenes tro, men selv har brug for 
at blive ”født på ny” for at være et Guds barn. 

Det var nemlig den besked, Jesus sagde til den ellers meget 
religiøse Nikodemus: Du må fødes på ny. (Johs. evang. 3,3-7)

At blive født på ny er den forvandling, der sker med os, når 
vi selv, personligt tager imod Jesus som vores frelser og den, 
der er herre i vores liv. 

Men hvad sker der så? 
Helligånden forsøger at vejlede os, så vi erkender, hvem vi 

er, og omvender os fra det onde, og begynder at træffe gode 
valg. Som regel oplever man en stor forandring i tiden efter.

Men det fortsætter ikke automatisk sådan... 
Vi har brug for at få fyldt på. Brug for at vokse. Fra at være 

pattebørn, som Paulus siger, der kun kan tåle mælk, til at 
indtage fast føde. (Hebr. 5,12-14) Vi må tage nye skridt i tro.

At tro er ikke en éngangs-begivenhed. Det er et liv i tro. 

Vi véd jo alle, at vi i perioder kan blive sløve eller skuffede. 
Ofte fortæller folk mig, at en bestemt skuffelse satte deres 
åndelige liv på stand by. 

Måske var det et andet menneske, der svigtede, og så 
begyndte de at tvivle på det hele, som om det var mennesker 
eller kirken, de troede på, - og ikke Gud og Jesus. 

Nogle gange var det en forkert teologi, der fi k dem til at tro, 
at Gud var vred på dem eller ikke brød sig om dem.

Men ofte var det måske slet ikke de andres svigt, men vores 
egne fald, der fi k os til at sakke bagud. Vi mistede frimodighe-
den og begejstringen. Og blev gnavne og mistroiske...

Men det fantastiske ved kristendommen er, at vi kan komme 
tilbage til Gud - og opleve nåde på nåde. Opleve sejre. 
Det kan virkelig blive godt igen.

Det gælder om ikke at blive hængende i det 
gamle, men at tage nye skridt i tro og vokse og 
opdage, hvor meget mere, der er at få. 

Men hvordan 
undgår vi at 
fortsætte Evas 
bane med at 
lade os tage 
ved næsen af 
Slangen?
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Bibeloversættelser 
og konsulent

Hjælp KD i Folketinget.
Få os på .

Send os din mailadresse på www.kd.dk og 
afgiv støteerklæring. 
S  

Som mennesker er vi altid på 
rejse. Livet er ikke en motor-
vej, men en sti, der snor sig 
gennem krat og op og ned 
ad bjerge. Af og til kommer 
vi til en fl od, hvor vi ikke ved, 
om vi skal vende om, fi nde 
en anden vej, bygge en tøm-
merfl åde eller bare svømme 
over. Det afgørende er ikke, 
hvordan vejen er, men om vi 
har en ledestjerne, vi følger. 
Hvad er målet for vores rejse?

Gud ønsker, at Jesus skal 
være vores ledestjerne, at vores 
mål i livet er at komme nærmere 
ham for hver dag, der går. Bi-
belen kan hjælpe os til at fi nde 
den rette vej, og det samme 
kan Guds Ånd, Helligånden. 
Derfor er det vigtigt, at vi læser 
Bibelen rigtigt og bruger den på 
rette måde. 

Start med en letforståelig, 
moderne oversættelse

For de mennesker, som ikke 
er opvokset med Bibelen og 
det særlige bibelsprog, er det 
væsentligt at begynde med at 
læse de første bøger i det Nye 
Testamente i en moderne, for-
ståelig oversættelse. 

Siden 2007 har vi haft to af 
den slags på dansk: Den nye 
Aftale (DNA) og Bibelen på 
Hverdagsdansk (BPH). Biker 
Bibelen, Street Bible eller Me-
talbibelen er endnu lettere at gå 
til for en nybegynder.

På engelsk fi ndes der mange 
forståelige oversættelser. Lad 
mig nævne: Living Bible, New 
Living Translation, Good News 
Bible, Contemporary English 
Version og God’s Word. The 
Message er en amerikansk 
genfortælling, som kræver et 
godt kendskab til amerikansk 
engelsk. (Disse kan f.eks. ses 
på www.biblegateway.com).

Selv dem, der er opvokset 
med bibelsproget, kan have 
gavn af at læse en moderne, 
forståelig oversættelse, fordi 
det kan klargøre mange af de 
bibelske tekster, og det kaster 
ofte nyt lys over noget, som 
er kendt. 

Mange mennesker tror, at 
de forstår en tekst, fordi de har 
hørt den mange gange. Men 
genkendelse er ikke det samme 
som forståelse. 

Sammenhængen er vigtig
Al kommunikation foregår 

i en bestemt sammenhæng. 
Det, vi siger, er som toppen 
af et isbjerg i forhold til det, vi 
mener. Hvis ikke vi er klar over, 
at noget af isbjerget ligger under 
overfl aden, misforstår vi meget 
tit hinanden.

Nogle mennesker bruger 

Bibelen på den måde, at de 
tager en sætning ud af sin sam-
menhæng og bruger den på en 
anden måde, end den oprinde-
lig var tænkt. Det er i virkelighe-
den at gøre vold på teksten og 
fornærme forfatteren.

”Alt formår jeg i ham, 
som giver mig kraft”

Et kendt eksempel er Fil. 
4,13: ”Alt formår jeg i ham, som 
giver mig kraft.” I det øjeblik, 
sætningen tages ud af sin sam-
menhæng, bliver ”alt” til noget 
abstrakt, alt tænkeligt. 

Men hvad er sammenhæn-
gen? Hvad siger det foregående 
vers? ”Jeg ved, hvad det vil sige 
at klare mig med lidt, såvel som 
hvordan det er at have overfl od. 
Jeg har lært hemmeligheden 
ved at være tilfreds i enhver 
situation, hvad enten jeg kan 
spise mig mæt eller må sulte, 
hvad enten jeg har overfl od eller 
lider mangel.” (BPH). 

For at imødekomme trangen 
til at tage netop det vers ud af 
sin sammenhæng, har BPH 
oversat v. 13 som: ”Alt dette kan 
jeg klare ved den styrke, Kristus 
giver mig.” Måske har man der-
ved ødelagt nogle prædikener? 
Til gengæld har man været tro 
over for Paulus, som skrev det.

”Riget tages med storm”
Et andet eksempel er Matt. 

11,12, som i den autoriserede 
oversættelse (AO) fra 1948 
lyder: 

”Og fra Johannes Døbers 
dage indtil nu tages Himmeriget 
med storm, og de, der stormer 
det, river det til sig.” 

På dansk betyder det at tage 

nogen (ofte et publikum) med 
storm at vække stor og umid-
delbar begejstring hos nogen. 
Det er mennesker, der tages 
med storm, ikke et abstrakt 
begreb som Himmeriget. I den 
autoriserede oversættelse (AO) 
fra 1992 er det ændret til: ”Fra 
Johannes Døbers dage indtil nu 
er Himmeriget blevet stormet, 
og de fremstormende river det 
til sig.” 

Man kommer til at tænke på 
en forretning, der har annon-
ceret et kæmpeudsalg, og når 
de åbner dørene, stormer folk 
ind og forsøger at rive varerne 
til sig. En sådan oversættelse 
får det til at lyde, som om Him-
meriget er noget, man kan tilrive 
sig med magt. 

Men hvad fortæller sammen-
hængen i kapitlet os? Johannes 
Døber var i fængsel, og han 
var blevet så modløs af mod-
standen, at han var begyndt at 
tvivle på, om Jesus virkelig var 
den ventede Messias, den store 
sejrherre, der skulle befri landet. 

I versene 16-19 fortæller 
Jesus, hvordan Johannes Dø-
ber af sine modstandere (især 
farisæerne og de skriftlærde) er 
blevet skældt ud og afvist som 
besat, fordi han levede asketisk. 
Og Jesus selv blev skældt ud og 
afvist som en fråser og dranker, 
fordi han gerne spiste et godt 
måltid og drak vin. Hele sam-
menhængen taler om modstand 
og afvisning. 

Fra vers 20 irettesætter Jesus 
indbyggerne i de byer, som har 
været vidne til hans mirakler. 
Hvorfor gør han det? Fordi de 
afviste at tro på ham. Sammen-
hængen gør det derfor helt klart, 

at budskabet om Guds Rige har 
mødt voldsom modstand, og 
modstanderne søger at komme 
det til livs ved at angribe dem, 
der forkynder det. Herodes satte 
Johannes i fængsel for at lukke 
munden på ham, og farisæerne 
pønsede på en anledning til at 
få Jesus af vejen. Grundteksten 
siger da også noget i retning 
af følgende: ”Himlenes Rige er 
blevet behandlet voldsomt/vol-
deligt, og voldelige mennesker 
søger at fjerne det.” 

Romersk tidsregning
Et tredje eksempel er Johs 

4,6: ”Træt af vandringen satte 
Jesus sig så ved kilden; det var 
ved den sjette time.” 

Visse ting i sammenhængen 
kan hjælpe os til at forstå, 
hvornår den sjette time var. 
Jesus var træt efter en lang 
dags vandring. Kvinderne kom 
normalt for at hente vand i de 
tidlige morgentimer eller sene 
eftermiddagstimer for at undgå 
middagsheden. Jesus og di-

sciplene planlagde at overnatte 
uden for byen, som var fjendtligt 
indstillet over for jøderne, og 
disciplene var gået ind i byen 
for at købe mad. 

Alt tyder på, at det var klok-
ken seks om aftenen. Men der 
er også en anden sammen-
hæng. I de andre evangelier 
og i Apostlenes Gerninger ville 
den ”sjette time” være regnet 
efter solopgang, som var det 
normale, og altså betyde kl. 12. 

Løsningen på dette problem 
er simpel nok, og den har været 
– eller burde være – kendt siden 
Alfred Edersheim forklarede 
den rette sammenhæng i 1883. 
Biskop Skat Rørdam redegør for 
det i sin oversættelse fra 1886. 
Johannes bruger i modsætning 
til de andre evangelier den of-
ficielle romerske tidsregning, 
som svarer til vores nuværende 
europæiske tradition. Den sjette 
time er hos Johannes kl. 6.

Det samme gælder Johs 
19,14. Jesus var af de jødiske 
ledere blevet ført hen til Pi-

latus. De havde i nattens løb 
holdt møde, og ved daggry 
blev den offi cielle dom afsagt: 
Jesus skulle dø. Derfor ønskede 
de, at Pilatus skulle lade ham 
korsfæste. 

Grundteksten siger: ”Det var 
påskens forberedelsesdag. 
Klokken/timen var omkring 
seks.” 

Ordet for forberedelsesdag er 
det, vi på dansk kalder fredag. 
Det var den dag, man forbe-
redte sig til sabbatten. Altså 
er der tale om påskens fredag 
eller den fredag, som faldt i 
påskeugen. 

Påskemåltidet var overstået, 
eftersom det fandt sted torsdag 
aften, så der er ikke tale om en 
forberedelsesdag til påsken, 
som AO siger. 

Da Johannes bruger romersk 
tidsregning, er der tale om kl. 
6 om morgenen, ikke kl. 12. 
(Altså: ingen uoverensstem-
melse mellem Johannes og de 
andre evangelier angående tid).

Sammenhæng, sammen-
hæng, sammenhæng

Sammenhængen er over-
ordentlig vigtig. Jo mere man 
kender til Bibelen og Bibelens 
begrebsverden, jo bedre forstår 
man de enkelte vers i deres 
rette sammenhæng. Selv når 
oversættelsen af et bestemt 
sted er mere eller mindre ufor-
ståelig, kan teksten måske al-
ligevel forstås ud fra ens almene 
kendskab til Bibelen. 

Den kendte sætning: ”Salige 
er de fattige i ånden” er ikke 
umiddelbart forståelig, men 
når man kender sin Bibel, ved 
man, at ”Gud står de hovmodige 
imod, de ydmyge viser han 
nåde” (Jak 4,6). At erkende, at 
man har brug for hjælp på det 
åndelige område, er nøglen til 
åndelig visdom.

Hvordan læser vi Bibelen?
Især nye bibellæsere kan med fordel bruge en af de nyere, danske oversættelser. 
Men alle kan have brug for en nærmere forklaring til nogle af de gamle tekster.

Jo bedre man kender den bibelske begrebsverden, jo lettere er det at forstå de enkelte vers rigtigt.

Af Iver Larsen



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 Suh

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 en senior på 80 år, gift, 

børn, og som igennem længere 
tid har kæmpet med en depres-
sion. 

Min depression afføder både 
angst og skyld. Jeg har prøvet 
alt, psykolog, piller, forbøn. Jeg 
ser det selv, som om jeg er i en 
kælder, som jeg ikke kan komme 
op af. Jeg er en kristen og kom-
mer i en pinsemenighed. 

Tak om du kan give mig et ord 
med på vejen.

Senior 80 år

Kære Senior 80 år
Jeg er ked af at høre, at du 

har kæmpet så længe med en 
depression, og du har jo prøvet de 
ting, jeg normalt ville anbefale dig. 
Jeg vil dog gerne alligevel give dig 
nogle kommentarer med på vejen.

En depression er et udtryk 
for, at noget ikke er i balance, 
enten fysisk, psykisk eller neu-
rologisk. Jeg går ud fra, at du 
har undersøgt dette sammen 
med den psykolog, du tidligere 
har konsulteret, men måske du 

igen skulle prøve at danne dig et 
overblik over, hvilke forventninger 
du (og andre) har til dig, både på 
det fysiske, psykiske og mentale 
område? 

Er de forventninger realistiske 
i forhold til dine ressourcer? Du 
er jo senior, og kræfterne og 
mulighederne er ganske enkelt 
ikke de samme hos dig som for 
20 år siden. 

Nogle gange glemmer vi de 
begrænsninger, som vores kro-
nologiske alder sætter for os. Det 
betyder, at vi kommer til at lave 
et ”overtræk” på energi-kontoen, 
som over tid kan resultere i ud-
brændthed og depression. 

Prøv også at tænke over, hvad 
der plejede at give dig glæde, 
energi og mening i dit liv? Hvor 
er dette blevet af? Og kan du selv 
være med til at gøre noget for at få 
det ind i dit liv igen – også selvom 
det blot er ganske lidt? Prøv at 
tænke på det på den måde, at 
hvis du ikke kan komme op af 
kælderen i øjeblikket, så må du 
få noget solskin ned i kælderen 
til dig, evt. lade andre bringe det 

ned til dig! 
En anden hjælpsom metafor 

kan være at tænke, at du indtil 
videre må begynde at indrette 
kælderen mere komfortabelt og 
prøve at gøre dig det så hyggeligt 
som muligt under de givne ram-
mer, så at sige. Det vil hjælpe dig 
til at fl ytte fokus fra depressionen 
og dens konsekvenser og over på 
de muligheder, du dog har, om 
end de måtte være få.

Du giver udtryk for, at din de-
pression afføder angst og skyld. 
Angst følger ofte i kølvandet af 
depressioner, simpelthen fordi 
vores psyke hyppigt reagerer med 
angst, når den er overbelastet 
eller ude af balance. Angsten 
kan dæmpes både medicinsk, 
ved at være opmærksom på at 
imødekomme de behov, kroppen 
og psyken aktuelt har, samt via 
kærlig omsorg fra pårørende. Når 
depressionen letter, forsvinder 
angsten som regel også. 

Skyldfølelsen er derimod no-
get, du kan arbejde med allerede 
nu, for skyld er psykologisk set 
vrede rettet mod sig selv. Hvad er 

du vred på dig selv over? Hvad er 
det, du åbenbart synes, du burde 
gøre, som du ikke gør? Eller 
omvendt? Her må du gå meget 
ærligt i rette med dig selv: du har 
ikke valgt at være deprimeret med 
vilje. Du har kæmpet en ihærdig 
og brav kamp for at komme af 
med den. Når du altså stadig er 
deprimeret, så er det ikke noget, 
du bør bebrejde sig selv for! 

Vær nådig imod dig selv, li-
gesom Gud er nådig mod os 
alle. Acceptér, at du på grund af 
depressionen har begrænsede 
ressourcer, ligesom din kone ville 
have det, hvis hun faldt og bræk-
kede benet – det ville du vel ikke 
bebrejde hende, vel?

Hvis du endelig vil bruge skyld-
følelsen til noget, så brug den 
konstruktivt ved at spørge dig 
selv: er der noget, jeg realistisk 
set kunne gøre, som ville give 
mig mere glæde og energi hver 
dag, men som jeg alligevel ikke 
gør? Hvis du kan svare ja til det, 
så er det helt i orden at have lidt 
skyldfølelse, for det du har mulig-
hed for at gøre positivt i dit liv og i 

kampen mod depressionen – det 
skal du sandelig også gøre. 

Jeg håber, du vil fortsætte din 

kamp og ikke give op.
Hilsen Suh

Kære Suh
Min datter går i 5. klasse og 

trives slet ikke i sin skole. Hun har 
været udsat for groft drilleri, på 
kanten til mobning, vil jeg mene, 
og selvom vi har gjort klasselære-
ren opmærksom på det, så bliver 
der ikke rigtig gjort noget ved det. 

Vi har tøvet med at gøre det 
åbent for de andre forældre/elever 
i klassen, da vi frygter, at vores 
datter måske vil blive drillet endnu 
mere eller fremstå som en ”slad-
rehank”. Det overvejer vi dog nu 
igen, for alternativet er, at vi skal 
fl ytte hende til en anden skole, og 
det er jo heller ikke let. 

Hvad vil du råde os til? Skal vi 
kæmpe videre for, at hun kan blive 
i klassen, med risiko for endnu 
et nederlag, eller er det bedre at 
fl ytte hende, inden hun bliver for  
skadet?                 Venlig hilsen T.

Kære T.
Hvor er det godt, at I tager si-

tuationen alvorligt! Mobning – eller 
groft drilleri, som du kalder det – er 
yderst skadeligt for den, det går ud 
over, og kan give mén langt op i 
voksenalderen. 

Jeg er skuffet over at høre, at I 
oplever, at klasselæreren ikke gør 
noget ved problemet. Det er hans/
hendes pligt! Børns trivsel i skolen 
er for det første meget vigtigt i 
det hele taget, men er også af 
afgørende betydning for indlæring. 

Hvis jeres datter på nogen 
måde er stærk nok og med jeres 
støtte har mod på at kæmpe lidt 
mere, vil jeg absolut opfordre jer 
til det, af fl ere grunde.

For det første vil det være 
gavnligt for jeres datter, at den 
onde historie og måske nega-
tive selvforståelse bliver afløst 

og dermed sluttet godt. En god 
slutning påvirker altid den måde, 
som vi senere forstår og mindes 
hele historien på – også det midt 
inde i den. 

At fl ytte skole kan blive nødven-
digt, og hvis forholdene ikke for-
bedres vil jeg også opfordre jer til 
at gøre det, men det kan desværre 
også gøre de første 5 skoleår til 

noget uafsluttet, som jeres datter 
får svært ved at ”lukke” bag sig. 

Derfor er det altid at foretrække, 
at problemerne med at være i 
klassen løses, også selvom det 
koster noget blod, sved og tårer. 
Jeg vil opfordre jer til at bede om 
et møde med både klasselærer 
og skoleinspektør. Stort set alle 
skoler har en mobbepolitik, og det 

er i skolens interesse at blive gjort 
opmærksom på, hvis den kun hol-
der på papiret, men ikke i praksis. 

Måske den pågældende klas-
selærer ikke har redskaberne til 
at håndtere situationen, og i så 
fald er det vigtigt, at han/hun får 
opbakning og hjælp fra ledelsens 
side, så der kan sættes effektivt 
ind eller måske tilføjes fl ere res-

sourcer til klassen. 
Selvom I er bekymrede for, 

om jeres datter vil blive stillet i 
en uheldig position ved at gøre 
hendes problemer offentlige for 
resten af klassens forældre/elever, 
vil jeg også opfordre jer til at gøre 
det. For I får fl ere muligheder for at 
ændre situationen omkring hende, 
hvis I får løftet problemerne op på 
et kollektivt plan. 

Desuden – måske er der fl ere 
end jeres datter, er har det svært 
i klassen? Mobning er jo ikke kun 
et problem for den, det går ud over, 
men dem, der mobber, har jo også 
et problem. De vil i lige så høj grad 
profi tere af at få hjælp til at relatere 
anderledes til deres kammerater. 

Måske I i forældregruppen 
kunne lave nogle aktiviteter sam-
men (børn og forældre), hvor I 
sætter fokus på godt samvær og 
fællesskab? Eller I kunne holde 
nogle pige-fester på skift, hvor I 
voksne deltager aktivt og er guider 
og rollemodeller for, hvordan godt 
samvær er?

Bedste ønsker til jer og jeres 
datter.

Hilsen Suh

Jeg kæmper med depression og angst... 

Vores datter bliver mobbet i klassen

Du er jo senior, og kræfterne og mulighederne er ganske 
enkelt ikke de samme hos dig som for 20 år siden. 

Der er det altid at foretrække, at problemerne med at være i klassen løses, også selvom det 
koster noget blod, sved og tårer.
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Af Steen Jensen

Stress. Angst. Druk. Nervepil-
ler. Og til sidst den helt store 
nedtur med blødende mavesår, 
skilsmisse og selvmordsfor-
søg. 

Det var virkeligheden for Jes 
Christiansen, der i mange år var 
hele Danmarks forsikringsmand i 
den populære Trafi kradionen, der 
kørte hver fredag på DR.

Men historien er også historien 
om at komme ud på den anden 
side. 

Han fandt i en moden alder 
tilbage til barnetroen og til livet.

Det er da også en glad 75-
årig, som Udfordringen møder i 
Aarhus. Dagen før har han holdt 
foredrag for 60 tilhørere i missi-
onshuset i Vinding ved Holstebro.

- Bagefter kom en mand op 
til mig og sagde, at han egentlig 
havde troet, at han kunne snuppe 
sig en lur undervejs. Han kunne 
bare ikke sove. Det havde været 
for spændende. Det er den slags 
bemærkninger, der gør det hele 
værd, smiler Jes Christiansen.

Præstens søn
Jes Christiansen sad i 26 år 

(1972-1998) som forsikrings-
ekspert i Lars E. Christiansens 
populære Trafi kradioen, der hver 
fredag blev sendt på DR. 

Det var i monopolets dage, så 
programmet havde rigtig mange 
lyttere. Rundt regnet en million.

Til daglig var Jes konsulent i 
Forsikringsoplysningen, holdt et 
væld af foredrag landet over og 
blev fl ittigt brugt i medierne, hvis 
der var sket en ulykke et eller 
andet sted.

Han elskede det. 
Når han stod op om morgenen, 

vidste han aldrig, hvad dagen 
mon ville bringe. Det gav ham 
et kick.

Men bag facaden gik livet mere 
og mere i smadder. 

Den personlige nedtur lå ellers 
ikke i kortene, da han voksede 
op som præstens ældste søn i 
Fuglebjerg på Vestsjælland, i et 
strengt indremissionsk miljø. 

Det var forventet, at han og de 

tre brødre sad forrest i kirken om 
søndagen, når faren prædikede.

- Men da jeg var 14-16 år, 
begyndte jeg at sætte spørgsmål 
ved tingene. Et rygte gik om, at en 
af mine kristne ledere, som var 
min store helt, havde været sin 
kone utro. Det gjorde noget ved 
mig. Min kristentro begyndte at 
skride, fortæller Jes Christiansen.

23 år gammel giftede han sig 
med den lokale IM-formands 
datter.

Alkohol og svigt
Det helt store skred skete, da 

Jes Christiansen, der i mellemti-
den var blevet uddannet forsik-
ringsmand, fi k sit livs drømmejob 
som konsulent i Forsikringsop-
lysningen.

Han var bare 26 år. 
Et par år senere blev han også 

udlånt til Danmark Radio og Tra-
fi kradioen, hvor han besvarede 
forsikringsspørgsmål fra lytterne.

Så fik karrieren virkelig et 
boost. Familien og kristendom-
men gled mere og mere i bag-
grunden. 

De dage, han ikke var i radioen, 
drønede han land og rige rundt 
og holdt foredrag om forsikringer.

På hotelværelser i provinsen 
var det fristende lige at åbne 
minibaren eller bestille en fl aske 
rødvin i restauranten.

Mere blev til mere. Efter 4-5 
år nåede han op på 40-50 gen-
stande om dagen og gik rundt 
med en kronisk alkoholpromille 
på 1,5-1,7.

Han fungerede fi nt på jobbet. 
Ingen mærkede noget. Men men-
neskeligt set blev han mere og 
mere umulig. 

Han blev en super-egoist, der 
havde Jes som verdens centrum. 
Hustruen og børnene svigtede 
han, så det bragede.

Han så det bare ikke selv. Den-
gang. Hvis der var problemer, var 

det de andres skyld.
- Jeg husker, at jeg engang 

sagde til min kone, at jeg syntes, 
hun burde se en psykolog. Jeg 
så kun splinten i andres øjne, 
ikke bjælken i mit eget. Jeg blev 
mere og mere paranoid, blev lyst-
løgner og ekspert i at manipulere, 
siger han.

Seks uger i koma
Alkohol blev blandet med Ste-

solider. 
Han holdt den kørende, uden 

at nogen greb ind. Hvis han lug-
tede af øl, sagde han bare, at han 
havde fået et par øller til frokost 
i kantinen.

Men i 1991 endte det galt. 
Få dage før Golfkrigen røg han 
på hospitalet med et blødende 
mavesår. 

Han lå i koma i seks uger, og 
da han vågnede, var Golfkrigen 
forbi.

- Overlægen sagde til min 
kone, at ”Jes dør”. Bagefter tak-
kede jeg Gud lidt i starten, at jeg 
overlevede, men så snart jeg 
var tilbage på job og raskmeldt, 
kørte det som i gamle dage, 
fortæller han.

Jes Christiansen forlod sin 
hustru fem år senere. Han fl yt-
tede senere sammen med en 
anden kvinde. 

Han mistede kontakten til sin 
nærmeste familie og blev black-
listet fra familiefester. 

Datteren har han i dag lidt 
kontakt til. Men sønnen har ikke 
villet tale med ham i 20 år.

- Jeg har et barnebarn på ni, 
som jeg aldrig har set. Min søn 
vil ikke lade mig. Jeg kan godt 
forstå, at børnene føler, at jeg 
svigtede. Det var det, jeg gjorde. 
Alt handlede om mig, siger Jes 
Christiansen.

Nedturen kulminerede en nat i 
1996. Han sad i sin bil på Strand-
vejen nord for København. Han 
havde ført en støvsugerslange 
fra udstødningsrøret ind i bilen. 

En politipatrulje kom tilfæl-
digvis forbi og fi k stoppet selv-
mordsforsøget. Han blev indlagt 
på psykiatrisk hospital.

- I dag tror jeg på, at det var 
fra Gud, at den politipatrulje kom 
forbi og reddede mit liv, siger han.

Dybt taknemmelig
Jes Christiansen kom i Minne-

sota-behandling i fem uger. Med 
et 12-trins program, hvis første 
punkt var selverkendelse.

- Jeg havde ramt bunden. Jeg 
var dér, hvor jeg skulle være, for 
at Gud kunne arbejde med mig, 
siger han.

Han lavede lister over men-
nesker, han havde svigtet. Dem 
opsøgte han én for én for at sige 
undskyld.

Han indledte et terapeutisk 
gravearbejde, hvor alt blev vendt: 
Sår fra barndommen, den kon-
stante følelse af mindreværd, 
angsten, frygten for at blive forladt 
osv. - følelser, som han i årevis 
havde undertrykt med druk og 
nervemedicin.

Han begyndte også at gå i kirke 
på en ny måde: Frivilligt. 

- Jeg var i kirke i Kongens 
Lyngby hos en smuk, kvindelig 
præst, der talte så dejligt om 
Guds kærlighed, og jeg sugede 
bare ordene til mig. Jeg følte, at 
jeg mødte en kærlig Gud, fortæl-

ler Jes Christiansen.
Han havde egentlig aldrig 

vendt sin barnetro ryggen. Den 
havde bare været sat på standby i 
rigtig mange år. Nu voksede troen 
frem på ny. Han følte sig sat fri.

- Jeg er blevet en Jesus-fan, 
der er dybt taknemmelig for, at 
han har reddet mit liv. Gang på 
gang, siger han.

Helbredt for blærekræft
Når han tænker tilbage, kan 

Jes Christiansen se, at Gud ikke 
bare én gang, men fl ere gange 
greb ind.

Senest var det blærekræft, der 
blev opdaget i 2015. 

Overlægen stillede ham ikke 
gode udsigter. Men bare fem 

dage før påske i år kunne lægen 
melde ham helt rask.

- Jeg tror på forbønnens kraft, 
og i min kirke har vi et godt net-
værk af forbedere, der bad for 
mig, siger Jes Christiansen.

For seks år siden fl yttede han 
til Jylland og kommer i dag i Chri-
stianskirken i Aarhus. 

Hér har han fundet et dejligt 
fællesskab og er selv aktiv bl.a. 
som frivillig kordegn og skribent 
til sognebladet. 

Han underviser også alkoholi-
kere på behandlingscentret Møl-
len i Tørring og holder ind imellem 
hudløst ærlige foredrag om sit liv 
rundt omkring i landet.

Jes Christiansen har ikke rørt 
en dråbe i 20 år!

NY
BOG

Musab Hassan Yusef er søn af en af Hamas’ grundlæg-
gere og blev kaldt ”den grønne prins”, men han endte 
som spion for Israel og fandt senere troen på Jesus.

SØN AF HAMAS 

SØN AF HAMAS - 308 SIDER 

KR. 249,-

p g

Mr. Forsikring
fra Trafi kradioen
fandt troen igen
Jes Christiansen var hele Danmarks forsikringsmand i Trafi kradioen 
på DR - men han betalte en høj pris...

- Min far var præst. 
Men da jeg var 14-16 

år, begyndte jeg at 
sætte spørgsmål ved 

tingene. 

- Jeg har et barnebarn 
på ni, som jeg aldrig 
har set. Min søn vil 

ikke lade mig. Jeg 
kan godt forstå, at 

børnene føler, at jeg 
svigtede. 

Jes Christiansen hjælper nu som frivillig kordegn i Christianskirken i Aarhus.



10 . UDLAND Udfordringen søndag den 24. april 2016

Skolebøgerne i Pakistans of-
fentlige skoler er blevet stadig 
mere fjendtlige mod kristne 
og andre religiøse minoriteter 
de sidste fem år, skriver World 
Watch Monitor.

- Trenden med et mere ensidigt  
pensum vendt mod religiøse mi-
noriteter tager fart. 

De groft generaliserede og 
stereotype beskrivelser af re-
ligiøse mindretal signalerer, at 
disse er upålidelige, religiøst 
mindreværdige og ideologisk set 
beregnende og intolerante, hed-
der det i en ny rapport.

 
Amerikansk kommission

Rapporten, som blev offentlig-
gjort i Washington D.C. den 12. 
april, stammer fra The U.S. Com-
mission on International Religious 
Freedom, (USCIRF), som har en 
rådgivende funktion i forhold til 
USAs kongres og udenrigsmini-
sterium.

Ifølge USAs forfatning skal 
kommissionens vurdering af 
religionsfriheden i andre lande 
tages til efterretning i USAs di-
plomatiske relationer verden over.

 
Viser regeringens politik

De pakistanske skolebøger 
udtrykker landets politik, hedder 
det i rapporten.

”Skolebøgerne refl ekterer de 
politiske perspektiver og de na-
tionale ideologier i uddannelses-
systemet og regeringsapparatet. 

Derfor er skolernes lærebøger 
blandt de vigtigste indikatorer for 
de offi cielle og folkelige syn på 
kultur og politik i de samfund, de  
skildrer med ord og billeder.”

Samtidig vurderes den reli-
giøse slagside i lærebøgerne:

- Skolebøgerne fortsætter med 
at overtræde de religiøse mino-
riteters forfatningsmæssige ret-
tigheder ved at inddrage islamisk 
ideologi i de fl este emner. Sam-
tidig fremhæves den nationale 
islamiske identitet på bekostning 
af børn med hindu-, kristen- eller 
sikhbaggrund.”

 
Udviklingen over fem år

Den amerikanske kommission 
har samarbejdet med den pa-
kistanske NGO The Peace and 
Education Foundation. 

I 2011 fandt USCIRF tenden-
siøst indhold i 25 lærebøger. De 
25 eksempler gav en forvrænget  
fremstilling af ikke-muslimske 
religioner. 

Nu har man så undersøgt 78 
nyere lærebøger for at se, om 
tendensen er blevet ændret. Der 
var tale om bøger for børn i 5.-
10. klasse, som bruges i de fi re 

provinser: Punjab, Sindh, Balo-
chistan og Khyber Pakhtunkhwa.

Tilsammen udgør disse provin-
ser 95 procent af Pakistans be-
folkning. Der fi ndes over 260.000 
skoler, hvor over 1.5 millioner 
lærere har kontakt med 41 mil-
lioner elever. 

70 nye eksempler
Den nye undersøgelse fandt, 

at 16 eksempler på tendensiøst 
materiale var blevet fjernet siden 
2011.

9 eksempler fandtes stadig. 
Nogle af dem havde samme form 
som i 2011, mens andre var æn-
dret i ordlyd, uden at tendensen 
var forandret.

Der var 70 nye eksempler på 
religiøs tendens i 24 lærebøger.

Der blev fundet små ”lom-
mer af forbedring” i Punjab og 
Khyber Pakhtunkhwa. Ifølge 
forskerne kan det skyldes, at de 
fi k mulighed for at mødes direkte 
med Punjabs guvernør og med 
uddannelsesministre i Khyber 
Pakhtunkhwa.

Flere end 8 ud af 10 nye ek-
sempler på skævhed i fremstil-
lingen blev fundet i provinserne 
Balochistan og Sindh.

Blander politik og religion
Et af de eksempler, som er 

blevet fjernet mellem 2011 og 
2016 er: 

“Anti-islamiske kræfter prøver 
altid af gøre en ende på det isla-

miske overherredømme i verden. 
Det kan være farligt for selveste 
islams eksistens. I vor tid er der 
derfor stort behov for forsvar af 
Pakistan og islam.”

Fra en lærebog for 5. klasse 
i Punjab: Et eksempel fra 2011 
var fjernet, men tendensen var 
bibeholdt:

2011: ”Kristne missionærer 
udnyttede fuldt ud den britiske 
okkupation af Asien, og under 
denne  beskyttelse begyndte de 
at omvende folk fra andre religio-
ner til kristendommen.”

 2016: “Kristne præsters indfl y-
delse var blevet meget større, de 
prædikede åbent deres religion 
beskyttet af deres regering. De 
kunne frit besøge byer og lands-
byer, organiserede møder for at 
beskrive kristendommens fordele 
og talte nedladende om andre 
religioner.”  

Fra en lærebog for 8. klasse i 
Sindh ses et nyt eksempel:

”Efter at være sluppet fri af 
kirkens undertrykkende og uvi-
dende styre gik det fremad for 
europæerne med hensyn til vi-
den, uddannelse, politik og kunst.” 

En lærebog for 6. klasse 
i Punjab gør meget ud af det 
anstrengte forhold til Indien og 
beskriver islam som nøglen til 
Pakistans identitet. 

Derfor gør lærebøgerne me-
get ud af at beskrive hinduers 
fjendskab mod muslimer og den 
britiske (og kristne) kolonimagt i 

Indien. (I 1947 blev Britisk Indien 
delt, så Pakistan ”de rettroendes 
land” blev til.)

Samtidig er der overdreven 
fokus på ”militære helte”. Ifølge 
USCIRF’s undersøgelse under-
vises pakistanerne ”på den mest 
overfl adiske måde”.

”Kristne bliver ofte fremstillet 
som upålidelige misionærer og 
som folk, der er i ledtog med 
britiske undertrykkere: tidligere 
hørte de til kolonimagten, og nu 
er de fortsat med i sammensvær-
gelser mod muslimer”, hedder det 
i rapporten.

Svært for ikke-muslimer
Pakistans pensum ”sætter 

elever fra religiøse mindretal i en 
prekær situation. I bedste fald kan 
de ses som andenrangs borgere. 
I værste fald kan de ses som 
fremmede og fjender af staten.

Hvis dette tema udvikles vi-
dere, kan elever fra de religiøse 
minoriteter ses ikke bare som 
outsidere, men som en farlig 
forurening af den nationale isla-
miske identitet, alene på grund 
af deres ikke-muslimske tro”, 
vurderer rapporten.

USCIRF’s anbefalinger
Det offentlige skolesystem er 

stadig ”fundamentalt intolerant 
overfor religiøse minoriteter”, og 
kristne børn lærer, at ”kristne har 
lært om tolerance og godhed fra 
muslimer.”

Der er altså tale om en ”of-
fentlig shaming (vanæren) af de 
religiøse mindretals børn fra en 
meget ung alder. Det sker gen-
nem fokus på deres religiøse 
og kulturelle identitet og deres 
samfunds tidligere historie.”

Derfor lyder nogle af anbefalin-
gerne fra USCIRF:

”Forfatningens garanti for religi-
onsfrihed for alle pakistanere bør 
refl ekteres i lærebøgerne.”

”Negativ indoktrinering må 
stoppe, og i stedet må man 
satse på objektivt indhold for at 
sikre en mere kritisk tilgang til 
uddannelse.”

”Pensum burde indskærpe 
fornemmelsen for konstruktiv 
patriotisme frem for en følelse 
af frygt.” 

”Overdrevet fokus på islam 
som ’den eneste rigtige tro’ må 
elimineres fra lærebøgerne”, 
og ”Historiske udeladelser og 
mistolkninger af forskellige be-
givenheder bør undlades for at 
undgå kontroversiel historieskriv-
ning. Forskellige synspunkter bør 
inkluderes.”

Bodil

Pakistans skolebøger 
fordømmer kristne
Angreb mod kristne næres af både blasfemiloven og religiøs intolerance i skolebøgerne.

Ny amerikansk rapport:

Rapporten fra USCIRF dokumenterer religiøs intolerance i 
lærebøgerne for Pakistans offentlige skoler. Her kan børnene fx 
læse, at ”kristne har lært om tolerance og godhed fra muslimer.”

Nyt vielsesritual giver øget 
interesse for NLMs trossamfund 
Den dag Kirkemøtet vedtog at indføre et nyt vielsesritual for 
både hetero- og homoseksuelle, gik 236 ind på Norsk Luthersk 
Missions hjemmesider mod normalt 30 besøgende per dag.

Flere end tidligere henvender sig nu for at få hjælp til det praktiske 
ved at blive medlem i NLMs trossamfund.

– Det er ikke overraskende, at vedtagelsen på Kirkemøtet skaber 
interesse for trossamfundet, siger bestyrelsesformand Ole Kristian 
Sameien til bladet Utsyn.

I samtaler med folk har jeg haft indtryk af, at en del har villet vente 
og se på udviklingen i Den norske Kirke, tilføjer Sameien.

Indtil videre er der kun omkring 250 medlemmer i NLMs tros-
samfund, og man har bevidst undladt at føre hvervekampagne. 
Samtidig skal folk dog vide, at trossamfundet fi ndes. Derfor har 
man nu udsendt en brochure om NLMs trossamfund, skriver KPK.

Bodil

Bestyrelsesfor-
mand Ole Kristian 
Sameien fra NLMs 
trossamfund forven-
ter fl ere indmeldelser 
i den kommende tid. 
Foto: Silje Måseide

Tørke rammer millioner i Afrika 
En meget kraftig El Niño har skabt tørke i store dele af det 
sydlige og østlige Afrika. Millioner af mennesker er ramt, og 
mængden af mad og rent drikkevand forsvinder i et alarme-
rende tempo, skriver nødhjælpsorganisationen ADRA.

Vejrfænomenet El Niño har forårsaget de laveste nedbørsmæng-
der nogensinde registreret mellem oktober og december 2015. Det 
anslås, at 40 millioner mennesker i landdistrikterne og 9 millioner 
fattige i byerne i tørkeramte områder vil blive ramt eller allerede 
er ramt af naturkatastrofen. Derfor har det globale ADRA netværk 
koordineret store nødhjælpsindsatser i fl ere lande.

Malawi oplever for første gang i et årti, at man ikke kan producere 
tilstrækkeligt majs. Prisen på majs var derfor 73 % højere end nor-
malt i december sidste år. Her uddeler ADRA fødevarehjælp med 
assistance fra World Food Program.

I Lesotho vurderes det, at 650.000 mennesker har behov for 
øjeblikkelig fødevarebistand. 

I Somalia frygter man, at omkring 3,7 millioner mennesker vil 
mangle mad i løbet af få måneder. ADRA Somalia hjælper skolerne 
med at få rent drikkevand.

I Etiopien mangler der vand, og specielt i mange landbrugs-
samfund er situationen kritisk. Her er den lokale ADRA med i et 
sanitets- og hygiejneprojekt i Kelafo-regionen.

ADRA blev grundlagt af Adventistkirken, men har siden 1987 
arbejdet som en selvstændig organisation.

Bodil

Bibler til børn i Hviderusland
30 år efter Tjernobyl-katastrofen
Natten mellem den 25. og 26. april 
1986 nedsmeltede reaktor 4 på atom-
kraftværket i Tjernobyl. Det kostede 
umiddelbart mindst 50 mennesker 
livet. Men folk i Hviderusland lider 
fortsat under eftervirkninger. 

Den største atomulykke i historien 
gik værst ud over Hviderusland, hvor 
omkring 70% af udslippet landede og forurenede et område på 
størrelse med Danmark, skriver Bibelselskabet. 

Hundredetusindvis af hviderussere måtte fl ygte over hals og ho-
ved. Landbrug måtte lukke, arbejdsløsheden steg, og folk prøvede at 
dulme de chokerende tab med alkohol og stoffer. I årene der fulgte, 
blev fl ere børn født med handicap og udviklede kræft. 

Når folk går i skoven for at plukke bær og svampe, må de med-
bringe en Geigertæller, der kan måle graden af radioaktiv forurening. 
Mange forældre er ramt af misbrugsproblemer. De må opgive at tage 
sig af deres børn, som i stedet kommer på børnehjem.

Bibelselskabet i Hviderusland prøver at hjælpe i denne situa-
tion. Ildsjæle har etableret en række kristne afvænningscentre, og 
udsatte får nyt livsmod. På  børnehjemmene hører børnene om, at 
de er elsket af Gud, hvilket betyder uendeligt meget, når man er 
blevet forladt af sine forældre og ikke tror sig elsket af nogen. Her 
giver Bibelens fortællinger virkelig liv og lys, fortæller international 
chef Synne Garff.

Bodil
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Mange kristne har engageret 
sig i kampen mod Barnevernet, 
efter at en norsk-rumænsk 
kristen familie på Vestlandet 
i Norge blev frataget deres 
fem børn efter mistanke om 
vold. Flere mener dog, at de 
som troende bliver uretfærdigt 
behandlet i barneværnssager.

– Næsten alle mine kristne ven-
ner har Barnevernet på nakken, 
siger en mand, som ikke ønsker at 
stå frem med navn, fordi han tid-
ligere har arbejdet i Barnevernet.

Tavshedspligten er jo til for at 
beskytte børnene, men Barnever-
net bruger den for at beskytte sig 
selv. Børnene er helt retsløse i en 
sådan situation, siger han.

Ifølge arrangørerne blev der 
demonstreret mod Barnevernet 
i 60 byer i 20 forskellige lande. 

Tør ikke komme selv
En af demonstranterne i Oslo 

var Gjermund Kvamme, som er 
pinseven fra Oppland. 

– Jeg er her som privatperson 
for at vise min støtte til dem, som 
lider under overgreb fra Barnever-
net, siger han. 

Kvamme har hjulpet fl ere fami-
lier, som har haft problemer med 
Barnevernet, med blandt andet  
at skaffe advokat.

– Mange af dem, som er ramt, 
tør ikke møde op selv, fordi de har 
fået klar besked om, at de kan 
få repressalier fra Barnevernet, 
hvis de protesterer offentligt, 
siger Kvamme. Han fortæller om 
en familie, som fik en bekym-
ringsmelding fra skolen, fordi de 
ønskede børnene fritaget for at 
se fi lm med pornografi sk indhold.

Skamfyldt kamp
I Oslo samlede fl ere hundrede 

sig sidste lørdag foran Stortin-
get, hvor blandt andet pastor i 

RestorationOslo-kirken Jan-Aage 
Torp holdt tale.

– Jeg har været engageret 
som pastor i fl ere konkrete børne-
værnssager og har over tid set 
fl ere negative ting, som sker i regi 
af Barnevernet, siger Torp til KPK.

– Det har jo nærmest været 
skamfyldt i vort samfund at kæm-
pe mod Barnevernet, og jeg kvi-
ede mig længe ved at engagere 
mig offentligt. Men jeg oplevede 
en tydelig styrelse fra Gud om at 
gøre dette nu, tilføjer han.

FNs børnekonvention
– Til trods for at der fi ndes en 

del gode medarbejdere i Barne-
vernet, som gør meget godt, så 
har jeg været vidne til gennem 
mange år, at Barnevernet grund-
læggende er i opposition til Bibe-
lens ord om familien samt imod 
FNs børnekonvention, sagde 
Jan-Aage Torp i sin appel.

– Det er selve fundamentet 
i Barnevernet, som er forkert. 
Derfor vil jeg arbejde for en 
fuld omlægning af Barnevernet, 
fortsatte han og drog paralleller 
mellem det fjerde bud og det at 
FNs børnekonvention først og 
fremmest har lagt omsorgsretten 
og ansvaret hos forældrene.

 
Ønsker en helt ny etat

Torp ønsker, at Barnevernet, 
som det er i dag, bliver nedlagt.

– Ideelt set burde det nedlæg-
ges. Så kunne man opbygge en 
ny etat med nye vedtægter, hvor  
de genindfører det biologiske 
princip som det grundlæggende, 
siger han.

Pinsepastoren lægger vægt 
på, at det daglige arbejde imel-
lem demonstrationerne er det 
vigtigste.

– Det gælder om at arbejde 
langsigtet. Folkemøder som dette 
er vigtige, og der kommer nok 

fl ere, men det er arbejdet mel-
lem demonstrationerne, som er 
afgørende. Det er her, vi må holde 
de gode samtaler med politikerne, 
siger Torp. 

Åbne for kritik
Statssekretær i Barne- og 

ligestillingsdepartementet Kai-
Morten Terning (FrP) forstår ikke 
påstanden om, at Barnevernet 
bruger tavshedspligten til at be-
skytte sig selv.

– Tavshedspligten er til for 
børnenes skyld og ikke for at 
beskytte ansatte i Barnevernet. 
Kritik af Barnevernet må behand-
les på en saglig og god måde. Vi 
lytter til konstruktiv kritik af Bar-
nevernet, og det er meget vigtigt 
for os at høre alle stemmerne i 
offentligheden, siger han.

Grundløse påstande?
Terning er heller ikke enig i at 

kristne og andre religiøse foræl-
dre er specielt udsatte.

– Disse påstande er grundløse, 
og det er vi optaget af at korrigere. 
Vi har religionsfrihed i Norge, og 
det holder vi højt, siger han. 

Statssekretæren roser Dagens 
chefredaktør Vebjørn Selbekk og 
Pinsebevægelsens Lederråd, 
som er stået frem for at imødegå 
disse påstande.

– Lederrådet i pinsebevægel-
sen siger blandt andet, at der ikke 
er nogen grund til at forsvare fy-
sisk afstraffelse i bibelsk forstand. 
At de er så tydeligt på banen 
gør det lettere for os, når vi skal 
korrigere påstande om religions-
forfølgelse, som kommer til udtryk 
internationalt, siger Terning.

Han er kritisk overfor Jan-Aage 
Torps påstand om, at Barnever-
net er i opposition til Bibelen og 
FNs børnekonvention.

– FNs børnekonvention ligger 
til grund for loven i Norge og gør, 

Barnevernet dækker sig 
bag ”tavshedspligten”

Den 16. april var der demonstrationer mod Barnevernet i 20 lande. Her fra demonstrationen i Oslo. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Flere hundrede demonstrerede mod tvangsfjernelser af børn uden for Stortinget i Oslo lørdag.

Trump foretrækker ’øje for øje’ 
Den Republikanske præsidentkandidat, 
milliardæren Donald Trump, siger, at hans 
yndlingsvers fra Bibelen er ”Øje for øje”.

Trump har tidligere fået kritik fra USAs kir-
kelige vælgere, fordi han ikke kunne oplyse, 
hvad hans yndlingsvers var.  Hans undvigende 
svar tidligere i valgkampen er af mange ble-
vet udlagt som et tegn på, at han hverken er 
bibelstærk eller troende. 

Men da Bob Lonsberry fra ABC News for nylig spurgte Trump, 
om han kunne nævne et yndlingsvers eller en beretning, som har 
præget hans tankegang eller karakter, svarede Trump:

- Jo, jeg tror, der er rigtig mange, når vi går ind i Bibelen. Nogen 
vil sige, at det ikke er særlig rart. Men man kan nok sige, at det er 
”øje for øje”. Vi må være meget stærke og stå helt fast, sagde Trump.

Kritikerne fastslog hurtigt, at kun de færreste kristne (om nogen 
overhovedet) ville have valgt dette bibelvers. 

- Hele pointen med kristendommen er at kæmpe mod hævn og 
tage imod tilgivelsen, og det viser sig allermest præcist i afvisningen 
af princippet med ”øje for øje”, skriver en blogger på det konservative 
medie Hotair.com.

Bodil

Livstegn fra bortførte skolepiger
Den 14. april i år var der gået to år siden terrorgruppen Boko 
Harams bortførelse af 276 piger fra en skole i Chibok, Nigeria. 
På årsdagen offentliggjorde bortførerne en video, som viser 
15 af pigerne iført muslimske dragter. 

Ifølge Christian Today er 219 af pigerne stadig i fangenskab. 
Nogle af de 15 på videoen blev identifi ceret af forældre og bekendte. 

Blandt mange af dem er der stor vrede over, at regeringen endnu 
ikke har befriet pigerne. 

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, svor at bekæmpe Boko 
Haram og bringe pigerne hjem, da han blev valgt sidste år. Men 
der er ikke sket meget i sagen.

FNs særlige udsending for global undervisning, Gordon Brown, 
siger om situationen: ”Pigernes forældre vågner stadig hver morgen 
uden at vide, om deres døtre er i live eller ej, om de er blevet gift 
eller ej, eller om de bliver misbrugt som slaver. De fortjener bedre 
end det.”  

Bodil

at børn er stærkt beskyttet mod 
blandt andet fysisk afstraffelse 
i modsætning til i mange andre 
lande, påpeger statssekretæren. 

KPK/Bodil

Frede Rasmussen er formand for FondenTroens Bevis Danmark

Postadresse: Troens Bevis, Sarons Dal, 4480 Kvinesdal, Norge   /   tlf. +47 38 35 75 00   /   Mailadresse:  mail@troensbevis.no   
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ONSDAG 27 APRIL
19.00  PINSEKIRKEN KORSØR

TORSDAG 28 APRIL
19.00   APOSTOLSK KIRKE, ÅLBORG

FREDAG 29 APRIL
16.00  HERNING FRIKIRKE

LØRDAG 30 APRIL
14.30   EVANGELIEKIRKEN 
             FREDERIKSBERG, KØBENHAVN

SØNDAG 1 MAI
10:00   FRISTEDET, BROVST
10.30   PINSEKIRKEN KORSØR
16.00   CITYKIRKEN AARHUS

>TURNELISTE

Troens Bevis har helt fra 1960’erne haft 
mange trofaste partnere i Danmark.

I 1990 blev Troens Bevis startet op igen 
som en dansk fond med eget 
servicekontor til hjælp for danske 
partnere, som vi nu ønsker at besøge.
 
Alle er velkommen til møderne, for at se 
og høre om hvordan man kan være med 
til at nå mennesker, der er fremmede for 
evangeliet.

FØLG MED OS TIL FJERNE LANDE

SE OG HØR HVAD DER SKER I MUSLIMSKE 
OMRÅDER I VEST AFRIKA, HINDUISTISKE 
INDIEN OG NEPAL, BUDDHISTISKE MYANMAR 
OG BJERGOMRÅDERNE I HIMALAYA.



Dansker besøgte åndeligt
 kraftcenter i Californien

Af John Engedal

’Gud er virke-
lig, og du kan 
møde ham’. Så-
dan oplevede Mathias Waage-
petersen det, da han besøgte 
Bethel-kirken i en uge og fi k et 
møde med Gud.

Egentlig var han i USA for at 
være i to måneders praktik i en 
kirke, men på en efterfølgende 
roadtrip besøgte han kirken i 
det nordlige Californien. Det blev 
hurtigt til ”den mest vidunderlige 
og seje tid, som jeg nogensinde 
har haft”, fordi Guds nærvær 
var så stærkt, husker Mathias 
Waagepetersen.

Forklarelsens bjerg
- Min referenceramme er 

Forklarelsens bjerg - at her er 
’godt at være’. Ligesom Peter, 
der ville bygge nogle hytter. Guds 
nærvær var så manifesteret, at 
man bare fi k lyst til at sige: ’Her 
er godt at være’. 

Det var også derfor, jeg endte 
med at blive der i længere tid end 
planlagt. De andre skandinaver, 
som jeg snakkede med, havde 
det på samme måde. Man havde 
ikke lyst til at tage derfra, siger 
Mathias Waagepetersen.

Som en fyldt pejs
En af gangene, hvor han mær-

kede Guds nærvær, var da han 
og en ven skulle til gudstjeneste 
i kirken.

- Vi kørte op mod kirken og var 
måske 200 meter derfra, og al-
lerede dér kunne vi fysisk mærke 
Guds nærvær, fortæller Mathias. 

- Jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal beskrive Guds nærvær, men 
det begyndte at krible i fi ngrene, 
og man kunne bare mærke i sin 
ånd, at her er Gud.

Lovsangen var begyndt, da 
Mathias Waagepetersen og hans 
ven trådte indenfor.

- Jeg kan huske, at vi bare kig-
gede på hinanden og smilte, fordi 
luften var fuldstændig mættet af 
Guds nærvær. Det var ligesom at 
komme et sted, hvor der bare var 
fyldt op i pejsen, og man kommer 
udefra, så kulden stadig sidder i 
tøjet, men man kan mærke, at 
her er der varmt.

Gud skruede op
for hastigheden

Mathias Waagepetersen blev 
kristen for 15 år siden og var 
på mange områder et ødelagt 
menneske. 

Siden han blev kristen, har 
han oplevet, at Gud i en løbende 
proces har helbredt og genop-

rettet ham til et helt menneske. 
I Bethel oplevede han, at Gud 
skruede kraftigt op for hastighe-
den i dén proces.

- Det blev enormt intenst. Gud 
mødte mig på områder af mit 
liv, dybt i mit indre menneske, 
og det blev bare presset ned 
på en uge – så jeg måtte også 
bruge en uge bagefter i sengen 
og bare kigge op i luften for at få 
det hele fordøjet, griner Mathias 
Waagepetersen.

’Grillet’ af Guds kraft
En af dagene var han gået 

til kirkens ’healingroom’, hvor 
de beder for syge, fordi han 
ønskede at blive helbredt for sin 
tinnitus. Men han fi k langt mere 
end det.

- Hende, der bad for mig, 
sagde: ’Du vil få langt mere, end 
hvad du kom for at få’. 

Så gik der jo ikke andet end et 
halvt minut, så lå jeg på gulvet, 
fordi Guds nærvær var så stærkt 
over mig, at jeg bare måtte over-
give mig og lægge mig ned. 

Og så bad hun skiftevis og 
profeterede over mig og bad til 
helbredelse og udrustning. 

Det var massivt, og det var, 
som om, at jeg blev ’grillet’ fuld-
stændig med Guds kraft, siger 
Mathias Waagepetersen.

Det blev en uge med Guds kraft og nærvær, da Mathias Waagepetersen for nogle år siden besøgte 
Bethel-kirken. Han oplevede helbredelse og fi k større frimodighed til at fortælle andre om Jesus.

Ligesom elektricitet
Guds kraft var som elektricitet, 

forklarer han.
- Det må være lige som at få 

strøm – men en god elektricitet 
– gennem kroppen. Ikke ubeha-
geligt, men alligevel voldsomt. 
Det var som om, der blev sat 
”high voltage” til dig, og jeg 
lå dernede på gulvet og blev 
fuldstændig ’grillet’, ler Mathis 
Waagepetersen.

Ville bede for
burger-ekspedient

Foruden fysisk og indre hel-
bredelse oplevede Mathias Wa-
agepetersen også, at han blev 
mere frimodig til at fortælle andre 
om Jesus. Da han en dag kørte 
en nordmand til lufthavnen efter 
en gudstjeneste, kørte de inden 
om en burgerrestaurant på vejen.

- Det første vi gjorde, var at 
begynde at vidne for hende, der 
stod ved kassen, og fortælle 
hende, at Gud elsker hende, 
og om vi måtte be’ for hende. Vi 
havde ikke snakket om det. Det 
kom nærmest bare ud af begges 
munde på samme tid, siger Ma-
thias Waagepetersen begejstret. 

- Jeg diskuterede ikke engang 
med mig selv; ’skal jeg? Og hvad 
nu hvis...’

- Det kom bare af at være 

sammen med Gud, fortæller 
han og sammenligner det med 
disciplene i Apostlenes gernin-
ger, som på pinsedagen gik fra et 
frygtbaseret kristenliv til frimodigt 
at fortælle om Jesus til dem, der 
havde korsfæstet ham.

Forventning er vigtig
- De bærer en kraftdimension 

i kirken, men på en sund måde 
først og fremmest. Det er ikke 
noget, der er ’hypet’. Det er 
nærmere en respons på Guds 
nærvær, siger Mathias Waage-
petersen og beskriver stilen i 
kirken som afslappet og med 
plads til humor. 

Han tror, det skyldes, at kirken 

har forventning til Gud.
- De tager Guds løfte, om at 

han vil være til stede, bogstave-
ligt. Samtidig har man en erfaring 
af, at Gud er til stede. Det skaber 
en grobund for en forventning til, 
at Gud vil være til stede, siger 
han og tilføjer, at kirken også 
har fokus på fl ere sider af Guds 
karakter, fx Guds kærlighed, 
glæde, generøsitet, gæstfrihed 
og nåde.

Samtidig er Jesus standarden 
for det liv, man ønsker at leve i 
kirken, forklarer Mathias Wa-
agepetersen, der stadig hører 
mange af kirkens prædikener 
over internettet.

(Artiklen blev bragt i 2012)

- Vi kørte op mod kirken og var måske 200 meter derfra, og 
allerede dér kunne vi fysisk mærke Guds nærvær, fortæller 
Mathias, med det sjældne efternavn Waagepetersen.

Bill og Brenda (Beni) Johnson 
er Senior Pastorer i den nu 
verdenskendte Bethel Church 
i Redding, Californien.
Han har skrevet adskillige 
bøger.
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Af John Engedal Nissen, 
fra Redding, Californien
Bragt første gang i januar 2015.

Hvorfor gør Gud så mange 
utrolige ting i lige netop Bethel 
Church i byen Redding i det 
nordlige Californien? En af 
nøglerne er at have Guds nær-
vær som den højeste værdi, 
mener kirkens hovedpræst Bill 
Johnson.

Lovsangen er intens og hen-
givet her i kirkesalen med brune, 
polstrede sæder, der alle er rettet 
mod den store scene oppe foran. 
Ikke meget anderledes end i 
andre store kirker. Men fl ere af 
deltagerne til dagens gudstjene-
ste er valfartet hertil fra udlandet. 
Og mere end 3000 elever fra hele 
verden går på bibelskole her i Be-
thel Church i byen Redding, som 
ligger i det nordlige Californien. 

Her taler de ikke om vækkelse 
som et tilfældigt lykketræf, men 
om at skabe en kultur, der fordrer 
vækkelse. Og det er netop, hvad 
de synes at have gjort her i kirken, 
hvor mange oplever mirakuløse 
helbredelser og Guds følbare 
nærvær. 

Men hvordan er kirken blevet 
sådan et fyrtårn?

Vi spurgte kirkens hovedpræst 
Bill Johnson om, hvad de gør 
anderledes – og hvordan danske 
kirker kan opleve det samme.

Guds nærvær
- Det vigtigste for os som kir-

kefamilie er Guds nærvær, og 
når det virkelig er det vigtigste, 
er resultatet målbart. Med andre 
ord: det kan ikke bare være en 
ide, eller fordi det er teologisk 
korrekt. Vi kan ikke sige, at Guds 
nærvær er vores største gave, 
medmindre det påvirker, hvordan 
vi lever og  vores relation til andre 
mennesker. Hvis Guds nærvær 
er det vigtigste, vil det påvirke, 
hvordan vi holder gudstjeneste, 
siger Bill Johnson og uddyber, 
hvad det betyder i praksis:

- Vi forsøger til hver gudstjene-
ste at give Gud plads til at gøre 

præcis, hvad han ønsker. Når vi 
er samlet, spørger vi derfor: hvad 
ønsker Gud at gøre? Vi undervi-
ser naturligvis i ordet, og det tager 
vi på ingen måde let på. Men jeg 
må være villig til ikke at undervise 
eller tale i kortere tid, hvis Guds 
herlighed begynder at fylde rum-
met, for jeg ønsker ikke at afbryde 
Guds nærvær, for at jeg selv kan 

tale. Jeg ønsker kun at gøre det, 
han gør. Det er en rejse i at lære at 
ære Guds nærvær, når vi samles, 
men også i mit personlige liv, i 
mine relationer og i mit arbejde.

En kultur af ære
Når Guds nærvær er vores 

højeste værdi, påvirker det vores 
tilgang til andre mennesker, fordi 
vi i højere grad ønsker at ære 
dem, mener Bill Johnson.

- Jeg ønsker ikke at fokusere på 
andres svagheder, men i stedet 
at se dem gennem Guds øjne og 
fejre, hvem de er. Vi kalder det en 
kultur af ære.

Konkret indebærer det blandt 
andet, at kirken indimellem har 
samlet penge ind til andre, som 
de ved, ikke kan lide dem, men 

som de stadig ønsker at ære, 
fordi de anerkender, at de er 
brugt af Gud.

- En anden vigtig værdi for os 
er, at intet er umuligt for Gud, og 
at han ønsker at gøre det umulige. 
Derfor forventer vi også, at han 
i denne atmosfære af ære og 
kærlighed til mennesker vil gøre 
det umulige, siger Bill Johnson og 
understreger, at det må have en 
konkret udformning:

- Du er nødt til at give Gud tid 
under gudstjenesten til at gøre det 
umulige. Du kan ikke bare sige, at 
Gud kan gøre mirakler, og hvis 
han vil helbrede nogle, kan han 
bare gøre det. Nej, du må tage 
tid til det. Nogle af vores møder 
handler kun om at bede for syge, 
mens vi andre gange gør det 

midtvejs i mødet. Men pointen er, 
at vi forventer, at Gud vil gøre det 
umulige. Så vi underviser om det, 
og vi tager tid til at praktisere det.

Ikke uden modgang
Ifølge Bill Johnson er det ikke 

bare et lykketræf, at kirken har 
udviklet sig til det, den er i dag, 
for han gjorde det samme i en 
langt mindre kirke, som lå isoleret 
oppe i bjergene og kun havde 
3500 indbyggere. Og da han 
blev præst i Redding i 1996, var 
det ikke uden problemer. Op mod 
halvdelen af menigheden endte 
med at forlade kirken.

- Det er aldrig rart for en præst 
at opleve, erkender Bill Johnson, 
for selv dem, som ikke kan lide 
en, har præsten omsorg for.

- Og jeg tror ikke på, at der 
er en særlig pointe i, at folk skal 
forlade kirken, og at det bare 
handler om at holde ud. Men i 
vores særlige tilfælde gav Herren 
mig meget specifi k vejledning på 
daglig basis. Jeg har aldrig før 
haft så intens en bønnetid i mit liv. 
Vi havde et niveau af helbredel-
ser, som jeg aldrig før havde set, 
og vi havde tidspunkter, hvor folk 
blev forvandlet på en måde, som 
jeg aldrig før havde set.

Alt dette skete samtidig med, 
at folk forlod kirken!

- Hvis man adlyder Gud, og 
han er der, er det ikke et problem, 
hvis folk stadig forlader kirken. Vi 
havde, hvad jeg længtes efter. 
Jeg er ligeglad med størrelse. 
Jeg har haft 60 mennesker i en 
kirke, og jeg har haft tusinder. Så 
længe Gud er der, og han er fri til 
at gøre, hvad han vil, og han kan 
fi nde folk, som tror på det umulige 
for ham, så er det fi nt.

Værdier i Guds rige
Mens vi sidder på stoleræk-

kerne i pausen mellem to gudstje-
nester, oplister han fi re kernevær-
dier, som kirken bygger på: Først 
og fremmest er Gud altid god, og 
intet er umuligt. Desuden var alt 
fuldført på Golgata.

- Vi er derfor ikke i en krig for 
Gud. Vi kæmper ud fra hans sejr. 
Han vandt allerede på Golgata 
og i sin opstandelse, siger han 
og nævner som den fjerde ker-
neværdi den såkaldte æreskultur:

- Jeg er betydningsfuld, og 
du er betydningsfuld. Alle men-
nesker er værdifulde, uanset 
om de er børn, for vi tror ikke, at 
børn har en lille Helligånd. Han 

kommer kun i én størrelse, så han 
kan også gøre mirakler gennem 
dem, og nogle gange lettere end 
gennem voksne, fordi vi ofte har 
en forkert tankegang.

- Det er blot nogle helt basale 
ting, understreger han.

Ifølge Bill Johnson er disse 
værdier ikke udtryk for en ame-
rikansk kultur, der måske ikke 
passer til en dansk kontekst, 
men derimod værdier i Guds rige. 
Derfor kan de også overføres til 
hvilken som helst anden kultur – 
inklusiv en dansk, påpeger han.

Besøg et mirakel-miljø
- Gud gør ikke forskel på men-

nesker. Han vil give den samme 
salvelse til alle i dit land.

Men nogle gange har vi brug 
for at komme ind i et ”mirakel-
miljø” og blive smittet af atmosfæ-
ren, mener han.

- Det er ligesom en god virus. 
Du bliver smittet med denne sal-
velse, og du begynder at se ting 
ske. Det er det, der skete med os, 
siger han og forklarer, hvordan 
han i 1987 selv tog på en kon-
ference med Vineyard-stifteren 
John Wimber, der underviste om, 
hvordan Gud ønsker at helbrede.

- Da jeg kom hjem, underviste 
jeg stadig om det samme, som 
før jeg tog afsted, og jeg levede 
og bad stort set også på samme 
måde. Men efter jeg kom tilbage 
fra konferencen, begyndte der 
at ske mirakler. Det var som om, 
jeg blev smittet, hvis det giver 
mening? Det er lidt ubegribeligt, 
men ægte, siger han og forklarer, 
at mange præster og andre kom-
mer til Bethel Church i en periode 
for også at blive ”smittet”.

- Men det behøver ikke at være 
her, for Gud er ikke bare i Red-
ding. Han gør ting i hele verden. 
Men fi nd et sted, hvor han gør 
noget. Bliv der et stykke tid, og 
lær i den forstand, at du begyn-
der at forstå. Men det vigtigste er 
salvelsen. Det er en gave.

Bill Johnson taler i København på Awake-konferencen:

Guds nærvær er det vigtigste
Hvad er hemmeligheden i Bethel Church i Californien, hvortil folk valfarter fra hele verden for at opleve Guds nærvær? Udfordringen besøgte kirken og 
spurgte kirkens hovedpræst Bill Johnson om, hvad der gør forskellen. I bededagsferien er Bill Johnson hovedtaler på Awake i Københavns Kulturcenter.

Bill Johnson er hovedpræst i Bethel Church i byen Redding i Californien, som de senere år er 
blevet et fyrtårn indenfor karismatisk kristendom. Her oplever mange at blive berørt af Gud, og 
kirkens lovsang og prædikener streames mange andre steder i verden. Ifølge Bill Johnson hand-
ler det om at skabe en kultur, der fremmer vækkelse.

”Du er nødt til at 
give Gud tid under 
gudstjenesten til at 
gøre det umulige.”

”Gud gør ikke for-
skel på mennesker. 

Han vil give den 
samme salvelse til 

alle i dit land.”

2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvor-
dan et menneske kan blive 
sat fri fra syndens magt, og 
hvordan man kan blive sat fri 
fra onde ånder.

Vi kender alle til den synlige 
verden, men ved normalt ikke så 
meget om den usynlige. Men fordi 
disse to verdener er så afgørende 
i vore liv, er det bydende nødven-
digt, at vi har en forståelse for 
dem begge. 

228,-
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Anmeldt af 
Josua Christensen

Hvad er god for-
kyndelse? Hvad 

er dens indhold, fokus og 
form? Hvordan kan man be-
lyse forkyndelsens formidling 
i et kommunikationsperspek-
tiv? Og hvordan er forholdet 
egentlig mellem det, som for-
kynderen foretager sig, og det, 
som tilhørerne får ud af det 
talte ord? Spørgsmålene er 
mange, og svarene er interes-
sant læsning. 

Forkyndelse er et centralt 
element i gudstjenesten; men 
også i en lang række af de andre 
samlinger, vi som kristne deltager 
i, er der forkyndelse i større eller 
mindre omfang. Det er derfor helt 
nødvendigt at spørge, hvordan 
denne forkyndelse er, og om den 
når sit mål: at bringe ord fra Guds 
hjerte til menneskers hjerte. Der 
er som bekendt ingen tro, uden 
at noget høres, og det noget 
udspringer af Guds ord (Rom 
10.17) – et ord, som skaber, hvad 
det nævner. 

Projekt god forkyndelse
Tretten vidt forskellige forfattere 

bidrager med hver deres per-
spektiv. Kapitlerne spænder fra 

betragtninger om forkynderens 
rolle og det forventningspres, som 
denne er under, til at se på det, 
som fylder (for) lidt indholdsmæs-
sigt i forkyndelsen, og til at se 
på, hvordan man kommunikerer 
verbalt, non-verbalt og ekstra-
verbalt – med ord, mimik og krop. 
Og bogens styrke er, at forfatterne 
ikke blot trækker på egne erfa-
ringer, men kan støtte sig op ad 
den store undersøgelse Projekt 
god forkyndelse fra 2013, og her 
kan man hente mange tankevæk-
kende statistikker.      

Mission tilbage
i missionshusene 

Hvor blev kaldet til omvendel-
sen af? Sådan spørger kommu-
nikationsleder Nicklas Lautrup-
Meiner i kapitel 3. Baggrunden 
er, at undersøgelsen omhandler 
missionsfolkenes oplevelse af for-
kyndelsen, og her siger mellem en 
tredjedel og en fjerdedel ikke ja til, 
at de hører udfordringen til efter-
følgelse af Kristus eller til mission.   

”Hvis forkyndelsen oftest bare 
stryger tilhørerne med hårene og 
ikke gør konfrontationen tydelig, 
er der derfor en risiko for, at me-
nigheden falder hen og aldrig hører 
kaldet til omvendelse, selvom det så 
rent faktisk er der en gang imellem” 
(s.49-50). 

Er der mon tale om en slags 
omvendt ”ulven kommer”- prin-
cip? kunne man spørge. Denne 
bekymring optræder fl ere gange 
i bogen og peger på noget meget 

centralt, nemlig forkyndelsens 
indhold. Eller nærmere beteg-
net: forkyndelsens udfordrende 
indhold. Nu er der som bekendt 
ikke noget så taknemmeligt som 

statistikker, men alligevel vækker 
det berettiget opsigt, at så mange  
kirkegængere ikke oplever kaldet 
til efterfølgelse af Jesus eller til 
mission, især når undersøgelsen 
dækker de kirkesamfund, som i 
deres idégrundlag lægger vægt 
på mission. Kobler man det til 
studiet af de prædikenmanu-
skripter, som også er en del af 
undersøgelsen, så er det endnu 
mere udtalt, idet kun 16 pct. i høj 
grad lægger vægt på mission. 
Men hvorfor har dette emne så 
lidt plads i den forkyndelse, som 
lyder i dag? 

Himmel, Helvede og 
nåde, som fl ytter noget

God forkyndelse udspringer 
af forkynderens indsigt i Guds 
ord, livserfaringer og passion. 
Men samtidig er der så meget 
stof at forkynde ud fra i Bibelen, 
at selektionen, vinklingen og det 
fokus, der former forkyndelsen, er 
af overordentlig stor betydning for, 
hvordan tilhørernes tro formes. 

Her peger især to kapitler på 
de udfordringer, som evangeliet 
indeholder. På den ene side er det 
absolut nødvendigt at holde fast i 
retfærdiggørelse af nåde alene. At 
nåden er det Guds mirakel, som 
gør den helt store forskel, og at 
vi uden den slet ikke kan begribe 
evangeliet. På den anden side 

skal forkynderen forkynde, dvs. 
viderebringe et budskab på vegne 
af en højere autoritet. Det betyder 
bl.a., at det ikke er forkynderens 
opgave eller ret at gradbøje eller 
formilde budskabets radikalitet. 
Og helt konkret kan man ikke pille 
synd, Helvede og fortabelse ud af 
forkyndelsen, uden at evangeliet 
også fordufter. 

Det er ikke konservativisme, 
hvor form, ord og formidling 
ikke kan fornyes, for der vil altid 
være et behov for at ”oversætte” 
evangeliet til den hverdag, som 
tilhørerne befi nder sig i, men det 
er et sjældent radikalt kald til at 
stå ved hele budskabet – også 
den del, som vækker anstød, fordi 
den gør op med den individualitet, 
som ikke vil stå til regnskab for 
noget som helst. 

Det er på den måde et alvorligt 
budskab, men også et trosstyr-
kende et af slagsen, fordi det 
bekræfter, at en helbibelsk forkyn-
delse vinder i dybde og styrke, og 
på den lange bane er den eneste, 
som holder distancen og kan gøre 
tilhørere til efterfølgere af Kristus.  

Flemming Stidsen: Ord fra Guds 
hjerte • 200 sider • 199,95 kr.  
Lohse og Logos Media                      

Hvornår er forkyndelsen god?
Bogen ”Ord fra Guds hjerte” er tænkt som en udfordring og vejledning til både forkyndere og menighed og bygger på en 
spørgeskemaundersøgelse blandt 11 kirkelige organisationer i Danmark.
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I en kold verden
Vi kender talemåden: ”Han er kold!” eller ”Hun har et hjerte af 
is” - i eventyrene bliver dette pludselig konkret. 

Her former følelseslivet den ydre verden, og magien vokser frem 
af pressede situationer og voldsomme konfrontationer. Der sættes 
fascinerende billeder og fortællinger på den indre kamp, som alle 
mennesker kender til i en eller anden grad, kampen mellem det gode 
og rette overfor det onde og selviske. 

The Huntsman: Winter’s War giver os både forhistorie og efter-
spillet til Snow White and the Huntsman. Jægerne Eric og Sara må 
kæmpe mod de to onde dronninger og søstre, Ravenna og Freya. 

Historien tager sin begyndelse, mens Ravenna er en mægtig ma-
gisk dronning, hvis søster, Freya, blot er en forelsket ung kvinde, som 
intet andet har i hovedet end sit hjertes udkårne. Men som i alle andre 
eventyr indtræffer en begivenhed, som forandrer det ’harmoniske’ 
hjem og driver hovedpersonen ud på en rejse. En tragisk begiven-
hed forvandler Freya til isdronning. Hun skaber en hær af jægere, 
hvormed hun underlægger sig hele den nordlige del af landet. Her 
hersker hun, med slående paralleller til både fi lmen Frost og i endnu 
højere grad den hvide heks i Løven, heksen og garderobeskabet i 
et landskab, der er lige så koldt som hendes hjerte. 

Kærlighed er forbudt, men ingen kan holde Eric og Sara fra hinan-
den! De må dog så meget grusomt igennem og mister tilsyneladende 
hinanden, men det hele ender alligevel godt.   

Klassiske tematikker
Det magiske spejl repræsenterer viden om nutid og fremtid, det 

er et farligt våben i hænderne på de onde og en ødelæggende gift 
i de godes besiddelse. I fi lmen bruges det til at bringe Ravenna 
tilbage fra de døde, igen et lån fra andre adventurefi lm. Samtidig 
er det nærliggende at trække tråde til Bibelens beretninger. Viden, 
oprør, magt og ødelæggelse er universelle temaer, som går igen-
nem de fl este store historier. Det er tankevækkende, at Jesu ord 
om, at kærligheden skal blive kold (Matt 24), billedliggøres i sådan 
en fi lm, mens det er vanskeligere at erkende, når det også sker i 
virkelighedens verden.  

Kærligheden er det centrale tema i fi lmen. Hos Ravenna er det 
den selviske magtsyge kærlighed. Hun elsker magten. Hun spiller 
’kærlighedsspillet’ og bruger sin skønhed som et middel til at skaffe 
sig magt. Derfor tåler hun ingen rivaler, hverken når det gælder 
skønhed eller magt. Freya derimod elsker oprigtigt, men svigtes af 
sin elskede (og af søsteren), og hendes kærlighed bliver derfor kold. 
Hun skærmer sig mod hjertesorger ved at benægte den blotte tale 
om kærlighed. Den store forskel er, at Freya har følt kærligheden og 
i sidste ende bryder den igennem den ydre skal af hårdhed. Endelig 
er der kærligheden mellem Eric og Sara, den er umiddelbar, ægte 
og uforbeholden, den bliver hårdt prøvet af løgn og modgang, men 
må naturligvis, i eventyret, bestå til sidst.          

God action 
Chris Hemsworth spiller igen The Huntsman og Charlize Theron 

genopstår som den onde Dronning Ravenna. Derudover spiller Emily 
Blunt rollen som Freya. Hun mestrer både den blide forelskede pige-
rolle og den iskolde dronning, selvom førstnævnte nok ligger mest 
naturligt til hende. Endelig spiller Jessica Chastain den superseje 
kvindelige jæger, som uddeler bøllebank til store stærke mænd.

Som actionfi lm er The Huntsman: Winter’s War vellykket, og det 
er en fl ot præstation, når man tager i betragtning, at instruktøren er 
debutanten Cedric Nicolas-Troyan. Der er kampscener og visuelle 
effekter for alle pengene.

Josua Christensen
The Huntsman: Winter’s War • 114 min. • Premiere: 7. april

Drengen Mowgli og hans ven, bjørnen Baloo i animationsfi lmen efter Rudyard Kiplings klassiker 
Junglebogen (still fra fi lmen).

The Lady in the Van: Mary Shepherd (Maggie Smith) og forfat-
teren Alan Bennett (Alex Jennings) (still fra fi lmen: © United 
International Pictures)

De onde søstre Ravenna (Charlize Theron) og Freya (Emily 
Blunt) i ”The Huntsman: Winter’s War” (still fra fi lmen: © Uni-
versal Pictures)

Anmeldt af Anne-
Katrine Buch

Disneys tegne-
f i lmsk lass ike r 
Junglebogen fra 
1967 har fået en ny CGI-baseret 
opdatering, der er et festligt 
skrud af computerteknologi, 
men som stadig mangler den 
dybde, Kiplings bog havde.

De fl este kender nok historien, 
men for de få, der ikke har sunget 
”Det’ rent og skært nødvendige” 
gennem hele deres barndom, 
handler Junglebogen om dren-
gen Mowgli, der bliver efterladt 
i junglen som spæd. Han bliver 
fundet af panteren Bagheera 
og bragt til junglens ulveflok. 
Ulvene ledt af Akela og Raksha 
opdrager Mowgli som en af de-
res egne, og menneskedrengen 
vokser op som en del af naturen. 
Men den arrede bengalske tiger, 
Shere Khan, advarer de andre 
dyr om Mowgli, og da han truer 
ulvefl okken på livet, må Mowgli 
og Bagheera flygte dybt ind i 
junglen. Bagheera vil bringe 
Mowgli tilbage til menneskerne, 
men undervejs får de følgeskab af 
den dovne bjørn Baloo, og Mowgli 
krydser vej med junglens mørkere 
kræfter i form af slangen Kaa og 
den gigantiske orangutang kong 
Louie. Men før de finder men-
neskene, venter det sidste opgør 
med Shere Khan …

Der er mange aspekter, der 
gør Junglebogen (2016) værd at 
se. CGI-animationen kombineret 
med live-action sekvenserne ser 

blændende godt ud, og det er 
første gang, animerede dyr ser så 
virkelighedstro ud på fi lm. Jungle-
bogen er fi lmet udelukkende med 
CGI, og kun drengen, der spiller 
Mowgli er i live, men det er ikke 
til at tro, når man ser fi lmen. Den 
fantastiske animation alene er 
billetprisen værd.  Af uransagelige 
årsager har de danske biografer 
dog valgt ikke at indtale fi lmen 
på dansk - måske i et forsøg 
på at undgå klager fra forældre 
over, at de mindste får mareridt 
af den nye udgave. Disney har 
bibeholdt et par sange, som et 
nik til den gamle version, men de 
falder fl adt, da både billedside 

og historie er langt mere dyster 
og uhyggelig end i den farverige 
tegnefi lm. Desværre - for det der-
med voksne publikum - er den nye 
udgave af Junglebogen næsten 
ord for ord baseret på Disneys 
tegnefilmsversion fra 1967 af 
samme navn og trækker derfor 
kun i begrænset omfang på den 
klassiske bog af Rudyard Kipling. 
Det betyder, at Kiplings medita-
tion over menneskets destruktion 
af naturen og englændernes ko-
lonialisme ikke har nogen plads 
i historien, hvilket er en skam, 
da denne nye Junglebog ellers 
bærer præg af en langt mere 
naturalistisk tilgang til historien. 

En genopdaget klassiker
Kiplings Junglebogen er blevet til en fantastisk animationfi lm, men den mangler bogens dybde.

Mowglis opvækst blandt ul-
vene har både dybde og hjerte, 
men ved at fokusere for meget 
på action-sekvenserne og den 
fantastiske animation, mister 
Junglebogen dog noget af sin 
sjæl. Jeg er meget spændt på at 
se Andy Serkis’ version, der på 
papiret lover at være mere tro 
mod Kiplings roman, men indtil 
da vil jeg nyde Disneys version. 
Den var måske ikke ren og skær 
nødvendig, men sikke et mage-
løst spektakel!

Junglebogen • 101 min. 
Premiere: 14. april

Anmeldt af Anne-Katrine Buch

The Lady in the Van fortæller 
den sande historie om den 
ældre, hjemløse dame, der par-
kerede sin (hus)vogn i forfat-
teren Alan Bennets indkørsel, 
og den gør det med sådan en 
livsglæde, at man ikke kan 
andet end at fryde sig.

Skuespillerinden Maggie Smith 
er koncentreret engelskhed. Som 
matriarken i Downton Abbey red-
dede hun scene efter scene med 
sit bidende vid, og i hendes ansigt 
udspiller der sig et helt liv - om 
hun spiller aristokrat eller som 
her hjemløs. 

I The Lady in the Van spil-
ler hun Miss Shepherd, hvis 
sørgmodige historie afsløres 
efterhånden, som fi lmen udfolder 
sig. Det er en gribende fortælling, 
men den virkelige attraktion i 
fi lmen er samspillet mellem Miss 
Shepherd og hendes forvirrede, 

uvillige vært. Som Bennett - den 
virkelige, Oscar-nominerede for-
fatter, hvis memoirer inspirerede 
til fi lmen - spiller Alex Jennings en 
anstændig fyr, hvis excentriske 
forfatter-opførsel dækker over 
et varmt hjerte. Og Smiths Miss 
Shepherd - uendeligt uhøfl ig og 
irriterende elskelig - får gravet 
det hjerte frem. Den virkelige 
Bennetts genfortælling af hans 
(ofte morsomme) erfaringer med 
Miss Shepherd kan potentielt ses 
af nogle som grusom, og alligevel 
er det det, der får denne bitterligt 
sjove fortælling til at virke, da 
Smith dristigt gør sin karakter så 
vanskelig som muligt og frygtløst 
demonstrerer, at det at drage 
omsorg for de svage, de syge og 
de skøre kan være usigeligt hårdt.

Under alle omstændigheder er 
The Lady in the Van en velkom-
men livsgnist blandt (voksen)fi lm, 
der ofte arbejder med det hjerte-
løse, men sjældent lægger me-
gen hjertevarme eller glæde i det. 

The Lady in the Van er en kontant 
glæde hele vejen rundt, selv når 
den gør ondt - en oplevelse, der 
gjorde så stort et indtryk, at jeg 
skal ind og se den igen.

Alan Bennett inviterede Miss 
Shepherd til at bo i sin indkørsel 

i et par dage - og hun blev der i 
15 år. Se, det er en sand kærlig-
hedshistorie.

The Lady in the Van
104 min. • Premiere: 14. april

Når hjertet 
fi nder hjem
”The Lady in the Van” er ren glæde.



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -   

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

Ferie

Har du ændringer eller spørgsmålHar du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?til dit abonnement?

SSå ring til Udfordrinå ring til Udfordringens kontor mellem gens kontor mellem kl. 10:00 og kl. 10:00 og 
kl. 15:00 på kl. 15:00 på tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

- tryk 1 for abonnmen- tryk 1 for abonnmentt

Brug for annonce?  Ring 73 56 15 06

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

DiverseUddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Kolofon

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

Det bedste af Nordtyskland 
4 dage på 3-stjernet hotel i Soltau

Hotel Meyn ★★★

Soltau i Niedersachsen er den perfekte 
base for et par oplevelsesmættede dage 
for både store og små. Jeres hotel ligger 
kun 6 kilometer fra Heide Park, som er 
en af Tysklands allerstørste forlystel-
sesparker, og i Serengeti Safaripark 
(35 km) kan I opleve et lille stykke af 
Afrika. Begge parker har åbent fra april 
til oktober. Beliggenheden lige mellem 
Hamburg, Bremen og Hannover gør 
det særdeles nemt at komme i nærhe-
den af nogle af de bedste oplevelser, 
Tyskland har at byde på. Hamburg (76 
km), Tysklands næststørste by, er en af 
de mest trendsættende storbyer og har 
samtidig en synlig historie som gammel 
hansestad.

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

Pristillæg fra 14.6.: 50,-

Børnerabat  
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

© TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 

nkomst

2 overnatninger 749,-4 overnatninger fra 1.349,-

 
 
 
 

Sundeved Centret, Nybøl, Sønderborg. 14 værelser, 41 (50)senge 
Kurser, lejre, weekend, lejrskole, fest. Bryllup & sølvbryllup i egen kirke. 
Else Led, 7446 7121 post@sundevedcentret.dk  SundevedCentret.dk 
Camping: Bes l, værelse, plads, mad  
Pinsecamping den 13. l 16. maj:   
Gert Agerholm, 7465 0504, gert@fam-agerholm.com  
Bibelcamping den 2. l 9. juli:  ÅBNER 29/4 kl. 12 
Jonna M. Hansen, 2326 1075, boiskov@mail.dk 
Bibelweekend den 16. l 18. september. Program SundevedCentret.dk 

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. 

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), cand. jur. Herluf Post 
Pedersen, generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist 

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 
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Stillinger

Mangler du nye medarbejdere?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen

  Ring 73 56 15 06

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for 

abonnement

Bogsalg

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

KG er i vækst 
3 lærere efterlyses i en række forskellige fag.

Se jobopslag på: 
www.kristne-gym.dk

Lukas-Skolen søger en 
sprudlende musikskoleleder
Vores meget afholdte musikskoleleder har valgt at søge nye 
udfordringer, og derfor søger vi en ny medarbejder til at stå 
i spidsen for vores musikskole. 

Vi søger en engageret og sprudlende person, der vil elske at 
lede og udvikle musikskolen og samtidig undervise i musik 
både i skoledelen og i musikskolen. Stillingen er pt. en del-
tidsstilling på 70% men med mulighed for fuldtid

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens kristne 
grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne. 

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med 300 skønne unger - 
hvoraf 120 går i musikskole - samt engagerede kollegaer, der 
ser frem til at have dig med i deres arbejdsfællesskab. Tjek 
selv vores hjemmeside og fi nd ud af mere om, hvem vi er.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse. Stillingen 
ønskes besat fra 1.8.2016.

Ansøgningen sendes til:
Moe@lukas-skolen.dk
eller til
Lukas-Skolen, Grundet Bygade 17, 7100 Vejle.
Ansøgningsfrist 2. maj 2016. 

Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted i uge 19.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 7572 0080. 

Ferie

Italien – Gardasøen og Oberammergau 7.8. - 15.8.
Norge – fjord og fjeld 14.8. - 21.8.
Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. - 29.8.
Aserbajdsjan og Georgien – i Kaukasus 15.9. - 24.9.
Armenien – Verdens ældste kristne nation 16.9. - 24.9.
Israel – rundrejse med Samaria 18.9. - 27.9.
Tyskland – i Luthers fodspor 19.9. - 24.9.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Skal du 
med ud og 

rejse?

kkk lalal dddu uuuu
ed ud ooggg 
rererejsjsj e?e??

Sommerhus udlejes
i Lønstrup Nordjylland - Se mere på havtornvej.dk

Lerpytter Friskole søger
2 dygtige og engagerede lærere
Lerpytter Friskole & Børnehave driver skole og børnehave 
ud fra et kristent værdigrundlag og menneskesyn. Vi er en 
veletableret skole med et stabilt elevgrundlag og en meget 
velfungerende personalegruppe. I januar 2016 byggede vi en 
ny børnehave og forventer på sigt at skulle bygge til skolen. 

Da en af vores lærere fl ytter fra egnen, og vores leder fået 
fl ere opgaver, søger vi pr. 1. august 2016 to kompetente 
lærere, som tilsammen skal kunne dække følgende fag:

• Fysik/kemi, biologi og geografi 
• Idræt
• Musik
• Dansk (med klasselærerfunktion)

Øvrige kvalifi kationer og ønsker vil blive taget i betragtning 
i forbindelse med den endelige fagfordeling. 
Du skal som udgangspunkt være læreruddannet og have 
linjefag i nogle af ovenstående fag.
Afhængig af dine kvalifi kationer og ønsker, kan stillingerne sam-
mensættes, så ansættelsesgraden bliver mellem 60 og 100%. 

Vi kan tilbyde dig en spændende, udfordrende og livsbe-
kræftende ansættelse, med gode og fl eksible rammer. Hvis 
du er den rigtige person til jobbet, vil vi gøre vores bedste 
til, at Lerpytter Friskole & Børnehave bliver en fantastisk 
arbejdsplads for dig!

Ansøgere forventes at være i overensstemmelse med skolens 
grundlag og formål og at kunne arbejde loyalt i forhold hertil. 
Læs mere om skolen på www.lerpytter.dk

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henven-
delse til skolens leder, Brian Immersen, på telefon 9799 0100.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.

Ansøger skal være indstillet på, at der vil blive indhentet 
børneattest.

Ansøgning med referencer, eksamenspapirer, og cv sendes 
pr. mail til info@lerpytter.dk senest fredag den 29. april 2016.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.

Lerpytter Friskole & Børnehave, Lerpyttervej 25, 7700 Thisted

På denne spændende rundtur kan du blandt andet 
se det smukke landskab, ét af Irlands ældste slotte, 
et pilgrimskloster, Dublin 
og et Whisky-destilleri.
Dato: 28/6 - 7/7
Rejseledere: Rhoda og Stig 
Christensen

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Hurtig 
tilmelding Irland

Da vi snart åbner Barnets Blå Hus i Svendborg, søger 
vi en medarbejder til terapi og rådgivning for udsatte 
børn og voksne. Du skal være med til at skabe et 
trygt frirum for familier med misbrugsproblemer og 
lyst til at videreudvikle et nyt familiestøttekoncept. 

Har du en uddannelse som lærer, diakon, pædagog, 
psykolog eller socialrådgiver, og vil du gerne arbejde 
med udsatte børn og støtte familier med misbrugs-
problemer? 

Jobbet er en deltidsstilling med start 1. juli eller 1. 
august 2016. Arbejdsstedet ligger i Svendborg. Læs 
mere på barnetsblaahus.dk

Ansøgningsfrist er 11. maj 2016 kl. 12.

Læs stillingsopslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Vil du hjæpe udsatte 

børn og forældre?
blaakors.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 15:
Knud Heldborg
Latyrusvænget 70
5700 Svendborg

Kodeord: Patruljeleder

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, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 28. 
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.

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 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

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

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

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06
Udfordringen udkommer hver søndag!

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 7. maj kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler:  Elizabeth de Sousa,   
 Brasilien
Emne:  At vandre med Gud

Det er ikke ligegyldigt, 
hvorfra du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier, vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

• Skaf nye læsere og vær med til at sikre Udfordrin-
gens som organ for levende kristendom.

... den kristne ugeavis... den kristne ugeavisPåskePåskeUdfordringenUdfordringen      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-
      Torsdag 10. April • Uge 15-16 • 2014 • Årg. 42 • Løssalg 20,-

Flere søger kirke med klar teologisk profi l Præsterne i Kristkirken i Kolding har før været hængt ud i medierne, men nu roses de for, at menigheden er vokset med 50 procent siden 2001.
Kristkirken i Kolding har oplevet en fremgang på 50 pct. flere kirkegængere si-
den 2001. Og det skyldes formentlig kirkens klare kon-
servative profi l.

På forsiden af dagbladet 
JydskeVestkysten og i et to-
siders opslag fortæller præster, 
menighed, provst og andre 
præster i søndags om den 
succes, som kirken har opnået.

Sognets tre præster er ellers 
tidligere  blevet hængt ud i pres-
sen, fordi de alle tre gik imod

vielse af homofi le og desuden 
har en konservativ indstilling til 
kvindelige præster og vielse af 
fraskilte. 

Men det har åbenbart ikke 
holdt kirkegængerne væk. 
Mens en del andre kirker ople-
ver faldende besøgstal, ja end-
da messefald, har Kristkirken 
altså haft en kraftig fremgang.

- Jeg tror egentlig, at fl ere 
har fået behov for at komme 
forbi, lytte til Guds Ord, og på 
den måde blive tanket op til en 
ny uge Sådan har je d t å

Lerche Nygaard fra Kristkirken 
til Udfordringen som forklaring 
på fremgangen.

- Kommer de nye kirkegæn-
gere fra jeres nabosogne, eller 
er der også kommet fl ere kirke-
fremmede med hos jer?

- Menigheden er som andre 
bymenigheder en blanding af 
folk fra vores sogn og andre, 
kirkevante og nye, svarer Mi-
chael Lerche Nygaard.

Ros fra baglandet

fremhæver præsterne dygtig-
hed og den ”bibeltro” profi l.

Præsterne er dygtige til at 
kommunikere og ’står for en 
troværdig og autentisk profi l’, 
siger menighedsrådsformand 
Karen Storgaard Larsen til avi-
sen. Også provst Grete Wigh-
Poulsen, som selv er præst i 
nabokirken Sct. Nicolai Kirke, 
vurderer, at folk er glade for 
den klare teologiske profi l hos 
Kristkirkens præster. 

mer i kirken, nævner to kirke-
gængerne: at menigheden er 
aktiv, præsternes omsorg, god 
forbøn og plads til børnefamilier. 
En tredje nævner den ægte og 
vedkommende forkyndelse og 
fællesskabet blandt frivillige.

- Jeg tror, kirkens popularitet 
skyldes, at præsterne ikke 
pakker gudstjenesterne ind i 
spaghetti, zumba og pladder-
humanisme. Tonen er mere lige-
frem og bibeltro siger en ung

Sognepræst Michael
Lerche Nygaard er én af de
t

Hele den nye  lmserie ”The Bible” kan nu fås på dvd i Danmark. Udfordringens anmelder roser den for dens klare forkyndelse. Se side 17.

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øvrige udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit navn 
nederst. – Skal vi sende gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv gerne dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

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

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

Udfordringen
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(16/2016)

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 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. 



Godt sagt
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

Husk at 
bede for
Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeem-
ner tilsendt på mail.

DR 1
Torsdag 28/4
20:30 De unge præster (3:4)
Folkekirken har fået ry for at være 
kedelig, dyr og umoderne - og 
mange tusinde danskere melder 
sig ud hvert år. Men der er stadig
unge, der tror på kirkens mulig-
heder og vil tegne dens fremtid. I 
denne serie følger vi seks nybagte 
præster - fra de træder ind i den 
store rolle, og når de er med til 
nogle af livets allerstørste - og 
allersværeste øjeblikke. I dette 
program skal Anders, tidligere 
soldat og nu nyuddannet præst, 
forestå en begravelse, og Michelle 
skal falde til som landsbypræst i 
den Nordjyske by Mou.

DR K
Søndag 24/4
14:00 Gudstjeneste. Fra Glo-
strup, Østervangkirken, fjerde  
søndag efter Påske. Sognepræst 
Trine Kern Kernel og Glostrup 
Gospel under ledelse af Laura 
Kjærgaard fylder kirken med ord, 
sang og musik i en gudstjeneste, 
hvor påskens budskab gøres 
nærværende. Østervangkirken er 
en rund kirke og Glostrup sogns 
”nye” kirke. Bygget i slut 60’erne 
og tegnet af den kendte kirkear-
kitekt Holger Jensen

Mandag 25/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse.

Lørdag 30/4
08:30 Gudstjeneste fra Glostrup.
Genudsendelse fra søndag.
19:20 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen 
og kristendommen - med ud-
gangspunkt i dagens tekst. Laura 
Kjærgaard fortolker en tekst, 
som for hende handler om Guds 
styrke og storhed. Sct. Peders 
Drenge- og Pigekor ved dirigent 
Karsten Blond synger salmen ”O 
Guddoms-sol fuldstærk og blid” 
fra Helligåndskirken i Århus.

Søndag 1/5
14:00 Gudstjeneste. Gudstjene-
ste fra Aabenraa. Høje Kolstrup 
Kirke. Femte søndag efter Påske. 
Sognepræst Tine Baarts Andsager 
vil tale om det, at spørge om hjælp 
og om at bede. Kirkesanger Ulla 
Maibom og et børnekor under le-
delse af Andrea Löffl er medvirker. 
Organist er Olav Sverre Oussoren. 
Høje Kolstrup kirke er den nyeste af 
Aabenraa sogns tre kirker. Beboere 
i boligområdet Høje Kolstrup har 
siden 1970’erne arbejdet for at 
få en kirke i deres lokalområde. I 
1997 blev kirken taget i brug og i 
2013 udvidet med indgangsparti, 
mødelokale og kontor.

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider pr. 14. dec.:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. 
Bestilles på www.kkr.dk / seerklub-
ben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: 
Lørdag kl. 14:00 - 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: 
FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

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

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

Radio 

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

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

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00. 

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

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

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel
Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Søndag 24/4
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. Det 
vågne sind. Psykolog Jakob Piet 
fortæller under sit besøg i skur-
vognen om mindfulness som en 
praksis og en global bevægelse.
09:54 Gudstjenste fra Bethlehems 
Kirke, Københavns Stift. Prædi-
kant: Ole Skjerbæk Madsen. 
Salmer:
234: Som forårssolen morgenrød
218: Krist stod op af døde
736: Om påskemorgen den sig-
nede dag
19.30 Mennesker og tro.
Genudsendelse.

Mandag 25/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport

Tirsdag 26/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 27/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Overgang. Filmskaberen Peter 
Engberg besøger Skurvognen for 
at tale om global bevidsthed, pa-
radigmeskift og håb. Vært: Anders 
Laugesen. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.

Torsdag 28/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 29/4
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 30/4
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 1/5
09:54 Gudstjensete fra Vollsmose 
Kirke, 5240 Odense, Prædikant: 
Jesper Hougaard Larsen. 

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagten på DR K. Den direkte radio-
transmission af Morgenandagten fra 
Domkirken i København ledsages af 
stemningsfulde billeder. 

Sogne- og sygehuspræst Trine Kern Kernel prædiker 4. søn-
dag efter påske i DR Kirken. Foto: DR.

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

P1 Søndag kl. 09.54: Ole Skjerbæk Madsen prædiker ved guds-
tjenesten i Bethelemskirken, som transmitteres direkte på P1.

Om Bøn
Når et menneske først fødes til verdens lys, da giver han til kende 

med skrig og skrål, at han lever. Og når han atter genfødes af vand og 
ånd og er bragt til et åndeligt, guddommeligt liv i Kristus, så åbenbarer 
det sig med suk og bøn.

Så er det da endelig også bekendt, at en sand tro og retskaffen 
kristendom ikke kan være uden kærlighed til næsten; men kærligheden 
til næsten fi ndes til gengæld ikke uden hjertelig bøn og trofast forbøn.

Det er en skøn fremstilling af det, som foregår imellem den store 
Gud og hans venner i bønnen: Han giver dem ofte lejlighed til bønnen, 
især når en ulykke er forhånden, samt ved tungsind og ved deres 
hjerters smerter.

Folk, som arbejder meget i højden, 
i særdeleshed skiffertækkerne, som 
ofte må bestige de høje tårnspidser, 
fortæller, at når de står i en sådan 
farlig højde, så er det sikrere for dem 
at se på himmelen end på jorden, fordi 
når de ser nedad, forårsager den store 
dybde let svimmelhed hos dem.

Fra bogen ”Sjæleskat - Gamle ord 
til nye tider, Udklip fra Chr. Scrivers 
”Sjæleskat” ved Steen Skovsgaard.
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Lyt til nummeret ’Kom nu hjem’ ved at 
scanne QR koden til venstre

Musik
TJEK

- Chefen er lige blevet bortrykket - alle vores prø-
velser er nu forbi!                      

Efterskoleelever mødte FN-formand Lykketoft
10:Medie-klassen på Grejdalens Efterskole var på skolerejse til New York. Her fi k klassen mulighed for at møde Mogens Lykketoft, 
som for tiden er formand for FNs Generalforsamling. Eleverne beskriver mødet med Lykketoft som spændende - og en mand, der 
var helt nede på jorden og klar til at svare på spørgsmål. Udover mødet med Lykketoft var der også tid til de obligatoriske selfi es på 
Ellis Island foran Frihedsgudinden, og besøg ved andre af New Yorks vartegn.
Mens 10:Medie var i New York, besøgte 10:Tro Bosnien, og 8. og 9. klasserne var på tur til Krakow og Berlin.

Af Niels Christian Melgaard

Kristeligt Forbund for Stu-
derende (KFS)  Aarhus holdt 
Challenge på Aarhus Uni-
versitets campus med gratis 
sandwich og gratis foredrag. 

- Findes Gud?
Det spørgsmål stillede KFS i 

Aarhus i invitationen til Challen-
ge, der løb af stablen for tredje år 
i træk mandag til torsdag i uge 15.

KFS inviterede til lunchbar i 
Nobelparken og Samfundsfaglig 
kantine, mens aftenmøderne blev 
holdt i Stakladen.

- Vi delte fl yers ud om Chal-
lenge, og generelt blev der blev 
taget godt imod det, siger Johan-
nes Rolighed Xie fra lederteamet. 

Ud over gratis sandwich, så 
udfoldede blandt andre den ty-
ske præst Volker Roggenkamp 
spørgsmålet med oplæg om 
emner som ”Hvem har brug for 
tro, når videnskab giver viden?”

Udfordrende spørgsmål
På Challege-ugens anden 

aften talte Volker Roggenkamp 
ud fra spørgsmålet: ”Hvorfor tro 
på Gud, når jeg kan have et 
sundt sind?” 

En psykologistuderende sagde 
bagefter:

- Nu har jeg fået ødelagt min 
bedste forklaring på disciplenes 
tro på opstandelsen - det kan ikke 

lade sig gøre, at der er tale om en 
massepsykotisk vrangforestilling, 
for hvordan kan mennesker med 
den form for diagnose bagefter 
gå ud og omvælte Romerriget 
og verden med deres budskab?

På Challenge-ugens sidste 
aften mødte mellem 125 og 150 
op og hørte Roggenkamp tale 
om lidelsens problem og Kristus 
som det lidende menneskes Gud, 
der selv gennemlevede livet på 
godt og ondt, og som følger os 
i vor lidelse.

- En studerende reagerede på 
talen ved ærligt at sige, at ved-

kommende havde lyst til Jesus i sit 
liv, men at det føles overvældende 
risikofyldt at tage sådan et skridt. 
Volker svarede ærligt, at det skam 
er svært, men at livet i høj grad 
består af at tage chancer, og han 
syntes, den studerende skulle 
overveje at give Jesus en chance, 
skrev KFS i en af de daglige op-
dateringer på Facebook i løbet af 
Challenge-ugen. 

- Vores liv er fyldt med risici, og 
i dette tilfælde, når det handler 
om sandheden, meningen med 
vores eksistens og spørgsmålet 
om efterlivet, så må vi spørge 

os selv: Hvad mangler jeg at 
få svar på eller at opleve for at 
kunne have tillid til Jesus som 
Gud og Herre? uddybede Volker 
Roggenkamp.

Studerende vovede
- Der var flere gæster og 

skeptikere til alle events, og det 
har været rørende at se, hvordan 
kristne studerende tør risikere 
venskaber, rygte og anseelse 
og invitere deres studievenner til 
arrangementerne, skriver KFS  
Aarhus i en statusopdatering 
efter Challenge-ugen.

Studerende i samtaler  
om tro i frokostpausen
Flere end 100 studerende spiste sandwich og blev udfordret af tysk teolog i Aarhus.

På Aarhus Universitets campus holdt KFS i Aarhus Challenge med oplæg af Volker Roggenkamp.

Seneste udspil fra Brian Fomsgaard består af 9 numre. 
Som Brian Fomsgaard skriver på Facebook er CD’en: 
Refl eksioner over livet, refl eksioner fra livet, refl eksioner 
fra den Gud, jeg tror på… 

Som folkeskolelærer har han lavet CD’en som et fri-
tidsprojekt. Det er dog ikke til at høre. Musikken er virkelig 
velproducret. Der er brugt et lydbillede, der får en til at geare 
ned og lytte til teksterne. Samtidig er der en fed rock-lyd over 
musikken, der leder tankerne hen på 80’ernes melankolske 
rock-guitar-lyd. Nogle af numrene er dog mere i den poppede 
ende af skalaen, men er alligevel eftertænksomme. 

Der er noget hverdagsagtigt over teksterne, der gør det 
nemt at lytte til. Der er plads til refl eksioner, hvilket åbner op 
for nærvær med Gud. Man kan høre, at der er tænkt over 
budskabet, og det giver en lyst til at nærlytte teksterne. Der 
bliver både sunget om egne oplevelser med livet og refl ekteret 
over relationer med og til andre. 

Alle teksterne er på dansk. Det gør det muligt at få alle 
nuancerne med. Rent sangmæssigt halter Brian Formsgaards 
vokal en smule, men det opvejes helt klart af sangenes kvalitet 
og musikernes dygtighed. 

Der er ingen tvivl om, at der er lagt sjæl i musikken, og der 
bliver sunget om noget betydningsfuldt og vigtigt. Det er forfri-
skende at høre lovsang på dansk. Isært når budskabet kommer 
så tydeligt frem, at man kan relatere til det og genkende fl ere 
af de situationer, der bliver sunget om.

På Brian Fomsgaards bandside på bandcamp.com, kan 
man høre musikken og købe download. Man bestemmer selv 
prisen, så der er ingen grund til ikke at tjekke den ud. 

Bo Slot Petersen

Eftertænksom 
lovsang 
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Klummen

DIGITALT DESIGN
- Kan du lide at tegne og lave illustrationer?

- Elsker du at tage billeder?
- Kan du lide at fortælle historier?

NY LINJE

LEARN IT LIKE A PRO 
WE USE THE ADOBE SUITES

TJEK DIGITALT DESIGN OG DE ANDRE 
FEDE LINJER UD PÅ 

WWW.LME.DK

SÅ HAR VI PÅ 
LØGUMKLOSTER EFTERSKOLE

ET SPÆNDENDE
        TILBUD TIL DIG

Country sanger og ”The 
Voice”-dommer Blake Shel-
ton tager en pause fra main-
stream country musik og 
fokuserer i stedet på evange-
liske sange på sit nye album 
med titlen ”If I’m Honest.”

En af   sangene på albummet 
hedder ”Frelserens skygge”, og 
det er en meget personlig sang 
om tro for Shelton.

”Though the devil tried to break 
me, my sweet Jesus won’t forsa-
ke me, when I’m in my Saviour’s 
shadow where I’m supposed to 
be” (Selvom djævelen forsøgte 
at nedbryde mig, vil Jesus ikke 
svigte mig, når jeg er i min Frel-
sers skygge, hvor jeg ved det er 

bedst at være, lyder det i sangens 
tekst).

Jessi Alexander, en af   sangens 
medforfattere, fortalte for nylig i et 
interview med ”Taste of Country” 
noget om, hvorfra inspirationen til 
sangen kom: 

- Han, Shelton, begyndte på 
en utrolig sang, en gospel sang, 
og bad mig og Jon Randall om 
at hjælpe sig færdig, sagde 
Alexander. 

Shelton fortalte sine følgere på 
Twitter, at ideen til sangen kom til 
ham i en drøm: 

- Jeg drømte om sangens ind-
hold sidste sommer, skrev han. 

- Da jeg vågnede op, skrev jeg 
alt det ned, som jeg kunne huske.

Sheltons dommerkollega i The 

Voice, Gwen Stefani, undersøger 
også sin personlige tro på sit nye 
album.

Stefani har nylig sagt om ”Now 
This is What the Truth Feels Like”, 
at hun var nødt til at kæmpe 
med sit pladeselskab om, at den 
slags sange skulle have plads 
på pladen.

- Vi tror ikke, at folk kommer til 
at forholde sig til den slags. Du 
bør udgive det på en anden slags 
plade, fortalte de hende. 

Som svar sagde Stefani: 
- Det kan I ikke mene. Jeg 

synger om Gud her. Jeg lægger 
mit eget liv ned i den sang, og så 
sender I den tilbage i hovedet på 
mig, sagde Stefani ifølge Chri-
stian Post.

Amerikansk The Voice-dommer dropper mainstream-musik
i ny udgivelse og fokuserer i stedet på gospelmusik.

Blake Shelton ændrer fokus

Af Niels Christian Melgaard

- Jeg brænder for, at men-
nesker skal vokse i deres 
erkendelse af Gud og udfor-
dres og opmuntres til at leve 
med ham.

Nanna Gummesen Ellerbek 
glæder sig til arbejdet i IMU og til 
at komme i gang i stillingen som 
ungdomskonsulent til september.

Nanna er 26 år, gift med Emil 
og studerer lige nu psykologi på 
Københavns Universitet, hvor 
hun er ved at skrive sit speciale 
færdig.

Den nye ungdomskonsulent 
har tidligere været ansat i IMU 
som ungdomsmedarbejder med 
fokus på ungdomsarbejdet i Kø-
benhavn. Derudover har Nanna 
været elev på LTC i 08/09 og 
derefter været volontør i KFS i 
09/10. Siden 2010 har Nanna 
desuden været leder på STIK – 
KFS’ apologetiklejr.

Det er derfor en yderst kompe-
tent medarbejder, som IMU’erne 
på Sjælland kan glæde sig til at 
have kontakt til i det daglige.

Nanna opmuntrer unge 
til at leve med Gud
I september begynder Nanna Gummesen Ellerbek som ungdomskonsulent.

Nanna Gummesen Ellerbek begynder som ungdomskonsulent i IMU på 
Sjælland i efteråret.

Jeg har gode nyheder til dig. Og de hand-
ler ikke om, at du skal være ligesom alle 
de andre danskere. Jeg vil næsten sige 
tværtimod.

I dag hørte jeg et par drenge på 10-12 år 
snakke om en diskussion, som de havde haft om 
Big Bang: ”Så sagde jeg, men ved du hvem, der 
skabte Big Bang? Det var Allah, der gjorde det.” 
Efter lidt tavshed, gik drengene ud på fodboldba-
nen og begyndte at spille fodbold. Jeg tænkte på 
min egen barndom, hvor lignende eksistentielle 
spørgsmål pressede sig på. Jeg sammenholdt 
dem også dengang med det, som jeg havde lært 
om skabelsen fra Bibelen. Det var ikke helt det 
samme – eller måske var det?

Da jeg senere fortsatte i de større klasser 
og på de videregående uddannelser, lagde jeg 
mærke til, at mange ikke helt vidste, hvad de 
skulle mene om Gud og religion generelt. De 
fl este levede uden at tage hensyn til religion. Jeg 
ønskede selv at leve på en lidt anden måde, fordi 
jeg synes de levede på en lidt fattig og tom måde. 
Gud skulle med. Måske har du det på samme 
måde? Du tror, at Gud fi ndes. Det er godt! Vi er 
i samme båd.

Og her kommer de gode (lidt provokerende) 
nyheder: Sagen er nemlig den, at selvom kristen-

dommen og islam godt kan minde om hinanden, 
så er der især én fundamental forskel, som er 
helt afgørende. Det handler om, hvem Jesus var, 
og om konsekvenserne af, hvem han var. Du har 
lært, at Jesus ikke blev korsfæstet. ”Det var en, 
der lignede ham”, ikke? Og det er paradoksalt, 
for hele kristendommen står og falder med, om 
Jesus blev korsfæstet - og blev levende igen! 
Hvorfor? Fordi dine synder er mere alvorlige, end 
du har lært. De vil adskille dig fra Gud i dag og for 
evigt – med mindre du får Guds tilgivelse. Og det 
kan kun ske gennem Jesu død og opstandelse. 

Når vi kristne taler om ”De gode nyheder”, 
så er det virkelig gode nyheder. De viser nemlig 
en Gud, som er overraskende god og nådefuld - 
bedre end Allah faktisk. Men det hele starter med 
Jesus. Hvem var han? Er det muligt, at Jesus 
er anderledes, end du har lært? Ja, selvfølgelig. 
Men tør du undersøge det? 

Kære muslim...

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk
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BAGSMÆKKEN

Af Karin Juul Jensen
Ejer af Haveshoppen.com og 

Break Point Consult

Skæve vinkler af Torben Osted

Jeg nægter det simpelthen – og samtidig har mit hjem aldrig 
set bedre ud! - Det lyder mystisk, tænker du nok. Mon hun har 
ansat en rengøringskone? –Næh. - Ja, nu er det rent volapyk! 

Jeg læste for nyligt en artikel om at afslutte cirkler, når man 
ordner i sit hjem. Tanken er, at man starter fx i soveværelset. Når 
det ser pænt ud, er cirklen sluttet. Når cirklen er sluttet, er der ikke 
nogen ting, der trækker på ens opmærksomhed og råber: -Ryd mig 
op! Eller: - Gør mig rent! Det giver mere hjerneplads til at glæde 
sig over: - Hvor har jeg egentlig nogle fl otte ting på min kommode, 
og sengen er redt, så jeg har styr på mit liv.

Altså, i stedet for at rydde op og gøre rent – hvor det dog lyder 
kedeligt – så afslutter jeg cirkler. Jeg eliminerer de ting, der råber 
og skriger på min opmærksomhed og fortæller mig, jeg ikke har styr 
på mit liv. Når jeg går ind i et af mine ”cirkelrum”, giver det glæde 
og fornyet tro på, at jeg har helt vildt styr på mit liv! 

- Er det mon sådan noget østlig fi losofi ? Jeg tror altid, det har 
været en kristen dyd at have det ryddeligt i sit hjem. Hvorfor skal 
østlig fi losofi  dog have patent på det? At Gud har skabt en verden 
med orden og fred – det er os mennesker, der laver rod og kaos. 

Så fi k jeg yderligere den idé at føre det over på mit åndelige liv. 
Slut med at være ”et godt menneske, der bare ææælsker mine 
medmennesker”. Det gør jeg jo ikke! I mig selv vil jeg helst bare, 
at andre gør min dag bedre. Jeg vil ikke mere udnyttes og trampes 
på, være dørmåtte og tjener. SLUT med det. 

Jeg vil derimod være lydhør overfor, om nogle af mine rela tioner 
er brudte og trænger til at blive helet. Om der er nogle relationer, 
der skriger på min opmærksomhed: ”Ryd mig op – gør mig ren”. 
Om der er nogle mennesker, jeg kan velsigne, så vores relation 
bliver dybere og mere meningsfuld. Så når jeg kommer sammen 
med de mennesker, hvor jeg har fået lukket cirklen, sluttet fred og 
bragt velsignelse – så giver det mig energi at være sammen med 
det menneske.

For nyligt havde jeg en veninde, der havde sagt noget, jeg havde 
hørt som en sårende bemærkning. I over en uge gik jeg og tænkte: 
Det kan jeg godt tilgive uden at nævne det for hende. Jeg havde 
slet ikke lyst til at kontakte hende og blev udmattet bare ved tanken. 
Da hun så ringede, havde jeg slet ikke lyst til at gå ind i relationen, 
indtil jeg fi k luft for mine tanker og følelser, og vi kunne lægge det 
bag os. Cirklen blev lukket og relationen helet – og jeg glæder mig 
både til at bruge tid med hende igen. Og 
til at gå igennem mit soveværelse og min 
stue, som ser fantastisk ud. 

Og tænk sig – jeg har hverken ryddet 
op eller gjort rent for at nå dertil!

Jeg er stoppet 
med at rydde op

Der er sket meget med kvali-
teten af trosbaserede fi lm de 
seneste 20 år, og det ses på 
billetsalget i USA.

Den kristne skuespiller Kevin 
Sorbo fra God’s Not Dead fortæl-
ler i et interview med The Gospel 
Herald, at Hollywood nu har 
erkendt den nye trend. 

Flere årsager til succes’en
- Jeg tror, de fl este vil være 

enige med mig i, at de trosbase-
rede fi lm fra 70’erne, 80’erne og 
90’erne var meget klichéagtige 
og havde dårlige manuskripter 
og skuespil. Mange tog afstand 
fra dem, fordi de ”prædikede” 
for meget. Folk nu om dage ac-
cepterer ikke, at andre fortæller 
dem, hvad de skal tro eller ikke 
tro, vurderer Kevin Sorbo.

Men kristne fi lm er blevet bedre 
på alle disse områder, mener han. 
Der er simpelthen større talenter 
på begge sider af kameraet.

Samtidig vover fl ere og fl ere 
i Hollywood nu at stå ved deres 

kristne tro. Og Hollywood indser, 
at der er mange fi lm, som foræl-
dre bare ikke ønsker, at deres 
børn skal se. Folk vil have under-
holdning, som både kan røre dem 
og forvandle dem. 

- Jeg er vild med det, der sker i 
fi lmverdenen lige nu, siger Kevin 
Sorbo.

Gud hørte hans bøn
Kevin Sorbo voksede op i et 

kristent hjem i Minnesota. Som 
13-årig var han med til en af 
Billy Grahams kampagner og 
tog imod Jesus. Senere blev han 
skuespiller og fi k sit gennembrud 
med  drømmerollen som Herkules 
sidst i 80’erne.

Rollen krævede masser af 
workout, fordi Kevin insisterede 
på selv at udføre de fleste af 
sine stunts.  

I 1997, mens han indspillede 
”Prince Herkules”, mødte han 
Sam Jenkins - og det var kærlig-
hed ved første blik. Men en dag 
måtte han opsøge en læge og 
derpå en kiropraktor med vold-
somme skuldersmerter.

- Mens jeg lå på ryggen og han 
var i gang med behandlingen, 
hørte jeg en stemme sige: ”Lad 
ham ikke knække din nakke”.

Men det var lige, hvad kiro-
praktoren gjorde: ”Det føltes 
som et jordskælv på 8.9 - med 
efterskælv - inde i hovedet. Det 
var helt utroligt. Jeg troede, jeg 

skulle dø”, fortæller Kevin.
I løbet af de næste dage svig-

tede hans syn, han mistede 
balanceevnen og kunne ikke tale 
rent. På hospitalet fandt man en 
aneurisme i hans venstre arm. 
Der var tusinder af mindre blod-
propper, så lægerne talte om at 
amputere hans arm. Nu fi k Kevin 
yderligere tre slagtilfælde, og han 
frygtede både for sin karriere og 
sit liv. - Ville Sam vælge ham fra 
kun fi re måneder før brylluppet? 

Den uovervindelige Herkules 
brød sammen og græd, mens han 
bad til Gud. Og så gik det fremad.

Under genoptræningen fik 
Kevin det bedre. Han lærte at gå 
igen, og hans syn og taleevner 
blev bedre. 

- Jeg har indspillet 40 fi lm siden 
da, og jeg takker Gud for, at jeg 
stadig kan arbejde, siger Kevin.

- Han fi k mere tro i forbindelse 
med helbredelsen, fortæller hu-
struen Sam, som Kevin blev gift 
med i 1998. De to har nu tre børn.

Bodil

I den første ”God’s Not Dead” spiller Kevin Sorbo (kendt fra bl.a. 
Herkules-fi lmen) en ateistisk professor, hvis holdninger bliver 
udfordret af en kristen studerende.

”Jeg vil hellere stå sammen med Gud og blive dømt af verden 
end stå sammen med verden og blive dømt af Gud”, siger Grace 
Wesley (Melissa Joan Hart) i fi lmen God’s Not Dead 2.

Ateismen udfordres i
populære kristne fi lm
Hollywood kan ikke længere ignorere de kristne fi lm, siger skuespiller Kevin Sorbo.

- Kristne fi lm er blevet bedre 
og jeg er vild med det, siger 
den stærke mand fra Hercu-
les-fi lmene, Kevin Sorbo. 

Prøv Udfordringen gratis
- på nettet eller leveret 

i postkassen
Send en sms til 2197 1111

med teksten ”Prøv Udfordringen, net”
eller ”Prøv Udfordringen, papir” samt 

navn, adresse og e-mail.

Prøveabonnement på nettet gælder 2 måneder - 
prøveabonnement leveret med bud gælder 1 måned. 

Ingen binding.
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