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Kirkedage under åben himmelKirkedage under åben himmel
Under Himmelske Dage er der plads til at mødes i Nikodemus-samtalesofaer til en åben og uformel snak om tro og eksistens. - Arkivfoto: Sille Arendt/Københavns Stift.

Kunne du tænke dig at ligge 
i en himmelseng i det indre 
København, at komme til en 
gudstjeneste med nyskrevne 
tekster og nykomponeret mu-
sik, høre en nonne fortælle om 
klosterlivet, opleve gospelsang 
flytte bjerge eller noget helt 
femte? 

Så kom til hovedstaden i Kristi 
Himmelfartsferien 5. til 8. maj i år.

Den store kirkelige festival 
”Himmelske Dage” – som Danske 
Kirkedage denne gang kaldes – 
holdes hvert tredje år og hver 
gang i en ny by. Det er første 
gang, Københavns kirker er vært. 

Festivalens ambition er at 
udforske, hvilken rolle tro, kirke, 

kristendom og religion spiller og 
kommer til at spille i fremtiden 
både for den enkelte og i sam-
fundslivet. 

Derfor er der også både skarpe 
debatter med kendte oplægshol-
dere – fx er Clement Kjersgaard 
ordstyrer i en debat med det ud-
fordrende spørgsmål: Gør religion 
verden bedre? Og der er person-
lige samtaler om tro i sofaer, som 
er sat op rundt om i byen.

Bertel Haarder til bøn
Kultur og kirkeminister Bertel 

Haarder taler ved arrangementet 
Prayer for the Nation (bøn for 
nationen) den 6. maj kl. 18-20 på 
Nytorv i København. 

Arrangementet er en del af 

kirkefestivalen Himmelske Dage, 
som i hele Kristi himmelfartsferi-
en indtager gader, torve og kirker 
i det indre København.

Halvdelen af flygtninge og 
indvandrere i Danmark er nemlig 
kristne, og tidligere har migrant-
kirker i København holdt Prayer 
for the Nation på store bededag 
med hundredvis af deltagere. 

Ud over kirkeministerens tale 
vil man kunne opleve hundreder 
af nydanskere og danskere fejre 
kirkens mangfoldighed med ind-
slag fra forskellige sang-, musik- 
og kirketraditioner. 

Bøn for de forfulgte
Udover at bede for nationen 

- Danmark - har man også som 

formål at inspirere deltagerne 
på Himmelske Dage til bøn for 
forfulgte minoriteter, for aktuelle 
verdenskriser samt for Danmark 
og verdens øvrige nationer.

Der er Fakkeltog for forfulgte 
fra Nytorv til Christiansborg fre-
dag kl. 19.45-21.30. 

Arrangementer på Nytorv
Nytorv på Strøget er centrum 

for de store fællesarrangementer 
og koncerter. 

Her er både kendte og nye 
musiknavne med noget på hjerte. 
Det er også her, man kan få sig 
en god kop kaffe og mødes med 
dem, man kender – eller måske 
ikke kender endnu. 

Derfor har bl.a. Danmission 

her rejst et hyggeligt telt, som er 
et oplagt mødested og nemt at 
fi nde i storbyen.

Der vil være masser oplevelser 
for alle sanser og for alle alders-
grupper. Rundt i byens kirker, 
men også på gader og stræder, 
hvor organisationer, foreninger, 
kirker og mange andre indbyder 
til en slags ”kirkernes folkemøde”. 
Fra tidlig morgen til sen aften.

Mange frivillige giver en hånd 
med på Himmelske Dage – også 
som værter for gæster, der har 
brug for overnatning.

Man kan fi nde mere om Him-
melske Dage og programmet på 
www.facebook.dk/himmelske-
dage og www.himmelskedage.dk

TLI/Henri.

Sådan opstod 
kirkedagene – side 4.

Kirkeminister Bertel Haarder medvirker ved kristne indvandreres ’Bøn for Nationen’ på Nytorv den 6. maj

Kultur og kirkeminister Bertel 
Haarder taler ved Bøn for Na-
tionen den 6. maj kl. 18-20 på 
Nytorv i København. 

- Livsforvandlende historier 
fra et langt liv med Gud!
Karen Kragelund fortæller. 
Alle kan deltage (som føler sig vok-
sne nok) Vi starter med en kop kaffe 
og afslutter med mad kl. 17.30 som 
kan købes i caféen.

Horsens Pinsekirke, 
den 4. maj, kl. 16.00
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i maj: natten
OBS! Maj kodeordet gælder fra mandag d. 2. maj kl. 9.00

Ugens profi l: Brian F. Jørgensen

Sdr. Bork Efterskole nord for 
Esbjerg fejrer i år 25 års jubi-
læum.

Skolen ledes i det daglige af 
forstander Brian Friis Jørgensen, 
der har været ansat på eftersko-
len i 21 ud af de 25 år. 

Brian F. Jørgensen blev som 
nyuddannet lærer ansat på efter-
skolen for 21 år siden.

For et år siden blev han ansat 
som forstander efter en periode 
som konstitueret i stillingen.

Skolen startede i 1990 og 
henvender sig til unge, der har 
behov for anderledes undervis-
ningsrammer og unge, der har 
brug for ny inspiration i en tryg 
og struktureret hverdag.

Skolen blev grundlagt af Hansa 
og Niels Vestergård, der i sin tid 
fi k visionen om at starte skolen.

I sin tid før efterskolens start, fi k 
Niels kontakt til unge drenge, der 

havde det svært i folkeskolen. De 
fi k lov til at engagere sig i praktisk 
arbejde og fi k ansvar og pligter.

Dette satte en positiv udvikling 
i gang, som drengene senere 
byggede familier og karrierer på. 

Det var her Niels fi k tankerne 
om at skabe en efterskole, som 
henvendte sig til elever med 
særlige behov.

Undervisning i mindre hold
- Eleverne kan have problemer 

med lav selvtillid, lav selvværd og 
problemer med det sociale. Det er 
vores syn som kristen skole, at 
vi ved, at Gud har andre tanker 
for os. Det er vores omdrejnings-
punkt, at vi spejder efter det 
bedste i hinanden, siger Brian 
Jørgensen.

Efterskolen er en selvejende 
kristen specialefterskole.

- Vi er en kristen efterskole og 
vi henvender os til unge både fra 

forskellige kristne baggrunde, 
men også til alle de unge, som 
rigtig meget trænger til en spe-
cialefterskole som vores, med 
anerkendelse, varme og nærvær. 
Vi beder med de unge og synger 
sammen. Vi ønsker, at skolens 
kristne menneskesyn præger 
hverdagen, både i skoletiden og 
i fritiden, siger Brian Jørgensen.

Sdr. Bork Efterskole er en ek-
samensfri skole og har niveaudelt 
undervisning i mindre hold for pt. 
60 elever.

- Der er kun mellem otte og 
13 elever i klasselokalerne, så 
eleverne ikke som i tidligere sko-
leforløb skal sidde sammen med 
mange andre, og føle de skal leve 
op til en masse krav som de ikke 
magter, siger Brian Jørgensen. 

Forstanderen bor i Sdr. Bork by 
tæt på efterskolen med sin kone 
Pernille, som også fungerer som 
daglig koordinator på efterskolen.

Sammen har de 4 børn. Brian 
og familien er aktive kirkegæn-
gere og Brian spiller guitar og 
er med i musiktjenesten i den 
frikirke, som de er en del af i 
Esbjerg.

Som menneske er Brian aktiv 
og går ikke af vejen for hverken 
fodbold, mountainbike eller vand-
sport mm. med de elever som 
måtte ønske disse fag.

Jubilæet blev markeret lørdag 
den 30. april, hvor der foruden 
jubilæumstaler og -hilsner var 
mulighed for rundvisning på sko-
len, kaffebord og grillbuffet, hvor 
en tidligere elev, der nu er slagter, 
tilberedte helstegt pattegris til 
fl ere end 200 gæster.

NC

25 års jubilæum på
Sdr. Bork Efterskole

25 års jubilæer i Krifa
Systemchef og A-kasse-
konsulent har 25 års ju-
bilæer.

A-kassekonsulent Bent 
Pedersen, Aalborg, har 25-
års jubilæum i Krifa den 1. 
maj. Han blev ansat i Krifa 
Aalborg, hvor han har arbej-
det med medlemsadministration, aktivering, kursusgodtgørelse 
og været en del af et team bag udadvendte aktiviteter på messer 
og markeder. 

Den 1. marts i år skiftede han til Krifas Specialistcenter Aarhus, 
hvor han primært arbejder med aktivering og kursusgodtgørelse. 

Systemchef Anders Hansen, Randers, havde 25-års jubilæum i 
Krifa den 16. april. Igennem de 25 år i Krifa har han været sagsbe-
handler, koordinator, sektionschef og forretningskonsulent, før han 
blev systemchef i 2015. Som systemchef har han ansvar for driften 
af it-systemerne bag bl.a. kontingentopkrævninger, udbetaling af 
ydelser og indkaldelse til samtaler.

NC

Johny Noer afslører tidligere 
kirkeminister Sareen i ny bog
- Der er noget råddent i Dan-
mark, sagde William Shake-
spear for over 400 år siden.

Nu gentages digterens ord 
med tilslutning af journalist og 
prædikant Johny Noer i forbin-
delse med de ”skjulte hændelser”, 
der førte til loven om kirkelig 
vielse af par af samme køn. 

Der foregik nemlig et korrupt 
komplot, mener Noer. I bogen 
”Retsprotokol. Ministerens 10. 
kapitel. Biografi ske bekendelser”, 
beskriver Johny Noer forløbet 
bl.a. ud fra tidligere kirkeminister 
Manu Sareens selvbiografi . 

Mistænkelig midnatsmail
Ud fra kapitel 10 i Sareens 

selvbiografi  kan man få indblik 
i, hvordan lovforslaget blev of-
fentliggjort. 

Den 22. november 2011 kl. 
22.03 tikkede denne meddelelse 
ind på samtlige biskoppers ind-
bakker: ”Regeringen har beslut-
tet, at homoseksuelle og lesbiske 
par kan sige ja til hinanden foran 
alteret - og de skal i vielsesritualet 
kaldes ægtefæller”. Mailen slut-
tede med ordene: 

”Nyheden vil først blive offent-
liggjort i morgen d. 23. november”.

Men før biskopperne kunne 
overveje deres svar, blev nyhe-
den offentliggjort i radioavisen 
(klokken tre om natten) og på 
dagbladet Politikens hjemmeside.

Skal biskopper ’makke ret’?
Helsingørs biskop, Lise-Lotte 

Rebel, erklærede, at hun var cho-
keret. Ligesom Lolland-Falsters 
biskop Steen Skovsgaard var hun 
imod indførelsen af ritualet.

Men Manu Sareen havde den 
indstilling, at biskopperne ”som 
statsansatte ... bare skal komme 
i arbejdstøjet og få lavet det ritual 
i en fart”.

Imod Grundlovens ånd
Forløbet er ikke sket i Grundlo-

vens ånd, mener Johny Noer og 
”De 300” borgere, der har anlagt 
sag mod den danske stat. 

Advokat Nikolaj Nikolajsen, 
som repræsenterer ”De 300”, 
bruger netop Manu Sareens selv-
biografi  som bevis for, at ritualet 
blev trukket ned over hovedet 
på Folkekirken og manipuleret 
igennem. 

Bogen ”Retsprotokol” er på 
166 sider og udgivet af Forlaget 
Pilgrim Convoy.

Foreningen ”Med Grundlov 
skal Land Bygges” fører retssag 
B-713-15 ved Østre Landsret.  
Den 31. marts i år måtte Manu 
Sareen vidne i sagen. Den 31. 
maj falder afgørelsen.

I bogen ’Retsprotokol’ gennemgår Noer det hemmelige forløb, som førte til indførelse af homovielser.
Manu Sareen afslører sig i sin 
selvbiografi  som ”Magistratens 
mand og kirkens fjende nr 1”, 
skriver Johny Noer i sin nye 
bog.

- Alle børn har kongestatus 
og -værdi i Guds øjne, mener 
Jannie Skjerning, nyvalgt til  
landsudvalget, DFS’ bestyrelse. 

På generalforsamlingen 15. 
april i Fredericia blev pædagog 
Jannie Skjerning valgt ind som 
nyt medlem af landsudvalget for 
Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS)

Erik Bertelsen fra Thorsø og 
Erik Vibenholm fra Kragelund ved 
Hedensted genopstillede og blev 
valgt ind i landsudvalget som hhv. 
næstformand og kasserer.

Bibellæser-Ringens landsleder 
får opgave i europæisk netværk
Erfaringerne med udviklingen af El-
Camino.dk og app’en Bibeltid skal 
Lasse Holmgaard Iversen, landsleder 
for Bibellæser-Ringen fremover ar-
bejde for Scripture Union.

Den første opgave for Lasse Holmga-
ard Iversen som koordinator for bibellæ-
ser-arbejde i Scripture Union Europe, 
bliver at sætte fokus på bibellæsning i en 
digital tidsalder. Det er et område, som 
Bibellæser-Ringen i Danmark allerede 
har gjort sig en del erfaringer med, bl.a. gennem udviklingen af 
El-camino.dk og app’en BibelTid.

Scripture Union er et internationalt netværk, som har arbejde i 
mere end 130 lande. Bibellæser-Ringen er den danske afdeling 
af Scripture Union.

Lasse Holmgaard Iversen skal bruge 10 procent af sin arbejdstid 
på at samle, udvikle og videregive bibellæser-hjælp til de 27 Scrip-
ture Union organisationer i Europa. 90 procent af arbejdstiden går 
fortsat med danske opgaver som landsleder i Bibellæser-Ringen.

NC

Ny i DFS-landsudvalg

Jannie Skjerning

Sidste frist for tilmelding til 
ekspertforedrag om ligklædet
Søndag den 8. maj kl. 19-22 er der mulighed for at møde den 
svejtsiske fotograf Barrie Schwortz, der har affotograferet Jesu 
ligklæde. Fristen for tilmelding er forlænget til 5. maj.

Også læge Niels Svensson fra den videnskabe-
lige komite, som har undersøgt ligklædet, og som 
har skrevet bogen ”Det sande ansigt” kommer og 
tager sig af den tekniske oversættelse. 

- Vi har også fået tilmeldinger fra Norge og 
lokale gymnasier har vist interesse, fortæller Fl. 
Bo Pedersen fra Foreningen til Udbredelse af 
Bibelens Arkæologi, som har arrangeret mødet. 

Foredraget foregår i Nordsjællands Konferen-
cecenter, Gydevang  39, Allerød. Man kan tilmelde 
sig ved at sende en mail til fbp@aswtech.com og 
indbetale deltagergebyr på 130 kr. på bankkonto 9213-4562331218. 
Foreningen fi ndes også på facebook.

Henri.

Læge Niels 
Svensson



Erik rejste til 
Afrika for at få 
gennembrud
Nogle gange må man træde over åen efter vand, mener Erik Madsen, 
som rejste 5.000 km. for at møde den afrikanske evangelist John Chi.

Af Henri Nissen

Erik Madsen er netop kommet 
hjem fra en uges ophold i det 
afrikanske land, Cameroun. 

- Jeg sparede sammen og 
rejste derned med kun ét formål: 
Jeg ville møde evangelisten John 
Chi. Og jeg blev bestemt ikke 
skuffet, fortæller Erik.

- Jeg havde hørt om John Chi 
gennem en tysk kirke, hvis præst 
var blevet fornyet. Jeg havde 
også set satellit-tv fra John Chis 
møder, og det var fantastisk, hvad 
der skete, så jeg ville selv opleve 
det på første hånd, fortæller Erik.

- Jeg havde på forhånd skrevet 
til dem over internettet og fået 
tilsendt et invitationsbrev, så jeg 
ikke havde problemer med at få 
visa eller indrejse.

Straks, jeg kom ud i den varme 
fugtige luft i lufthavnen i Douala, 
blev jeg mødte af John Chis folk, 
som kørte mig de ca. 75 km ud 
til Mt. Cameroun (ca. 4.000 meter 
højt), hvor John Chi har lejet store 
lokaler i byen Buea, der ligger på 
bjergsiden. 

Jeg havde lejet et værelse med 
kost en uges tid for 750 dollars. 
I første omgang skulle jeg bare 
hvile, sagde de. Senere kom de 
og hentede mig til bøn fl ere gange 
om dagen. Og det var fantastisk 
at være med til, fortæller Erik, 
som endnu ikke er landet helt, 
selv om han er en sej midtjyde.

Bilsynsmand
Til daglig er han bilsynsmand 

i Billund. Som ung gik Erik på 
Brande Bibelsskole efter at være 
kommet til tro på et møde, hvor 
Volvo-direktøren Hans Berntsen 
helbredte syge ved bøn. 

Senere var han med i Bil-
lund Frikirke, som ikke længere 
eksisterer. 

For 15 år siden var Erik ude 
for et biluheld, der påførte ham 
et  piskesmæld, så han i lange 
perioder måtte sygemelde sig. 

– Jeg har brugt mange penge 
på massage og er blevet under-

søgt mange gange, men det har 
ikke rigtig hjulpet mig, fortalte han 
i Udfordringen i 2012.

Da Erik blev påkørt fra siden, 
slog han sit hoved ind i bilens dør. 
Derved skete der en skade i nak-
ken, som i mere end ti år gav ham 
smerter i nakken og hovedpine. 

– Det var specielt slemt, når 
jeg skulle kigge opad, fortæller 
Erik, der i sit job som bilsynsmand 
ofte har brug for at lægge nakken 
bagover. Og så kom smerterne.

Opsøgte helbreder
Men Erik er ikke den, der bare 

sidder og surmuler over sin egen 
ulykke. Han hørte tilfældigt om en 
norsk helbredelses-evangelist, 
Svein-Magne Pedersen, som 
havde indrettet et helt sund-
hedscenter i Vennesla udenfor 
Kristianssand, hvor han bad for 
syge i timevis. 

Erik tog i marts 2012 med fær-
gen til Norge - og blev helbredt for  
hovedpine, da Svein Magne bad 
for ham. Men der var endnu nogle 
smerter tilbage. Så Erik tog igen 
til Norge i april.

– Det var den bedste dag i mit 
liv. Jeg blev helt rask, da han bad 
for mig, fortalte Erik.

– Han lagde bare hånden på 
min nakke og sagde: Herren vil 
give dig fred, fortæller Erik, der 

også havde været igennem en 
skilsmisse.

Begejstret for sin egen helbre-
delse spurgte Erik nu den travle 
norske prædikant, som hvert år 
beder for tusindvis af syge, om 
han ikke ville komme til Billund og 
bede for syge danskere.

Den udfordring tog Svein-
Magne imod og pressede mø-
derne ind i sit program. Han var 
fl ere gange i Billund i 2012 og 
2013, og mange blev hjulpet, som 
det er dokumenteret i hans blad 
”Legedom”. Vi fortalte også om 
møderne og resultaterne i Ud-
fordringen i uge 40 og 42 i 2012.

Disse møder skete direkte på 
Eriks initiativ. 

Åndelig sult
Men selv følte Erik, at der 

skulle ske mere i hans liv. De 
traditionelle kirkelige fællesska-
ber med hyggelige kaffeborde 
stillede ikke hans åndelige sult 
efter at han nu havde set, at der 
var meget mere at få. 

Derfor søgte han på internet-
tet og så kristent satelit-tv - bl.a. 
Immanuel TV med helbredelses-
prædikanten T.B. Joshua, som 
har en stor tjeneste i Nigeria. 

En af hans medarbejdere var 
John Chi, der for to år siden 
vendte tilbage til Cameroun og 

startede sin egen tjeneste op.
- Han er noget af det mest 

ydmyge, jeg har oplevet. Der er 
ikke noget med store biller eller 
et privat jetfl y, griner Erik.

- Da vi sad i kantinen, kom 
John selv ned i korte bukser og 
gav os mad og kaffe. Han snak-
kede med alle, og jeg fik selv 
mulighed for at tale med ham tre 
gange alene.

Dramatiske møder
- Hvad sker der på møderne?
- Der er 8.000 mennesker til 

møderne, hvor der er bøn og 
lovsang og mange bliver helbredt.   
Mange blev også udfriet fra okkul-
tisme og onde ånder, som havde 
plaget dem i mange år.  

Jeg så meget dramatiske op-
trin, hvor besatte mennesker 
skreg og bevægede sig unatur-
ligt, men jeg oplevede et meget 
stærkt nærvær af Guds ånd og 
så, hvordan de blev befriet.

På grund af de mange helbre-
delser valfarter masser af syge 
hertil for at blive helbredt eller 
udfriet. Mange afrikanere over-
nattede udenfor huset, mens de 
ventede på at få en plads.

Derfor skal man på forhånd 
tilmelde sig, hvis man vil være 
sikker på at komme til, og de 
ønsker at man medbringer en læ-
geerklæring på, hvad man fejler, 
så de kan bede konkret. 

De er meget omhyggelige. To 
medarbejdere udspørger folk 
på forhånd om, hvad de ønsker 
forbøn for. De prøver at finde 
frem til roden for ens lidelse. Det 
bliver skrevet på et stort stykke 

papir, som man holder op, når 
prædikanten kommer forbi den 
lange række, så han straks kan 
se, hvad han skal bede for uden 
at høre en lang sygehistorie.

- Fejlede du noget, du ønskede 
forbøn for?

- Ikke noget fysisk. Det var jo 
blevet helbredt tidligere. Men jeg 
ønskede et gennembrud i mit liv, 
fortæller Erik, som føler, han har 
været på en ørkenvandring. Han 
har også tabt sig 30 kilo gennem 
de sidste halvandet år. Men gen-
nem den svære tid er han kom-
met nærmere Gud. 

- Hvad med dig selv?
- Ja, jeg var meget berørt, da 

John Chi bad for mig og profete-
rede, at jeg skulle komme tilbage 
til Guds plan. 

Her kom også mange præster, 

som var gået i stå eller var ud-
brændt. De ønskede en ny start. 

John Chi brugte også at vel-
signe vievand i små fl asker, som 
vi fi k med hjem.

- Hvad syntes du om den afri-
kanske form med meget lange 
møder og uddrivelser?

- Jo, men det var jo ikke som 
almindelige møder og gudstjene-
ster, for her følte man virkelig, at 
Guds ånd var til stede og virkede. 
Og så tænker man ikke på tiden. 
Jeg ville bare have mere af det, 
fortæller Erik. 

Erik har en gæld, bl.a. fra sin 
lange sygdomsperiode, men han 
er begyndt at spare sammen til 
næste tur til Afrika. Og han håber, 
at andre vil med. 

Erik fi k en plads på første række, så han kunne følge de mange 
helbredelser på nært hold. Her ses han med John Chi.

Erik Madsen viser en kalender for John Chis arbejde, der hedder Ark of God, og bl.a. sender 
uafbrudt tv i 24 timer på satelit og web-tv på internettet.
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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
s
k

228,-

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Kirkedage inviterer til en 
snak om Gud i sofaen...
På Himmelske Dage i Køben-
havn inviterer Danmission 
til dybe, uforpligtigende og 
underfundige snakke i de så-
kaldte samtalesofaer.

Hvorfor er du troende? Tror du 
på et liv efter døden? Og hvornår 
har du sidst fået afkræftet en 
fordom? 

I de 25 samtalesofaer, som un-
der Himmelske Dage 5. til 8. maj 
er fordelt på Københavns store 
pladser, er det muligt at hvile de 
trætte festivalben, alt imens man 
får vendt nogle af livets små og 
store spørgsmål.

I hver sofa sidder en vært 
som inviterer forbipasserende til 
samtale. Værten kan fx være en 
debattør, præst, musiker, skue-
spiller eller politiker. 

Ved sofaen ligger forskellige 
spørgsmål, som kan bruges til at 
kickstarte en samtale om livet, tro 
og eksistens.

Sofaerne, der er sponseret af 
Danmission Genbrug, vil fx blive 
indtaget af politiker Margrethe 
Auken, skuespiller og foredrags-
holder Lone Hertz, biskop Mari-
anne Christiansen og debattør og 
politiker Özlem Cekic.

Generalsekretær for Danmis-
sion, Jørgen Skov Sørensen ser 
frem til, at indre by kommer til at 
summe af sofahygge og samtaler 
om tro.

”For danskerne er sofaen et 
sted, hvor vi mødes - hygger 
og snakker om stort og småt,” 
siger Jørgen Skov Sørensen og 
fortsætter:

”Vi mener i Danmission, at 

dialog om tro er vigtig ikke mindst 
i de her tider, hvor tro nogle steder 
bliver brugt til at skabe strid og 
konfl ikt. På den baggrund er det 
så vigtigt, at vi tør tage dialogen 
med hinanden og blive klogere på 
vores egne og andres holdninger 
og tro.”

På Himmelske Dage – som 
Danske Kirkedage i år kaldes 
– får religionsdialogen en vigtig 
plads. Visionen er en åben sam-
tale, hvor alle, som er nysger-
rige på det religiøse, etiske og 
eksistentielle, er inviteret til at 
deltage. Ud over samtalesofaerne 
inviterer Danmissioner fx også på 
en ”trosvandring”. Den starter på 
Regnbuepladsen ved rådhuset, 
hvorfra man spadserer til synago-
gen, moskeen, buddhistisk center 
og ender i Skt. Petri kirke.

Kirkedagene er et fælleskirke-
ligt arrangement, hvor de fl este 
kristne kirkesamfund deltager, 
folkekirken, den katolske kirke, 
de ortodokse kirker, migrantme-
nigheder og frikirker.

Læs mere om Himmelske 
Dage og programmet på www.
facebook.dk/himmelskedage og 
www.himmelskedage.dk

FAKTA:
De 25 samtalesofaer er at 

fi nde på Rådhuspladsen, Regn-
buepladsen, Vor Frue plads og 
Gammeltorv. Alle er velkomne til 
at sætte sig og få en åben og ufor-
mel snak i respekt for hinandens 
måske forskellige synspunkter.

TLI

Ideen til kirkedage opstod 
i nazistisk fangenskab...

Danske Kirkedage blev af-
holdt første gang i sommeren 
1968 inspireret af Deutche 
Kirchentage i Tyskland. Ideen 
til de tyske kirkedage fi k juri-
sten Reinold von Thadden-
Trieglaff, mens han sad i 
fangenskab under Anden Verdenskrig. Som en reaktion på, at 
kredse i den lutherske kirke havde samarbejdet med nazisterne, 
ønskede han at skabe et arrangement, der skulle hindre, at 
lutherske kristne nogensinde igen lod sig forføre af nazismen. I 
dag besøges de tyske kirkedage af fl ere hundrede tusinder, og 
ingen tysk toppolitiker forsømmer at vise sig der.

Bag kirkedage ligger der altså en erkendelse af behovet for 
en kritisk selvrefl ektion og en tanke om, at kirken skal engagere 
sig i samfundet og arbejde for dialog, fredelig sameksistens og 
medvirke til kristnes engagement i samfundet.

Lys i vinduerne for de faldne
I år er det 71 år siden frihedsbudskabet lød i Danmark 5. maj 1945.

Om aftenen den 4. maj sætter mange danskere lys i vinduerne. 
Mange steder holdes der højtidligheder som i Øster Snede, hvor sog-
nepræst Anders Dalgaard holder mindetalen for syv allierede fl yvere, 
der styrtede ned den 21. april.

NC

Gospel Aid er et heldagsarrangement med mange forskellige aktiviteter og begivenheder rundt omkring i København. Om 
aftenen afsluttes med støttekoncert med ”Danmarks største gospelkor” i Skt. Andreas Kirke kl. 19.

Blandt andre arrangementer kan bl.a. nævnes:
* Danmarks største gospelkor – Sankt Andreas Kirke - torsdag kl. 19.
* Messe med Raniero Cantalamessa med personlig forbøn. Sankt 
Ansgars Kirke - torsdag kl. 17.
* Prayer for the Nations – Nytorv – fredag kl. 18.00-19.45.
* Fakkeltog for forfulgte Fra Nytorv til Christiansborg – fredag kl. 
19.45-21.30.
* Koncert med Martin Smith og Hymns from Nineveh med elek-
tronisk afterparty. Nytorv – fredag kl. 19.45-23.00 
* Vågenat - bøn for forfulgte – Sankt Ansgars Kirke (den katolske 
domkirke) - fredag kl. 21.30 – 01.
* Messe med prædiken af Raniero Cantalamessa – Sankt Ansgars 
Kirke – søndag kl. 11.00

Det har vakt stor debat, at en svømmehal i Tingbjerg ved 
København har valgt at tilbyde kønsopdelt svømning og har 
afskærmet vinduerne for muslimske piger skyld. 

Svømmehallen mener selv, at de ”har fundet opskriften på 
integration”, fordi de har fået hundrede vis af muslimske piger fra 
det socialt udsatte boligområde Tingbjerg til at begynde at gå til 
svømning ved at imødekomme en række kulturelle og religiøse 
krav fra deres forældre. Svømmeklubben bider ikke på kritikken af 
deres tiltag som et knæfald for en kultur, der er imod ligestilling, 
men forklarer, at de er forpligtet på at tilbyde nuanceret svøm-
meundervisning. 

I sidste uge deltog jeg selv i en debat om barnebrude på skan-
dinaviske asylcentre. Der har været en række sager, også her i 
Danmark, hvor børn er gift med voksne mænd og bor sammen 
på asylcentrene, selvom det er forbudt ifølge dansk lovgivning at 
være gift, hvis man er under 18 år. Inviteret til debatten var en 
repræsentant for Svenske Muslimer for Fred og Retfærdighed. 

Han medgav, at det var uheldigt, hvis et barn blev gift under den 
kriminelle lavalder, men samtidigt argumenterede han ihærdigt 
for, at når pigerne først var blevet gift og kommet til de skandi-
naviske lande med deres mænd, var det forkert at skille dem ad. 
Konfronteret med at det er lovbrud, svarede han, at man måtte 
se på den psykologiske og sociale konsekvens af en adskillelse 
af parret. Altså gøre undtagelser, suspendere fra den gældende 
lovgivning. Spørgsmålet er, om ikke det er mere humant at skille 
barnet fra den ældre mand, som hun ikke selv har bestemt at blive 
gift med? I den vestlige verden kaldes seksuel omgang med en 
person under 15 år pædofi li og straffes. Hvordan kan man give 
en muslimsk mand lov til noget, som andre borgere ikke har lov 
til? Det er ikke lighed for loven og tilmed lovbrud.

Som i tilfældet med svømmehallens tilbud om nuanceret svøm-
meundervisning er der i forhold til synet på barnebrude tale om to 
diametralt modsatte kulturer. Selvom det på overfl aden kunne ligne 
imødekommenhed og praktiske hensyn i et multikulturelt samfund, 
er der tale om opbyggelse af parallelsamfund med vores egen 
godkendelse. Parallelsamfund, der vil vokse, og til sidst gennem 
demokrati få mere og mere indfl ydelse på hele samfundet. Det 
er danskerne, der nu lader sig integrere i islam og ikke omvendt.

Det er danskere, 
der lader sig 
integrere i islam
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BOGNYHED: EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHEDER

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

Den internationalt respekterede bibellærer Derek Prince tilbyder her 

• Hvordan kan jeg være sikker på, 

• Hvad er for

PRIS: 

200,-

KAN KØBES HOS ALLE BOGHANDLERE ELLER PÅ:

WWW.DEREKPRINCE.DK

Kirken i Kongens have i Odense 
Lørdag den 7. maj klokken 10 er kirken på gade i Odense. 

- Vi står i Kongens Have ved Odense Teater fra. kl. 12 til kl. 
17. Der er bøn fra kl. 10.00 i Kristent Fællesskab i Odense, Ro-
senlunden 15 i centrum, fortæller Kim Ahlehoff Döhlie fra den 
arrangerende gruppe.

Der bliver også ”Kirken på Gaden” i Odense lørdag d. 21. maj, 
d. 4. juni, d. 18. juni 2016, samme tidspunkt, men stedet er ikke på 
plads endnu.  Der bliver også ”Kirken på Gaden” i sommerferien 
enten i uge 29 eller uge 30. 

Henri.

Den 18.-19. maj slår Menig-
hedsfakultetet dørene op for 
en stor konference om Luthers 
lære om magtfordelingen mel-
lem stat og kirke.

Ikke mindre end 12 skandina-
viske teologer vil belyse emnet, 
som er noget af det mest om-
stridte i Luthers teologi. 

Passiv eller magtfuld kirke
Toregimentelæren menes på 

den ene side at skille det åndelige 
liv fra det konkrete liv i samfund 
og politik. Den var ansvarlig for 
den tyske kirkes underdanighed 
under nazismen. 

Læren medvirker også til et 
passivt forhold til samfunds-
spørgsmål og den rent åndelige 
indstilling til troen, der præger 
megen luthersk teologi i dag.

På den anden side: Uden 
toregimentelæren ender kristen-
dommen med at blive én af fl ere 
magtfaktorer, der prøver at gøre 
sig populær ved sine politiske 
udspil. 

Men derved forsømmer kri-

stendommen eller kirken det, 
som kun den kan gøre, nemlig at 
sætte mennesket i forhold til Gud 
og dermed også anvise det dets 
plads i samfundet.

Hvad mente Luther selv?
Men hvad mente Luther egent-

lig selv med sin tale om de to 
regimenter? Hvad var det for en 
kirke, som han så for sig? Hvad 
var dens rolle i forhold til staten 
og det konkrete liv i samfundet? 

Og hvad var statens rolle?
Er denne lære helt så passivi-

serende, som den ofte opfattes?
Eller rummer den et potentiale 

for kirken til at agere i det mo-
derne samfund uden at miste sin 
åndelige basis og målsætning?

De mange skandinaviske teo-
loger repræsenterer forskellige 
teologiske positioner, så alle bli-
ver udfordret og præsenteret for 
nye perspektiver.

Konferencen er en del af Me-

nighedsfakultetets markering af 
reformationsjubilæet og står i 
forlængelse af antologien Natio-
nal kristendom til debat - og den 
konference, der blev afholdt i for-
bindelse med udgivelsen af den. 

Konferencen henvender sig til 
studerende, menighedsrådsmed-
lemmer, præster, politikere og alle 
andre med interesse for kristen-
dom, religion og det moderne 
samfund, skriver Asger Chr. 
Højlund, Jeppe Bach Nikolajsen 
og Thomas B. Mikkelsen.

Bodil

Konference om forhold mellem 
stat og kirke på MF i Aarhus
En række skandinaviske teologer vil diskutere Luthers lære om de to regimenter. 

KIRKE, 
ØVRIGHED 
OG SAMFUND

KONFERENCE 
18.-19. maj 2016 
på Menighedsfakultetet i Aarhus

Lutherske 
perspektiver

På konferencen skal sognepræst Agnete Raahauge blandt 
andet holde foredrag om ”Det fjerde bud og det første bud. Det 
verdslige regimentes betydning og begrænsning ifølge Luther”

Asger Chr. Højlund skal holde 
foredrag om ”Opgøret med 
den magtfuldkomne kirke.”

Unge vil på Europa-mission
Den kristne ungdomsorganisation Ungdom Med Opgave 
(UMO) går i missions-offensiven i Europa i hele maj måned. 

Det sker under overskriften IMPACT EUROPE 2016. Ungdoms-
organisationen vil sende teams til en halv snes europæiske lande.

- Vi ønsker at påvirke Europa og at række ud med bøn, tilbe-
delse og evangelisation. Denne vision startede i marts 2015. Vi 
havde et bedemøde i Danmark med gæster fra fl ere forskellige 
nationer. Vi fi k her et ord til Danmark - "Gud vil bruge Danmark 
som stenen i Davids slynge til at ødelægge fjendens fæstnings-
værker i Europa." Gennem de sidste måneder har vi følt at Gud 
bekræfter dette, og vi ønsker at handle på det, lyder det fra UMO.

Missionen vil foregå i perioden 6.-29. maj. 
Først indledes med en weekend med forberedelser, bl.a. un-

dervisning i bøn, bønnevandring, tilbedelse/lovsang, teambuilding 
osv., inden de første teams sendes ud 9. maj.

Blandt landene, der sendes teams til, er Ungarn, Tjekkiet, 
England og Belgien.

sj

Nordisk konference i 
Vineyard i København

Flemming Mølhede grundlagde 
i 1997 sammen med syv andre 
unge fra Aars en Vineyard 
menighed i København. I dag 
kommer der over 550 i menig-
heden, som siden 2008 har 
haft egen kirke på Nyvej 7 på 
Frederiksberg. Flemming Møl-
hede er stadig ledende præst i 
København Vineyard.

Den voksende menighed på Frederiksberg er vært for det nordiske møde.
Vineyard kirkerne holder i år 
deres nordiske konference i 
Københavns Vineyard på Ny-
byej 7 på Frederiksberg.

Vineyard bevægelsen er en 
forholdsvis nyere karismatisk 
evangelisk frikirke. Den begyndte 
som en løs bibelgruppe med bl.a.  
musikeren Larry Norman på 
Beverly Hills. Blandt de kendte 
kunstnere, der opsøgte gruppen, 
var Bob Dylan.

Som kirkesamfund blev Viney-
ard til noget, da John Wimber 
tilsluttede sin uafhængige menig-
hed i Californien til den gryende 
Vineyard bevægelse i 1977.

Siden spredte bevægelsen sig 
til USA, bl.a. den kirke i Toronto, 
hvor Toronto-vækkelsen udbrød, 
og i dag er der Vineyard kirker 
over alt på kloden. 

I Danmark blev en frikirke i 
Aars til Vineyard med Flemming 
Mølhede som leder. Senere 
brød kirkens ledelse dog forbin-
delsen og Mølhede fl yttede til 
København, hvor han sammen 
med syv andre grundlagde den 
første Vineyard menighed i 1997. 
Kirken er vokset tikl at have 550 
medlemmer. 

I dag er der også Vineyard 
kirker Roskilde, Odense og Køge. 
Og der ventes snart startet en ny 
menighed i Aarhus.

Vineyard værdsætter det af-
slappede, samtidig med at man 
ønsker at leve et karismatiske  
kristenliv. Man lægger ikke vægt 
på liturgiske former, men for-
søger bevidst at tale ind i den 
moderne kultur.

Kendte talere
Møderne er åbne for andre 

interesserede og hovedtalerne er 
Mike Pilavachi fra Soul Survivor 
ministries, en velgørende organi-
sation for unge, der vil tjene an-
dre for Jesus. Han er også præst 
i kirken Soul Survivor Watford.

Mike Pilavachi er kendt som 
en humoristisk kristen taler på 
konference overalt på kloden. 

Han har også skrevet en del 
bøger. Han taler fredag og lørdag 
formiddag og aften.

Simon Ponsonby har flere 
gange været i Danmark og talt 
på SommerOase. Nu taler han 
på en nordiske konference. 

Han har været evangelist, 
gadeprædikant, kirkeplanter og 
rejser nu rundt som international 
bibellærer. Han har siden 2005 
været pastor of Theology ved St 
Aldates church i England. 

Han taler torsdag aften og 
fredag morgen.

Becky og Rick Olmstead er 
et yngre par, der har grundlagt 
Vineyard of the Rockies, som er 
en ”multi site resource church” i 
Fort Collins, Colorado. 

Becky leder Vineyards Kids’ 
Task Force i USA. Hun har en 
bachelor i børns udvikling, 

Rick underviser og træner 
ledere for unge i USA. 

Parret medvirker kun fredag 
eftermiddag kl. 14.

Og ikke mindst underviser den 
danske Vineyard kirkes præst, 
Flemming Mølhede, som selv 
bragte Vineyard til Danmark, først 
i Aars, og senere i København.

Til trods for sit beskedne og 
rolige temperament, er han 
en meget inspirerende og ny-
tænkende teolog.

Henri.

Mike Pilavachi fra Soul Survi-
vor taler i København.

Foredrag åbner en ny verden
Læge og generalsekretær Kim Hartzner fortæller på Himmel-
ske Dage om dansk hjælp til udsatte børn i udviklingslande 
og krigsområder.

Børn gemmes væk i mørke sovekamre. Børn har set forældre 
og venner blive skudt og voldtaget. Det er virkeligheden for 
tusindvis af børn i bl.a. Armenien og Irak. Og dem vil læge og 
generalsekretær i Mission Øst, Kim Hartzner, fortælle om ved 
to foredrag fredag den 6. maj på Himmelske Dage. De sker kl. 
10 og 19 i Jupiter på Frue Plads foran Domkirken i København.

Han fortæller om børn med handicap i udviklingslande, som 
bliver gemt væk i skam. Mission Øst får dem ud i lyset giver dem 
lægehjælp og genoptræning.

Kim Hartzner fortæller om børn af fordrevne kristne og yezidier, 
som er fl ygtet over hals og hoved med deres familier fra Islamisk 
Stats brutalitet. De to foredrag vil åbne en ny verden for tilhørerne 
og vise, at hjælpen fra Danmark nytter. 

Henri.
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LEDER                         Af Arne Holmgaard

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Teologisk rådgiver i Wabe Batu 
synoden i Mekane Yesus 
kirken, Dodola, Etiopien

Søndagens tekst: Joh. 17:1-11
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus beder til sin Far
1Derefter så Jesus op mod den mørke nattehimmel og sagde: 

»Far, nu er tiden inde. Ophøj din Søn, så jeg kan ophøje dig. 2Du 
har jo givet mig den højeste myndighed over hele menneske-
heden, for at jeg kan give evigt liv til alle dem, du har givet mig. 
3Det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, og den 
Frelser og Messias, som du har sendt. 4Jeg har æret dig her på 
jorden ved at fuldføre den opgave, du gav mig. 5Far, ær du nu 
mig og før mig tilbage til din herlighed - tilbage til den position, 
jeg havde hos dig, før verden blev skabt.

6Jeg har åbenbaret, hvem du er, for de mennesker, som du 
kaldte ud af verden og gav til mig. De var dine, men du gav dem 
til mig, og de har holdt fast ved dit ord. 7Nu forstår de, at alt, hvad 
jeg har, det har jeg fået fra dig, 8for de ord, jeg har fået fra dig, 
har jeg givet videre til dem, og de har taget imod dem. De ved 
nu, at jeg er kommet fra dig, og at du har sendt mig.

9Jeg går i forbøn for dem, Far. Jeg går ikke i forbøn for verden, 
men for dem, som du gav mig, for de tilhører dig. 10Du og jeg har 
alt tilfælles, og mine disciple har gjort mig ære. 11Nu kommer 
jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal 
leve i denne verden. Hellige Far, hold din hånd over dem, som 
du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du 
gav mig, for at de må blive ét, ligesom vi er ét!
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Mange frygter for fremtiden. 
Ja, gruer for dagen i morgen. 
Frygter sygdommen / døden /
adskillelsen.

Vi bekymrer os.
Vi tvivler på, om Gud nu også 

sørger for os.
Vi tvivler på, om Gud nu også 

har magten til at hjælpe os og 
give os det, vi har brug for.

Eller vi siger:
Det er en ond verden, vi lever 

i. Det er en kold verden, vi lever 
i, en verden præget af ligegyl-
dighed. Og hvad så?

Vi er givet til Jesus
Da Jesus talte og bad, var 

det netop også ind en situation, 
hvor verden var ved at blive ond 
og kold, for nu ville han blive ta-
get til fange og blive mishandlet.

Jesus vidste, hvad der skulle 
ske. At han skulle skilles fra 
disciplene. Det forberedte han 
dem på, og nu gruede de for 
adskillelsen.

Hvad siger Jesus der, hvor 
adskillelsen truer?

Det første Jesus taler med sin 
himmelske Fader om er:

Disciplene var blevet givet til 
Jesus. Derfor bad han for dem 
om, at de måtte blive holdt fast 
hos Gud.

Gennem dåben og troen er vi 
også blevet givet til Jesus. Det 
er den virkelighed, vi lever.

Vi kan være bekymrede. Vi 
kan grue for fremtiden, for vore 
liv, men vi er blevet givet til 
Jesus. Vi hører sammen med 
Jesus.

Jesus beder for os: Vi bæres 
af Jesu bøn.

Men der er mere at sige. For 

Jesus er den store forbeder.

Hvis vi spørger? Hvad gør 
Jesus nu, så er svaret:

Han beder for os. Han kæm-
per for os i bøn.

Som Paulus skriver:
Kristus Jesus er død, ja end-

nu mere, Han er opstået og 
sidder ved Guds højre hånd 
og – går i forbøn for os.

Hvad beder Jesus om?

På sin sidste aften bad Jesus:
”hold dem fast ved dit navn, 

det du har givet mig”.
Jesus bad om, at disciplene 

måtte blive holdt fast ved hans 
himmelske Fader. Det er det 
samme, han beder om for os.

Ånden går i forbøn for os
Som nævnt. Vi kan være 

fulde af bekymringer.
Der kan være så meget, der 

går os på.
Vi kan føle os magtesløse. 

Hvad så?
”Du skal be’!”, er der måske 

nogle velmenende mennesker, 
der siger til os. Hvis du beder, 
så får du hjælp.

Jeg tror, at rigtig mange af os 
kender til det, at det ikke blev til 
det med bønnen, som vi gerne 
ville. Vi fandt ikke ro i vort sind. 
Vi fandt ikke ord. Vi følte os split-
tede og magtesløse.

Ind i den situation er der 
nogle gode ord hos Paulus:

Ånden kommer os til hjælp i 
vor skrøbelighed.

For hvordan vi skal bede, 
og hvad vi skal bede om, ved 
vi ikke.

Men Ånden selv gå i forbøn 
for os med uudsigelige sukke.

Ånden ved, at vi er skrøbelige 
og ikke har overblik over, hvad 
vi skal bede om, og hvordan vi 
skal gøre det.

Med uudsigelige sukke. Dvs. 
sukke som der ikke kan sættes 
ord på. Ja, for bøn er ikke kun 
ord. Det er også alle sukkene, 
som er henvendt til Gud. Her er 
det Ånden, der gør det.  

Hvordan og hvad vi skal bede 
om, ved vi ikke, men Ånden kan 
sukke det for os.

Vi lever i verden med dens 
lidelser og ondskab, med dens 
bekymringer og sorger. Men vi 
er givet til at høre sammen med 
Jesus, til at have Gud som vores 
himmelske Fader.

Og Jesu forbøn og Åndens 
forbøn er der. Må det trøste os.

Vi frygter adskillelsen, syg-
dommen, døden. Men Jesus 
beder om, at vi må blive holdt 
fast hos Gud. Jesus kæmper 
for os i bønnen.

Det er der trøst i.

Herre Jesus Kristus!
Hjælp os at hvile i, at du be-

der og kæmper for os.
Amen.

Jesus kæmper 
for os i bønnen

Hvis vi har svært ved at fi nde ro og de rette ord at bede, kan vi fi nde trøst i Paulus´ ord om at 
Ånden går i forbøn for os med uudsigelige sukke. 

Medier tier om tro
Der skete virkelig, som man kan læse side 12-13, et 
par hundrede helbredelser ved Awake-konferencen i 
København i Bededags-ferien...! Wow! 

Det er jo egentlig utroligt at alle medier ikke stod på nakken 
af hinanden for at fortælle om det, men det er formentlig kun 
Udfordringen, der fortæller om det. 

Så afvisende og fyldt med fordomme er medierne og befolk-
ningen (?) blevet overfor levende kristendom. Hvis det over-
naturlige derimod havde rod i Østen, ville mange dukke op. 

Heller ikke den etablerede kirkelighed og alle de selvkloge 
teologer havde åbenbart brug for at opleve teorien i praksis.  
Jeg så i hvert fald ingen biskopper, og kun få kirkelige ledere.

Men for nogen er teori jo vigtigere end praksis.
Heldigvis kan man dog snart se det hele igen på KKR-tv.

Hvis man af en eller anden grund gik glip af det. 
Den kristne tv-kanal genudsender om kort tid undervisnin-

gen (blandet med miraklerne) på web-tv, det vil sige på ens 
egen computer eller smart-tv. 

De kristne stationer har nemlig ikke længere sendetilladelse 
på det almindelige tv-net. KKR-tv har en enkelt mulighed til-
bage, som kun kan modtages på antenne i København. Men 
blandt de mere end 50 verdslige kanaler, man kan fi nde i de 
almindelige tv-pakker fra YouSee, Stofa og andre udbydere, 
er der ikke én eneste kristen kanal tilbage.  

Det er for dårligt. Det må vi ændre.
Vi må virkelig bede om og arbejde for, at vi får en lands-

dækkende tv-kanal med kristent indhold. Ikke blot som nu på 
web-tv, men at fx KKR-tv tages ind i det almindelige program-
udbud fra YouSee, Stofa og andre udbydere. (Og hvis nogle 
af udbyderne læser dette, så gør nu noget ved det!)

Indtil det kommer på plads, må vi nøjes med web-tv på 
internettet. Hvis man har en KKR-boks, kan man overføre 
web-tv fra internettet til ens eget tv, ligegyldigt hvor man bor 
i landet - eller verden. Blot der er internet.

Også uden KKR-boks kan man klikke på KKRs hjemmeside 
KKR-tv.dk og se programmerne og på sin egen computer. 

Og hvis man har et smart-tv, hvor internettet er 
indbygget, kan man se det på tv-skærmen.

Her er mange andre gode udsendelser, hvis 
vi vil erstatte noget af den daglige verdslige tv-
underholdning med kristne programmer.

Lad os bede om et gennembrud i æteren.
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BEST WESTERN

I den foregående kronik så vi på 
et helt fundamentalt princip: at 
læse og forstå bibelsteder ud 
fra deres  sammenhæng.

Sund fornuft
Et andet vigtigt princip er at 

bruge sin sunde fornuft. ”Gud har 
… givet os … en ånd, der giver os 
kraft, kærlighed og sund fornuft.” 
(2 Tim 1,7, BPH).

Man kan til en vis grad lære 
at tænke logisk, og det hjælper 
en til at opbygge en sund fornuft. 
Men ens ”sunde fornuft” afhænger 
også af, hvor godt man er inde i sin 
Bibel og Bibelens baggrundsver-
den. Begge dele er vigtigt.

Gik Peter op i båden?
Lad os se på nogle vers fra 

Johannes kapitel 21, hvor Peter 
i frustration opgav at være Jesus’ 
discipel og vendte tilbage til fi ske-
riet. De fi skede hele natten, men 
Gud sørgede for, at de ikke fange-
de noget som helst. Pludselig stod 
den genopstandne Jesus inde på 
bredden og råbte ud til dem: ”Nå, 
har I fanget noget?” Johannes var 
straks klar over, at det var Jesus, 
Herren. Vers 7 siger i AO fra 1992: 
”Da Simon Peter hørte, at det var 
Herren, bandt han tøjet om sig – 
han var ellers nøgen – og sprang 
ud i vandet.” 

For grækerne var det naturligt 
at være nøgen, ikke mindst under 
idræt. Jøderne viste derimod så 
lidt hud som muligt i det offentlige 
rum. Ved man det, siger ens sunde 
fornuft, at ”nøgen” her selvfølgelig 
ikke betyder adamskostume. 
(AO 1948 giver forklaringen bag 
i Bibelen.) 

At Peter var ”nøgen” betød, at 
han havde taget sin lange yder-
kjortel med lange ærmer af og 
kun havde sin inderklædning uden 
ærmer på. Også inderkjortlen var 
lang og gik næsten til fødderne. 
Skulle man arbejde eller løbe, var 
det derfor nødvendigt at ”binde 
op om sig”, dvs. man løftede op i 
kjortlen og bandt et bælte om livet. 
Desuden var det en fordel ikke at 
have de lange ærmer, især når 
man skulle fi ske. Græsk har et 
særligt ord for at binde op om sig, 
og grundteksten siger faktisk her, 
at han brugte sin yderkjortel til at 
binde op om sig. 

Men ens sunde fornuft spørger 
umiddelbart, hvorfor han dog 
bandt op om sig, før han sprang 
ud i vandet? Og hvorfor sprang 
han ud i vandet? 

AO 1992 fastholder ganske vist, 
at han bandt tøjet (mere nøjagtigt 

sin yderkjortel) om sig, men hvis 
han virkelig var nøgen, ville han 
så ikke bare have taget noget tøj 
på? Og ville det så ikke være nok 
med inderkjortelen, hvorfor yder-
kjortelen med de lange ærmer? 
Man kan faktisk ikke binde op om 
sig, hvis man ikke allerede har 
en kjortel på. At binde op om sig 
er altså noget helt andet end at 
tage tøj på.

Mange gætter så på, at Peter 
svømmede i land, måske for at 
komme til Jesus før de andre. 
Men hvorfor skulle han det, når 
han netop havde opgivet at være 
Jesus’ discipel i frustration over sit 
svigt skærtorsdag nat? Teksten 
siger intet om, at han svømmede 
i land, og det ville også være ret 
besværligt med en inderkjortel på 
plus en yderkjortel bundet om livet. 

De øvrige disciple roede båden 
ind mod land med nettet fuldt af 
fi sk fastgjort til siden eller bagen-
den af båden. Det lykkedes dem 
at få nettet i land, uden at det blev 
revet i stykker på eventuelle sten 
på søens bund. I vers 11 siger de 
fl este oversættelser noget i retning 
af: ”Simon Peter gik op i båden og 
trak nettet på land.” Men grundtek-
sten har slet ikke noget ord for båd 
her, og teksten bruger heller ikke 
det normale ord for at gå op i en 
båd. Der står kun, at Peter gik op 
og trak nettet på land. Det græske 
ord ”gå op” som bruges her, angi-
ver, at man går fra en lavere til en 
højere position eller som her fra 
en sø op på land. På dansk ville vi 
sige, at han vadede i land. 

Vi har netop fået at vide, at net-
tet med de mange store fi sk var 
så tungt, at 7 fi skere ikke kunne 
trække det op i båden. Ens sunde 

fornuft siger derfor, at Peter ikke 
ene mand kunne trække nettet 
op i båden. Og hvis han bare ville 
trække det længere op på bred-
den, hvorfor så gå op i båden? 
Det giver ingen mening. 

Hvordan kan så mange over-
sættelser sige noget så menings-
løst? Det skyldes nok, at de har 
fortolket teksten, som om Peter 
svømmede i land, selv om det ikke 
står i teksten. Og har man først an-
bragt Peter på land, giver det ikke 
mening nu at sige, at han vadede 
i land. Den logiske konklusion er, 
at Peter ikke havde tænkt sig at 
svømme i land, da han sprang 
ud i vandet. Formålet var at gå på 
bunden for at forhindre, at nettet 
blev revet i stykker på eventuelle 
sten på bunden. (De var tæt på 
land, siger teksten, og på netop 
det sted var vandet ikke dybere, 
end han kunne bunde).  Det havde 
også den fordel, at Peter blev 
så travlt optaget af et ”fornuftigt” 
arbejde, at han ikke behøvede at 
se Jesus i øjnene.

Sætter Gud ild   
til sine tjenere?

Et andet vers, hvor det betaler 
sig at bruge sin sunde fornuft, er 
Hebræerne 1,7.

Her siger den autoriserede 
oversættelse: ”Om englene hed-
der det: Han gør sine engle til 
vinde og sine tjenere til flam-
mende ild.” Man ser for sig en 
engel, der pludselig forsvinder i 
en hvirvelvind, og en Guds tjener, 
der bliver opslugt af fl ammer som 
en anden Johan Hus. Giver det 
mening? 

Det drejer sig faktisk her om et 
citat fra Det gamle Testamente, 
så lad os kigge på det vers:

”Du gør vindene til dine sendebud 
og den fl ammende ild til dine tje-
nere.” (Sl 104,4)

Salme 104 handler om Guds 
storhed som den, der ikke kun 
skabte verden, men er herre over 
den. Det betyder også, at han kan 
bruge vinden som sit sendebud 
og den fl ammende ild (i denne 
sammenhæng lynene) som sine 
tjenere. Når Gud kæmpede for sit 
folk i GT, skete det af og til, at han 
brugte naturkræfterne i kampen, 
f.eks ved at sende tordenvejr og 
voldsomme regnskyl over deres 
fjender.

Hvordan kan teksten i Hebr 
1,7 bevæge sig så langt væk fra 
den samme tekst i Salme 104? 
Ser man på grundteksten, så er 
den græske tekst i Heb 1,7 den 
samme som i den græske udgave 
af Salme 104,4, som vi fi nder i 
Septuaginta-oversættelsen af GT. 
Ganske vist er den græske tekst 
uklar med hensyn til, hvad der er 
subjekt og objekt, men når man 
tænker på, at det er en ordret over-
sættelse fra hebraisk, bliver det 
klart, at Heb 1,7 burde oversættes 
med: ”Han, der bruger vinde som 
sine sendebud/engle, og lynild 
som sine tjenere.” Ordet for ”sen-
debud” betyder også ”engle” både 
på hebraisk og græsk. Faktisk 
kommer det danske ord ”engel” 
fra det græske ord for ”sendebud” 
(angelos).

Frelses en kvinde  
ved at føde børn?

Et tredje eksempel på nødven-
digheden af sund fornuft er fra det 
mystiske vers i 1 Tim 2,15:

”Men frelses skal hun, ved bar-
nefødslen – hvis de da holder fast 
ved tro og kærlighed og hellighed 

med besindighed.” (AO 1992)
Bliver en kvinde frelst ved at 

føde børn? Er det væsentligt at 
holde fast ved tro og kærlighed 
og hellighed med besindighed 
under en fødsel? Hvor er den 
sunde fornuft blevet af? Nogle 
forsøger at redde meningen ved at 
foreslå, at barnefødslen er Jesus’ 
fødsel, men bliver man frelst ved 
Jesus’ fødsel? Og hvad er det for 
en frelse, der er tale om?

DNA siger det sådan her: ”Men 
fordi kvinden føder børn, kan hun 
alligevel blive frelst...” Hvad har 
det at føde børn at gøre med det 
at blive frelst? Hvor er den sunde 
fornuft blevet af?

Her er AO 1948 mere fornuftig:
”Men hun skal frelses under opfyl-
delsen af sit moderkald – hvis de 
da holder fast ved tro og kærlighed 
og hellighed med ærbarhed.”

Bibelen bruger ordet frelse 
både i datid, nutid og fremtid: ”Vi 
er frelst af tro”, ”vi skal arbejde på 
vores frelse” og ”vi skal frelses, 
når Jesus kommer igen.” Der er 
i forskellige sammenhænge tale 
om en begyndelse, en proces og 
en fuldkommengørelse.

 I dette vers bruges fremtid, så 
der tænkes på den endelige frelse 
efter et liv levet i tro, kærlighed, 
hellighed og besindighed. Sam-
menhængen for Paulus her er, 
at kvinder, som forsømmer deres 
kald som mødre og opdragere 
(i den daværende kultur var det 

kvindens fornemste opgave, især 
for jøderne), og i stedet optræder 
som lærere i menigheden uden at 
være kvalifi cerede eller kaldede 
til det, risikerer at miste troen, 
kærligheden, helligheden og 
besindigheden og i sidste ende 
deres frelse.

Der er således to væsentlige 
principper for bibellæsning og 
bibelforståelse. 

For det første: Læs Bibelen i 
sammenhæng og tag ikke vers 
ud af deres sammenhæng. Jo 
mere vi læser i Bibelen, jo større 
chance har vi for ikke at blive ført 
på vildspor. 

For det andet: Brug din sunde 
fornuft, og lad dig ikke rive med 
af veltalende folk, som siger ting, 
der lyder ufornuftigt. Vær også 
på vagt over for dem, der siger: ”I 
virkeligheden siger grundteksten 
noget andet end oversættelsen.” 
Det er muligt, at alle gængse 
oversættelser er forkerte på et 
bestemt sted. Men mange af de 
mennesker, der kommer med 
den slags udtalelser, kender ikke 
meget til grundteksten. De byg-
ger deres formodninger på en 
ord-for-ord oversættelse til dansk 
eller engelsk og har måske kigget 
i en græsk eller hebraisk ordbog.

Hvordan læser vi Bibelen? II
Kronikken i sidste uge handlede om vigtigheden af at læse og forstår bibelsteder ud fra deres sammenhæng. 
I den anden af Iver Larsens tre kronikker om bibellæsning handler det om den sunde fornuft.

Bibeloversættelser 
og konsulent

I den daværende kultur var det kvindens fornemste opgave, at være mødre og opdragere for børnene.
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Kære Orla Lindskov
Jeg synes lige, jeg vil skrive til 

dig om et problem, der plager mig. 
Det er en varig angst hver dag. 
Jeg føler, at min angst næsten 
fysisk brænder i mig. 

Jeg føler også, at jeg er trukket 
ind i en form for trolddom, hvor 
angsten har overtaget styringen 
af mit liv. 

Jeg stirrer hele tiden på ang-
sten. Jeg kan næsten ikke lade 
være. Den er kvælende i forhold til 
alt andet, som jeg ønsker at gøre.

Jeg har gået i terapi over fl ere 
år hos en psykolog. Rettere sagt 
hos to psykologer. Det har hjulpet 
mig meget. Men hver gang, jeg er 
sluttet med terapien, er angsten 
vendt tilbage.

Jeg er især angst for men-
nesker og har ufred med mange. 
Men jeg har også en voldsom 
ufred med mig selv. Jeg har også 
angst i forhold til andre ting. Men 
angsten for mennesker er den 

værste.
Jeg selv og min psykolog har 

forsøgt at bekæmpe angsten med 
fornuftsgrunde i terapien. Jeg har 
forsøgt at ryste angsten af mig 
med min egen tankevirksomhed.

Jeg føler mig helt sammen-
vokset med angsten, for den har 
snart været der i mange år. Det 
er som om, jeg spilder mit liv. Jeg 
føler virkeligt, at jeg sidder fast.

Min psykolog er nået frem til, 
at en stor del af angsten kommer 
af, at jeg som ung konstant blev 
presset til at præstere mere, end 
jeg rent faktisk evnede. 

Det var mennesker, der gjorde 
det ved mig. Både familien, men 
også skolen. Derfor, når jeg en-
gang imellem er sammen med 
mennesker, spiller jeg skuespil. 
Jeg tager en maske på og udgiver 
mig for at være en, der faktisk kan 
mere, end jeg kan. Det er meget 
anstrengende. Det er derfor, at 
jeg hele tiden er angst for at være 

sammen med mennesker. Jeg er 
bange for at blive gennemskuet.

Derfor har jeg som sagt konfl ik-
ter med mange mennesker. Når 
jeg føler, at der er nogen, der er 
ved at gennemskue mig, så kan 
jeg blive meget aggressiv. Det 
forekommer mig selv sygeligt. Så 
bliver mennesker stødt og vender 
sig bort fra mig. Jeg tænker, at nu 
bagtaler de mig nok, og så får jeg 
det dårligt.

Jeg er en kvinde i fyrrene, og 
jeg passer mit arbejde, som jeg 
er ret dygtig til. Heldigvis behøver 
jeg ikke at have ret meget kontakt 
med mine arbejdskammerater.

I din Brevkasse læser jeg me-
get om forbøn og salveduge. Tror 
du, det ville kunne hjælpe mig?

Jeg er spændt på dit svar, og 
jeg håber, at du kan fi nde tid til 
at svare mig.

Venlig hilsen
Den angstbundne

Kære angstbundne
Jeg vil først og fremmest i mit 

svar tage udgangspunkt i Guds 
ord. 

Men jeg vil også anbefale dig 
at komme til forbøn og efterføl-
gende få en salvedug. Forbøn 
og salveduge har hjulpet mange 
psykisk lidende.

Jeg vil her skrive lidt om Kristus 
og vores angst, og om befrielse 
fra angst. Dog skal vi forstå, at 
total frihed fra angst er den 
tilstand vi kommer til at opleve, 
når vi går hjem til Gud igennem 
Perleporten. 

Selv Jesus i Getsemane have 
og i mange tilfælde disciplene 
kæmpede med angst. 

Men angsten kan kun trække 
os ind i sin trolddom, der hvor vi 
stirrer på den hele tiden. 

I stedet for det skal vi rette vo-
res blik mod Jesus, som har over-
vundet verden og også verdens 
angst. Som jeg plejer at sige:  
det du fokuserer på, får du mere 
af. Fokuserer du på angsten, får 
du mere angst. Fokuserer du på 
Jesus, får du mere af Jesus. 

Men jeg ved også, at et men-
neske, der som du næsten er ved 
at kvæles af angsten, kan have 
svært ved selv i bøn at fi nde en 
vej ud. 

Derfor er det også, at jeg tilby-
der forbøn og salveduge.

Det at overgive angsten og 
angstens årsager til Jesus i for-
enet bøn er utroligt vigtigt.

Med psykologernes hjælp 
kan man som regel som du få 
klarlagt angstens årsager. Men 
man får ikke befrielse, før man får 

overgivet både angsten og dens 
årsager til Jesus.

Det med at overgive kan være 
svært. Derfor tilbyder jeg hjælp 
gennem forbøn. 

Det, der kan gøre det vanske-
ligt at overgive, er, at man ofte 
er blevet næsten sammenvokset 
med sin angst. Efter erkendelsen 
af angsten og af angstens årsa-
ger kan der således ofte være en 
vej fyldt med torne. 

Derfor er forbøn vigtigt. Jesus 
siger jo, at hvad to bliver enige 
om i bøn, det vil de få af Faderen. 

Når to sammen beder om 
befrielse fra angst, så vil Hel-
ligånden begynde at åbenbare 
sin kraft til befrielse. Det sker for 
det meste stille og roligt. Nogle 
gange kommer befrielsen næsten 
umærkeligt.

Det er ofte sådan, at angsten, 
nøden, det svage punkt ikke altid 
forsvinder med det samme. Det 
håber vi jo tit, det skulle. 

Men der er gennem bøn kom-
met noget ind i dit liv, som er stær-
kere. Det er Jesu Kristi kærlighed, 
og på grund af det, vil angsten 
miste sin lammende magt.

Som der står: i alt dette, dvs. 
i angst og trængsel, mere end 
sejrer vi ved ham, som elsker os, 
nemlig Jesus Kristus.

Det er vidunderligt at opleve 
Helligåndens sejrskræfter, for 
de kræfter fi ndes faktisk her på 
jorden i dag. Hvor er det godt, for 
livet er ikke let for de fl este.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
Tusind tak for forbøn og den 

tilsendte salvedug til min søn 
imod mareridt.

Siden første nat har han sovet 
uden problemer bortset fra én 

gang. Jesus være lovet og også 
en stor tak til dig, som lader dig 
bruge af ham med stor lindring til 
følge hos mange.

Med kærlig hilsen
      En mor

Kære Orla!
Tak for din forbøn for fl ere her 

i familien, som er blevet raske.
Selv tror jeg også fuldt og fast 

på, at Guds undere sker i dag 
som før. Han ved altid, hvad der 

er det bedste for hver en af os.
Gud velsigne din gerning for 

de mange!
Mange hilsener

             V.

Kære Orla
Jeg skriver på min mands 

vegne, og jeg skal hilse dig rigtig 
mange gange fra ham.

Det er snart 6 år siden, du bad 
for hans fod, som han så ved et 

mirakel fi k lov til at beholde.
Tusind tak.

Kærligst
     M.

Angsten styrer mit liv totalt

Du kan blive fri ved at overgive angsten til Jesus

Jeg stirrer hele tiden på angsten. Jeg kan næsten ikke lade være. Den er kvælende i forhold 
til alt andet, som jeg ønsker at gøre.

Gennem bøn er der kommet noget ind i dit liv, som er stær-
kere end angsten. Det er Jesu Kristi kærlighed, og på grund 
af det, vil angsten miste sin lammende magt.
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- Vi kan ikke sige jer tak nok. 
Tak fordi I hjælper med at 
oprejse en ny generation i 
Mozambique fuld af Guds 
sandheder! 

Det skriver Marta Söderberg, 
som er peronlig assistent for 
Heidi Baker og tilføjer: 

- Vi takker Jesus for, hvad han 
gør gennem jer.

Den amerikanske missionær 
med tilnavnet Mama Heidi har 
taget sig af tre tusinde forsøm-
te børn i det afrikanske land, 
desuden driver hun og hendes 
mand Roland en præsteskole, 
en bibelskole og et netværk af 
nye kirker, som omfatter over en 
million kristne. 

Grunden til takke fra Mama 
Heidi er, at en gave på 10.500 
børnebibler fra det danske for-
lag Scandinavia er nået frem til 

Mozambique og er blevet fordelt 
blandt børnene. Og der er stort 
behov for børnebibler i de ca. 
10.000 nye menigheder.

Scandinavia sendte i første 
omgang 3.000 bibler ud, og nu 
er der altså kommet en stor 40 
kubikmeter container ud fyldt med 
børnebibler til Pemba i Mozam-
bique. Udover Scandinavia har en 
del kristne blandt Udfordringens 
læsere gjort gaven mulig.

Skulle børnebiblerne gøres 
op i penge, ville den svare til en 
produktions værdi på ca. 250.000 
kr. Udsalgsprisen ville være over 
en milllion.

- Forhåbentligt når børnebibler-
ne ud til mere end 10.000 familier 
i et af verdens fattigste lande. 

Det er kun en lille dråbe, men 
en begyndelse til at nå de mere 
end 25 millioner mennesker, 
der bor i landet, hvoraf en stor 
del er børn og unge, som kan 
få megen glæde af denne bibel, 
siger Scandinavias grundlægger 
Jørgen Vium Olesen, som nu har 
overladt driften af forlaget til sin 
søn Jacob.

- Hvis du vil være med til at 

sende endnu en container af 
sted, så vil hver bibel koste ca. 
25 kr. leveret i Pemba, hvor Heidi 
og Roland har et af deres centre, 
opfordrer Jørgen Vium Olesen.

Støtten kan indsættes på bank-
konto: 5470 - 1312387.

Alle administrations-omkost-
ninger betales af Forlaget Scan-
dinavia, lover han.

- Det kunne også være skønt, 
hvis vi en anden gang kunne 
sende et stort antal Illustrerede 
Nye Testamenter. Fx 25.000 eller 
50.000 eksemplarer, som kunne 
distribueres ud til menighederne,  
opfordrer Jørgen Vium Olesen. 

- Mama Heidis arbejde gen-
nem missionsorganisationen Iris 
når også ind i mange nabolande 
i Afrika og er med til at bygge et 
bolværk imod islam, som trænger 
ned fra de muslimske landene i 
det nordlige Afrika.

Henri.

10.500 børnebibler fra 
Danmark til Heidis børn

Det var regnvejr, den dag børnene fi k udleveret deres børnebibler, fortæller den svenske sekretær Marta Söderberg, som har sendt 
dette billede af nogle af børnene under et halvtag.

Den 40 kubikmeter store container fyldt med børnebibler ses her 
inden den forlader Kina, hvor biblerne er blevet trykt.

Et af de de mange børn, som Mama Heidi har taget til sig, knyt-
ter en af de nye børnebibler ind til sig. Den vil sikkert blive læst 
meget af ham selv, hans familie og den menighed, de hører til. 
Biblen er på landets sprog offi cielle portugisisk og hedder Bíblia 
Sagrada - den hellige bibel.

Jørgen Vium Olesen viser Heidi den portugisiske børnebibel, 
under hendes besøg i København sidste år. Nu er der ankom-
met 10.500 af biblerne til Mozambique.

Forlaget Scandinavia har sendt yderligere 10.500 børnebibler på 
portugisisk til Mama Heidis arbejde i Mozambique i Afrika.

Mama Heidi Baker besøgte 
sidste års Awake-konference i 
København og kommer igen i 
2017. Udfordringens redaktør 
Henri Nissen besøgte Heidi 
Baker i 2014 og skrev bogen: 
”Mama Heidi” om hende og 
arbejdet i Mozabique. Bogen 
indeholder mange gribende 
fotos taget af Roland Baker.

To små fattige drenge kigger billeder og læser bibelhistorie i den 
dansk-producerede børnebibel på portugisisk.

Se de fl otte farvefotos og 
læs de stærke interviews 
med Heidi Baker om hendes 
fantastiske arbejde i Afrika, 
de utroligste mirakler og 
10.000 nye kirker! 

Kun 199,- Hosianna.dk

Hun kommer til DK i 2017!
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Akut nødhjælp i  verdens 
brændpunkter er et ’must’. Men 
der er også brug for en langsig-
tet indsats, hvis en befolkning 
skal ud af ekstrem fattigdom. 

Et nyt magasin viser, hvordan 
uddannelse er en uundværlig del 
af Mission Østs arbejde.

Mission Øst hjælper nødliden-
de til en tålelig tilværelse – men 
hjælpen stopper ikke dér.

– Skal mennesker komme ud 
af ekstrem fattigdom og hjælpe 
andre til det samme, må de have 
viden og lære færdigheder, som 
sikrer deres familier og lokalsam-
fund en bæredygtig fremtid, skri-
ver Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner i Mission Østs nye 
magasin.

Skolegang løfter
Den danske hjælpeorganisa-

tion yder både akut nødhjælp til 
ofre for krig i Irak og jordskælv i 

Nepal og yder langsigtet udvik-
lingshjælp til børn med handicap 
i lande som Armenien og Tadsji-
kistan.

Et af disse langsigtede tiltag er 
uddannelse. 

I magasinet kan læserne bl.a. 
møde børnene Karine og Hakob 
i Armenien, som begge døjer 
med handicap. Men heldigvis 
tager skolerne højde for børnenes 
indlæringsvanskeligheder. 

Det sker, efter at Mission Øst 
har givet lærerne efteruddannel-
se i inkluderende undervisning. 
Børnene har nu bedre chancer 
for at stifte familie og få et arbejde 
i fremtiden.

– Uddannelse giver viden og 
færdigheder til, at børn og unge 
kan forme deres fremtid til gavn 
for deres familier og lokalsam-
fund, skriver Kim Hartzner i sin 
leder.

Viden giver også perspektiv, 
håb og drømme for fremtiden, 
fortsætter generalsekretæren.

– Viden og læring lægger en 
bund af sundt selvværd i børnene 
og de unge – hvad enten de har 
handicap, lever på katastrofernes 
holdeplads eller mangler de mest 
basale livsfornødenheder som 
rent drikkevand.

Svend Løbner

Uddannelse giver nødlidende en fremtid

Karine og Hakob bor i en skurvogn sammen med deres forældre 
i den fattige Tavush-provins i Armenien.

Efteruddannelse af lærere i Asien sikrer, at også handicappede får undervisning.

Kristne nødhjælpsorganisatio-
ner fra bl.a. USA kom hurtigt 
til stede efter jordskælvet i det 
nordvestlige Ecuador.

Jordskælvet, som blev målt til 
7,8 på Richterskalaen, kostede 
næsten 600 livet, mens 2500 blev 
såret og fl ere hundrede savnes 
stadig. Samtidig blev over 300 
bygninger ødelagt, og mange bi-
lister blev fanget på ødelagte veje, 
skriver Religion News Service.

Ingen vand og strøm 
Fra syv af World Visions hjæl-

peprogrammer nær epicenteret 
meldes det, at der hverken er 
rindende vand eller strøm. 

Derfor prøver man nu at hjælpe 
10.000 mennesker i de værst 
ramte områder, bl.a. Manabi, 
Esmeralda og Los Rios med ma-
drasser, moskitonet, hygiejnear-
tikler, køkkenudstyr og udstyr til 
vandrensning.

- Lige nu prioriterer vi det 
at imødekomme børnenes og 
familiernes behov, siger World 
Vision’s nationale leder, Jose Luis 
Ochoa. World Vision har derfor 
oprettet børnevenlige områder, 
hvor børn og unge kan få hjælp 
og rådgivning.

Hele landsbyer ødelagt
Organisationen MAP Internati-

onal fra Georgia har specialiseret 
sig i at skaffe medicinsk udstyr. 
De har nu vurderet skadernes 
omfang. I nogle områder er hele 
landsbyer blevet ødelagt, fortæller 
Maggy Martinez fra MAP. Orga-

nisationen vil skaffe medicinsk 
udstyr og samarbejder med 
andre NGO’er om at koordinere 
indsatsen.

Kirker styrer indsatsen 
I hovedstaden Quito har de 

protestantiske kirker oprettet en 
”jordskælvskomité”, som skal 
koordinere samarbejdet mel-
lem bl.a. MAP, UNICEF, World 
Vision, Plan International, Save 
the Children og CARE.

- Mit land har ikke oplevet et 
jordskælv som dette i mange år, 
siger Maggy Martinez. ”Jeg takker 
jer for jeres hurtige indsats og vilje 
til at hjælpe i den store lidelse og 
sorg, som mit land står i.”

Evakueringer
Nogle mennesker er fundet i 

live under sammenstyrtede byg-

ninger. Redningsfolk trak en over-
levende ud fra et sammenstyrtet 
hotel 40 timer efter jordskælvet.

Når eftersøgningen for døde 
og sårede er overstået, vil nød-
hjælpsorganisationerne koncen-
trere sig om at evakuere borger-
ne, give dem husly og lægehjælp. 
MAP bruger en standard-hjælpe-
pakke  med medicinsk udstyr, og 
kan hjælpe tusinder af nødlidende 
i op til tre måneder.

Hjælpen fl yves ind
Samaritans Purse fra North 

Carolina har også et team i det 
jordskælvsramte område. Tals-
mand Scott Knuteson siger, at 
man har planer om at fl yve for-
syninger og hjælpearbejdere ind. 

- Vi reagerer i Jesu Kristi navn 
for at give nødhjælp i form af 
vand, husly og lægehjælp, siger 

evangelisten Franklin Graham, 
der er leder af Samaritan’s Purse.  
Organisationen har nu åbnet et 
felthospital i byen Chone.

Slap med skrækken
Seks udsendte fra norske 

Misjonsal l iansen slap med 
skrækken, selv om de oplevede 
jordskælvet på nært hold.

- Da el-masterne eksploderede 
troede fl ere, at der blev affyret 
våben. Nogle af vore udsendte og 
volontører var i et indkøbscenter 
under hændelsen, og de måtte 
søge dækning under borde el-
ler andre gemmesteder, mens 
tagpladerne faldt ned. Men alle 
er i sikkerhed nu, fortæller gene-
ralsekretær Andreas Andersen 
på organisationens hjemmeside.

Bodil

Kristne organisationer 
hjælper jordskælvsofre

- Vi hjælper i Jesu navn, siger Franklin Graham fra organisationen Samaritan’s Purse. 
Jordskælvet i Ecuador er det kraftigste i årtier, og fl ere tusinde meldes omkommet, såret eller 
savnet. Fotos: Samaritan’s Purse og Agencia de Noticias ANDES/CC/Flickr.

Jordskælvet i Ecuador den 16. april dræbte 600 og ødelagde mange huse.

Jordans konge vil redde Gravkirken
Kong Abdullah II af Jordan har tilbudt at betale dele af restau-
reringen af Gravkirken i Jerusalem med private midler.

Gravkirken i Jerusalem blev alvorligt skadet under et jordskælv i 
1927 og har siden været holdt sammen af en jernstruktur. Men på 
grund af uenighed mellem de seks forskellige kirkesamfund, som 
bruger Gravkirken, er der ikke blevet restaureret noget siden 1947. 

Den græske, armenske, etiopiske og syriske ortodokse kirke 
samt den koptiske og den romersk-katolske kirke er alle brugere 
af kirken over det sted, hvor man mener Jesu grav lå. Og de har en 
lang tradition for ikke at kunne enes om fx udgifter til reparationer. 

Men nu er man enige om, at kirken risikerer at falde helt sammen 
og at noget må gøres. Og her tilbyder Jordans konge at hjælpe 
kirkesamfundene med nogle af de nødvendige 28 millioner kroner.

– Kongen har altid været, og vil forblive, en trofast beskytter af de 
kristne og muslimske helligdomme i Jerusalem, siger den græsk-
ortodokse kirkes overhoved i Jerusalem, patriarken Theophilos III.

Den del af Gravkirken, som stammer fra begyndelsen af 1800-tal-
let, har brug for en total genopbygning. Korsfarer-kapellet fra det 
12. århundrede skal repareres, og sprækker i stenene, hvor man  
tror Jesus blev gravlagt, skal udbedres, skriver Christiantoday.com. 

KPK/Bodil

Gravkirken i Jerusalem er hjemsted for seks forskellige kirke-
samfund, som ikke kan fi nde ud af at deles om udgifterne til 
vedligeholdelsen. Foto: Jorge Láscar (fl ickr)

Kina: Kirkeledere levende begravet
Lederne fra en husmenighed i det centrale 
Kina blev begravet levende under en pro-
test mod regeringens nedrivning af kirken. 
Manden overlevede, mens hustruen døde.

China Aid oplyser, at tragedien fandt sted i 
forrige uge ved Beitou Church i Zhumadian i 
Henan provinsen. Regeringen har angiveligt 
beordret kirken ødelagt, fordi Li Jiangong og 
hustruen Ding Cuimei havde nægtet at afstå 
kirkens grund til en lokal bygherre.

Ægteparret prøvede at stoppe nedrivnin-
gen ved at stille sig foran bulldozeren, men 
arbejderne skubbede dem med vilje ned i et 
hul og dækkede dem med sand. Det lykkedes 
Li at grave sig fri, men hans hustru blev kvalt.

- Det var en brutal, morderisk handling. Ding Cuimei, en fredsom-
melig og from kristen kvinde, blev begravet levende af en bulldozer, 
siger Bob Fu fra China Aid. Ifølge et vidne sagde den ene af mæn-
dene fra nedrivningsholdet: ”Begrav dem levende for mig. Jeg skal 
nok tage ansvaret for deres død.” 

- Der er en politisk frygt i kommunistpartiet, fordi der nu er fl ere 
kristne i landet end medlemmer af partiet, mener Bob Fu.

Myndighederne har indledt en retssag mod de to arbejdere, som 
udførte forbrydelsen.

Bodil

- En brutal, mor-
derisk handling, 
siger Bob Fu fra 
China Aid.

Ny teologi i Svenska Kyrkan?
Et forslag til en ny alterbog i Den svenske Kirke kritiseres af 
præsterne Mikael Isacson og Mikael Löwegren i avisen Dagen.

I den nye alterbog ser man ofte det upersonlige ”Gud” i stedet 
for ”han” eller ”Herren”. Dermed prøver man at imødekomme 
feminister og andre, som vil afskaffe de kønsspecifi kke begreber. 
Treenighedens Fader-Søn-Helligånd kan i nogle tilfælde erstattes 
med ”Skaber-Redder-Trøster” eller ”Skaber-Frelser-Hjælper”. Men 
de to præster er stærkt kritiske over for forslaget:

- Svenska Kyrkan rører her ved hjertet i den kristne bekendelse. 
Troens indhold i en nøddeskal blev formuleret allerede på nytesta-
mentlig tid. I trosbekendelsen bekræfter og tilslutter man sig dette 
troens grundmønster: Vi tror på Faderen og Sønnen og Helligånden. 
Det at tale om Fader, Søn og Ånd er at beskrive Treenigheden som 
relationer mellem tre personer. Dermed indbydes vi også til at træde 
ind i en nær relation til Gud som vores Far, Jesus som vores bror og 
Helligånden som vores hjælper. Og Jesus lærte os at bede ”Fader 
vor”, skriver præsterne.

Med den nye ordlyd vil kirken save den gren over, som den selv 
sidder på, mener Mikael Isacson og Mikael Löwegren.

Bodil
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Af Vidar Norberg

Hamas har påtaget sig an-
svaret for den bombe, som 
eksploderede i bus nummer 
12 i Jerusalem. Omkring 20 
mennesker blev såret ved 
angrebet.

To busser og en bil blev sat i 
brand af eksplosionen mandag 
den 18. april klokken 17.45 i 
Bar-Am-gaden i Jerusalem. Politi 
og soldater lukkede området. 
Hundrede brandmænd og am-
bulancefolk kom hurtigt til stede. 
De fik slukket brandene med 
store mængder skum i løbet af 
30 minutter. 

På grund af myldretidstrafi k-
ken og ufremkommelige forhold 
fi k alle tilskadekomne behand-
ling på stedet, før de blev over-
ført Shaare Zedek og Hadassah-
sygehusene.

Bombe bag i bussen
Politiets talsmand, Micky Ro-

senfeld, kunne hurtigt bekræfte, 
at man havde fundet en bombe 
bag i bussen, men i starten vidste 
man ikke, hvem der stod bag. 

Årsagen var, at terroristen 
selv var skadet og fi k medicinsk 
behandling. Han døde på Shaare 
Zedek sygehus. 

Hamas’ ledelse sagde ikke 
noget direkte om sagen, men 
Hamas’ talsmand i Betlehem 
sagde, at det var deres mand, 

Abd al-Hamid Abu Srur (19), 
som sprængte bomben. Han 
kom fra fl ygtningelejren al-Aida 
nær Betlehem. 

Hamas ønsker så mange 
angreb som muligt, men de skal 
se ud som om de er udført af 
”enlige ulve”, så Hamas i Gaza 

undgår en direkte konfrontation 
med Israel.

Chauffør Moshe Levy sagde, 
at han husker at passageren 
kom om bord. Efter at bomben 
eksploderede, var gerningsman-
den selv den med de værste 
skader.

Selvmordbomber hyldes
Over hundrede medlemmer af 

To busser og en bil blev sat i brand, da terrororganisationen 
Hamas sprængte en bus i Talpiot i Jerusalem. 
(Foto: Politiet)

Hamas tager ansvaret for busbombe
20 blev såret og fl ere biler blev ødelagt under eksplosionen i Jerusalem.

Af Bodil Lanting

Den britiske kunstner Charles 
Mackesy, som er tidligere ate-
ist, har for nylig fortalt om sin 
omvendelse til CBN News.

- Jeg hørte gospel-sangen ”O 
Happy Day”, mens jeg stod i et  
transportabelt toilet i en park. Det 
var så møgbeskidt, at jeg stod 
oven på det. Jeg græd og græd, 
mens jeg hørte gospelsangen, 
og jeg vidste ikke, hvad der skete 
med mig. Men så gled min venstre 
fod og jeg røg ned hertil..., fortæl-
ler kunstneren, mens han med 
hånden viser, hvor galt det gik.

- Og så blev jeg klar over, at 
Gud elsker os. Uanset hvad vi er 
smurt ind i, forklarer kunstneren 
til tilhørernes jubel.

Troen præger kunsten
Charles Mackesys omvendelse 

foregik for 25 år siden. Herefter 
fl yttede han til New Orleans, og 
nu begyndte troen at vise sig i 
hans kunst.

- Jeg blev klar over, at Jesu 

disciple var grove, ikke-religiøse 
mennesker, som nok ikke ville 
være velkomne i kirken.

Jeg troede, at kristendom 
handlede om at opføre sig på en 
bestemt måde. Men Jesus elsker 
os, uanset hvem vi er og hvad 
vi er smurt ind i udvendig eller 
indvendig. 

Jesus har lige så stille lært mig 
at fi nde mennesker smukke. Det 
er der, min kunst begyndte for 
alvor. Jeg følte, at han sagde til 
mig: ”Kan du se, hvor smuk han 
er, den mand dér på bænken?” 

Tidligere ville jeg aldrig have 
lagt mærke til ham, siger Mackesy 
i interviewet.

Anderledes forkynder
Charles Mackesy er ikke kun 

en dygtig kunstner, som har solgt 
kunst til entertainere som Whoopi 
Goldberg og Sting. Han er også 
en spændende kristen forkynder. 

- Han er den bedste evangelist 
i England. Han lever sin tro på en 
meget ægte måde, fortæller pa-
stor Nicky Gumbel fra Holy Trinity 
Brompton i England. I denne kirke 
fi nder man også Mackesys bron-
zeskulptur med titlen “The Return 
of the Prodigal Son (Den fortabte 
søn vender tilbage). 

Charles Machesy har bl.a. illu-
streret materiale til Alpha-kurser.

Eks-ateist 
prædiker 
med ord 
og kunst

Den unge selvmordsbomber 
hyldes nu som martyr.

Lignelsen ’Den fortabte søn’ har inspireret 
Charles Mackesy til mange kunstværker.

- Nu ved jeg, at Gud elsker os 
uanset hvad vi er smurt ind i, 
siger Charles Mackesy under 
interviewet med CBN.

- Billedet af ”Den fortabte datter”, som bliver omfavnet, gjorde 
det forståeligt for en manio-depressiv kvinde, at hun er elsket af 
Gud, fortæller Mackesy.

Dette er 
ikke den Gud, 
vi tror på ...
... det er kun 
et billede af 
en skulptur 
af ham.

#G#Guuuu# dsbdsbdsbdsds illilledeedeee
#Sp#Spiriririirir tuatuatuatuauaaalitlitl etett

bombemandens familie uddelte 
slik og sang til ære for Abu Srurs 
”vellykkede” terrorangreb mod 
Israel. Samtidig blev han hyldet 
som martyr. Hans nevø blev 
dræbt af sikkerhedsstyrkerne, 
da han angreb dem under et 
oprør for tre måneder siden.

Fakkeltog for verdens forfulgte 
Under kirkedagene ”Himmelske Dage” den 5.-8. maj vil Dansk 
Missionsråd sætte fokus på verdens forfulgte med et fakkeltog 
fra Nytorv den 6. maj om aftenen.

70 procent af verdens befolkning lever i lande, hvor tros- og religi-
onsfriheden krænkes. Derfor vil Dansk Missionsråd sætte fokus på 
de mange millioner mennesker, der forfølges på grund af deres tro.

Bodil

Skærmprint fra Dansk Missionsråds video om forfulgte.

Bibeltekster ældre end antaget
Israelske forskere har nu konkluderet, at 
visse af Bibelens tekster sagtens kan være 
fra tiden før eksilet.

Et team af matematikere, arkæologer og 
fysikere har lavet en grundig analyse af in-
skriptioner fra oldtiden. Teksterne er skrevet 
på potteskår, der blev fundet ved ruinerne af 
et militært anlæg i det sydlige Israel. Eksper-
terne har anvendt multispektral billedteknik for 
at rekonstruere bogstaver, der er forsvundet i 
tidens løb. Herefter har man brugt computere 
til analysearbejdet. 

 Teksterne handler om troppebevægelser, udgifter til proviant og 
lignende, og de er skrevet af mennesker fra forskellige klasser i sam-
fundet. Det tyder på, at fl ere i oldtidens Israel end tidligere antaget 
har kunnet læse og skrive. Det tyder også på, at fl ere bibeltekster 
kan være skrevet tidligere end mange har ment.

Forskere har traditionelt diskuteret, om de bibelske bøger fra 
Josuabogen til 2. Kongebog stammer fra tiden før eller efter eksilet 
i Babylon i 586 f. Kr. Den nye analyse viser, at teksterne sagtens 
kan være skrevet før eksilet. 

- Det er første gang, vi har noget empirisk i hænderne, siger 
arkæologen Israel Finkelstein.

Bodil

I. Finkelstein
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Eksempler på 
helbredelser
Nogle skete endda via tv.
Seniorpræst Jarle Tangstad fortalte søndag formiddag – før 
gudstjenesten med Bill Johnson begyndte – at der var fl ere 
hundrede, der var blevet helbredt i løbet møderne. Men det var 
svært at holde styr på alt det, deltagerne havde oplevet. Nogle 
var heller ikke klar til at komme op på scenen endnu, fortalte han. 

- Men vi har over 50 konkrete vidnesbyrd. Og her er tre af dem, 
sagde Jarle Tangstad og interviewede tre søndag morgen: 

Steffen fortalte, at han havde hørt et af kundskabsordene, hvor 
Randy Clark og hans team nævnte konkrete sygdomme. Randy Clark 
nævnte – efter selv at have mærket smerten i sin hæl – at der var 
en, der havde en smerte i achillessenen. Herefter oplevede Steffen 
at smerten forsvandt...!

- Er det helt væk? blev han spurgt af Jarle Tangstad.
- Det kom lidt igen, indrømmede han ærligt. - Men jeg har testet og 

testet, og nu kan jeg ikke mærke det mere, fortalte Steffen.

Herefter fortalte en kvinde ved navn Hanne, at hun havde siddet 
hjemme og fulgt møderne. Hun har længe lidt af refl ux og sure opstød. 
Men efter at der kom et kunskabsord via tv, tænkte hun: Nu er det nu!

Også hun oplevede en helbredelse.

Det tredje vidnesbyrd kom fra Heidi, som havde lidt af problemer 
med halebenet. Hun havde også fulgt møderne hjemmefra over tv. 
Alligevel oplevede hun en helbredelse, da hun hørte kundskabsordet.

Alle blev vist på KKR-tv’s direkte udsendelse.

Steffen fortæller, at hans achillessene blev helbredt.

Tom Jones har været med i 
København hvert eneste år til 
Awake, og han kommer også 
næste år - sammen med Heidi 
Baker og Blaine Cook. Tom 
Jones er den mest humoristi-
ske af talerne.

Til venstre giver Randy Clark fra platformen kundskabsord om deltagere i salen. Han føler på sin egen krop en specifi k smerte. 
Til højre ses ni deltagere, som har oplevet helbredelser for smerter efter metal (søm og plader) der er indopereret i kroppen. De ni 
reagerede på kundskabsordene og oplevede, at smerterne forsvandt. Det gjaldt også den unge kvinde yderst til højre, Marianne, som 
ganske vist ikke havde metal i kroppen, men som er kendt af mange for at høre (for) meget heavy metal... 

Af Henri Nissen

Det er fredag aften på den store 
Awake-16 konference i Køben-
havns Kristne Kulturcenter på 
Nørrebro.

Salen og balkonen er fyldt med 
900 forventningsfulde deltagere - 
nogle er kommet hertil fra Jylland 
og Sverige for at opleve - Guds 
nærvær.

Fra de seneste års Awake 
konferencer ved vi, at der lægges 
op til - og der sker - helbredelser.

I aften er det dr. Randy Clark, 
der skal tale. Det var ham, der 
oprindeligt talte, da Toronto-
vækkelsen brød ud i begyndelsen 
af 90’erne. Siden har han talt 
til hundredtusinder i alverdens 
lande. Og hvor han kommer, er 
der tegn og undere. 

 I aftes blev 51 helbredt FØR 
forbeder-teamet kom op for at 
bede for de syge. Der var 52 
andre efter at teamet havde bedt 
for folk... Hertil kom de indre hel-
bredelser, som mange oplevede.

Men han er ikke nogen su-
pertaler, der råber og skriger. 
Tværtimod står han stilfærdigt på 
platformen og taler systematisk 
om, hvordan Helligånden og tegn 
og undere burde være en naturlig 
del af kristendommen.

Han leder også et forsknings-
projekt i USA, hvor man forsker i 
og systematisk følger og beskri-
ver de mirakler, der sker. 

Vidnesbyrdets kraft
I aften taler han om ”kraften i 

vidnesbyrdet”. Ud fra Lukasevan-
geliet 6 og Mattæus-evangeliet 
14 viser han, hvordan beret-

ningen om kvinden, der rører 
ved kvasten af Jesu kappe og 
blev helbredt, nåede ud blandt 
folk. Senere kan vi nemlig følge, 
hvordan de syge senere forsøgte 
”blot at røre ved kvasten af hans 
kappe”. Og alle blev helbredt. 

Han nævner eksempler fra 
nutiden, hvor blot beretningen 
om en helbredelse gav andre tro 
til at opleve det samme.

- For nogle år siden prædikede 
jeg i en kirke i USA. Jeg stop-
pede, fordi jeg følte en varme 
ovenpå min venstre fod. Det var 
det eneste, jeg sagde. Så fort-
satte jeg undervisningen. Men 
folk lyttede ikke, de fokuserede 
på noget, der skete nede i salen. 
Jeg gik derned, og der var en stor 
sort fodboldspiller. Jeg spurgte, 
hvad der var sket. Han græd: 
Spørg min kone.

Hun var 39 år og hun for-
klarede, at hun som ti-årig var 
faldet ud af et vindue og havde 
skåret sin fod, så nærmest kun 
achillessenen holdt foden. De 
var nødt til at bruge kunstige dele 
for at få foden sat sammen igen. 
I 29 år havde hun ikke kunnet 
bevæge sine tæer. Foden kunne 

ikke bevæge sig fra den fastlåste 
position. Hun kunne ikke løbe.

- Men da du sagde, du mær-
kede en varme ovenpå din fod, 
kom der straks en varme ovenpå 
min fod. Jeg kunne bevæge mine 

tæer og min fod. Hvilket var anae-
tomisk umuligt, med mindre der 
var sket et mirakel. Så sprang hun 
op og løb rundt i kirken. 

Hun blev helbredt gennem et 
kundskabsord.

Nøjagtig en uge senere fortalte 
jeg om dette i Taiwan. Efter guds-
tjenesten kom en kinesisk herre 
med sin voksne datter.

Hun sagde: Jeg fejlede nøj-
agtig det samme. Da jeg hørte 
vidnesbyrdet eksploderede min 
tro på, at det også kunne ske for 
mig. Og min fod blev øjeblikkeligt 
helbredt. 

Det skete ved Guds skabende 
kraft, som blev forløst ved hendes 
tro, forklarer Randy Clark.

Det sker også her
Da han fortsætter, går der kun 

kort tid, før han må afbryde igen 
på grund af en smerte i venstre 
ankel. Lidt forlegen spørger han, 
om der er én som vil forsøge 
at bevæge venstre ankel, som 
tidligere har haft svært ved dette. 

- Ellers vil det genere mig re-
sten af prædikenen. Jeg behøver 
ikke bede for jer, når Gud har 
givet så tydeligt et tegn. Bare tjek 
det, siger han.

Tre personer markerer, at de 
har denne skavank. Han beder 
dem om at markere med vinken-
de  arme, når de mærker over 80 
pct. bedring. En efter en bliver de 
helbredt på ganske få sekunder. 

Sådan fortsætter det. Kund-
skabsord efter kundskabsord. 
Helbredelse efter helbredelse. 
Vi når op på ca. 50 på bare dette 
ene møde, før den afsluttende 
forbøn.

Jo, Guds ånd var her.

Randy Clark demonstrerede 
kraften i kundskabsord
Undervisningen på Awake-16 konferencen i København i Bededags-ferien blev fulgt op af over 200 
overnaturlige helbredelser blandt de 900 deltagere – og dem, der fulgte møderne på KKR-tv.

Randy Clark 
forklarer, hvor-
dan han under 
talen mærker en 
smerte i nakken. 
Kort efter be-
kræfter 5-6 per-
soner i salen, at 
vedkommende 
har netop denne 
lidelse. I det 
samme sker hel-
bredelserne.
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Efter at have talt til ca. 1000 
mennesker både fredag ef-
termiddag, lørdag aften og 
søndag morgen, klarede Bill 
Johnson ikke også at tale søn-
dag aften som planlagt. 

Han blev dårlig og måtte melde 
afbud. I stedet blev Tom Jones 
bedt om at prædike søndag aften.

Bill Johnson er tæt på 70 år.
Han er ledende præst for Be-

thel kirken i Redding Californien, 

som er kendt for sin ”Jesus Cul-
ture” musik og for en Jesus-kultur 
i menigheden, hvor der sker 
mange tegn og undere.

”Og hvem må jeg signere den til?” spørger Bill Johnson, da han signerede sine bøger på konferen-
cen. To er nu udklommet på dansk. Forlaget Scandinavia har udgivet ”Komme dit rige” (på engelsk 
”When Heaven Invades Earth: A Practical Guide to a Life of Miracles”.) og ”Plads til Guds nærvær”.

Jarle Tangstad, som er den 
ledende præst i Københavns 
Kristne Kulturcenter, takke-
de søndag formiddag Randy 
Clark, som nu fi re gange har 
afset tid til en møderække 
i København sammen med 
andre talere i hans netværk, 
som Heidi Baker, Bill Johnson, 
Blaine Cook og Tom Jones. 

De skriver kirkehistorie
- Det er mega-tjenester med 

global indflydelse, understre-
gede han. - Det er tjenester, 
som vil gå ind i kirkehistorien. 
Se bare om 20-25 år. De vil blive 
nævnt som nogen, der tog nye 
spadestik.

Jeg har også set, at dansk 
kirkehistorie tidligere er blevet 
ændret, og vi tror, det vil ske igen. 
Det er ikke en ny teknik, men at 
gøre det overnaturlige til noget 
naturligt, sagde han og tilføjede:

Vi vil være med
- Vi vil gerne være partnere og 

koble os på disse tjenester og 
tjene her i København. 

Vi har brug for bølger af for-

nyelse. Jordkloden har brug for 
disse bølger, sagde Jarle Tang-
stad og fremhævede også Randy 
Clarks ærlighed og gennemsig-
tighed, som han mente kun kunne 
gøre indtryk på danskerne. 

Dét, vi har brug for
Jarle Tangstad kom igen med 

en klar udmelding efter Bill John-
sons prædiken, hvor han sagde:

- Jeg har bare siddet og sagt 

YES! Det er åbenbaring. Det er 
åndelig mad. Det er den her di-
mension, vi skal have i Danmark. 

Det er ikke smartness, det er 
ikke teknik. Det er ikke det ene 
show efter det andet. Det er ikke 
mysticisme, det er ikke alle mu-
lige mærkelige ting fra oldtiden. 

Det er Guds ord. Og Guds 
ånd. Nu.

Henri. 

Jarle Tangstad sagde, at Kirken i Kulturcentret ønsker at være 
med i den nye bølge af vækkelse, der sker i hele verden.

Tangstad: 
Det er dét, vi har brug for!

Stor 
åndelig 
sult
Mange af de over 900 del-
tagere ved Awake-konferen-
cen i kulturcentret myldrede 
bogstaveligt talt frem til 
platformen så snart, der var 
mulighed for at komme til 
forbøn. - Og nogle gange 
kom de søgende frem 
endnu før, der var opfordret 
til det. Så stor var sulten og 
tørsten efter at få en åndelig 
berøring eller en fysisk 
helbredelse. 

Johnson blev syg søndag 

Se det selv på tv
KKR-tv.dk har optaget hele 
konferencen og lægger om 
kort tid talerne ud på web-tv 
på hjemmesiden. Hvis man 
vil vide hvornår, skal man 
blot ”Synes godt om” på 
Facebook-siden: KKR/TV - 
Kristent TV i Danmark. 
Så får man besked.
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Karsten Pultz

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

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

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

Fra Helge Hoffmanns anmeldelse, Udfordringen uge 13.

Paperback, 176 sider. kr. 198,-

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

Vibeke Binderup

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

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

Vibeke Binderup

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

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

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

Karsten Pultz

Helge Hoffmann
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Af Gerhard Hansen, cand. theol. 
dr. theol. og cand. psyk.

Louis Nielsen er en af Dan-
marks skarpeste teologer uden 
dog at have læst teologi på 
universitetet. 

Jeg er så privilegeret at få lov til 
at sidde under hans prædikenstol 
til søndags-gudstjenester samt 
bibeltimer forholdsvis ofte. Den 
viden og indsigt i det bibelske 
univers, som Louis Nielsen har 
er ikke noget, man kan tilegne sig 
under et teologisk universitets-
studium på 6-8 år. 

Jeg vil sige det på den måde, 
at Bibelens samlede univers og 
Louis Nielsen er ét. Louis Niel-
sen er skarp i sine iagttagelser 
og præcis i sine udtalelser om 
end lidt langtrukken til tider, men 
hvad gør man, når munden eller 
pennen fl yder over med det, som 
hjertet er fuldt af.

Det er også det, jeg oplevede 
ved gennemgangen af hans kom-
mentar til Paulus’ brev til romerne. 
Jeg har læst mange kommentarer 
til Romerbrevet gennem årene, 
men sjælden en, der er så klar 
og relevant til den personlige 
bibellæsning. 

Ikke dogmatisk
Der er selvfølgelig mange 

måder at læse Romerbrevet på. I 
lutherske kredse har man ofte be-
tragtet Romerbrevet som en slags 
dogmatik, men der er mange an-
dre måder at læse Romerbrevet 
på foruden den dogmatiske som 
fx. den retoriske, den narrative 
osv.. Paulus’ egen struktur samt 
hans dybe rodfæstedhed i Gamle 
Testamente, er jeg glad for, at 

Louis Nielsen respekterer.  
Denne kommentar er en oplagt 

gave til menighedernes bibelstu-
diekredse, hvad enten det er i fol-
kekirkelige kredse eller frikirkelige 
kredse, fordi Louis Nielsen er en 
storsindet kristen, hvorom vi  kan 
sige: Har Kristus sat mig i frihed, 
er jeg i sandhed fri!

Man bliver ikke snydt ved at 
læse Louis Nielsens kommentar 
over Romerbrevet. Han er ikke 
blot godt bevandret i Bibelens 
historie, Det Gamle Testamente 
såvel som Det Nye Testamente, 
men også i hele kirkens historie, 
fi losofi ens historie og teologiens 
historie. Med andre ord, det er 
en virkelig solid undervisning du 
får serveret, hvis du tør gå i gang 
med denne kommentar. 

Luther: Vigtigste brev
Luther vurderede, at Romer-

brevet er det Ny Testamentes 
vigtigste skrift og det allerklareste 
evangelium. Det er netop det, 
Louis Nielsen i sin kommentar 
gør klart for os. Klart og tydeligt 
lærer vi Paulus’ sprogbrug at 
kende, og det han mener med 
alle de mange ord som fx. lov, 
lovgerninger, synd, nåde, tro, 
retfærdighed, ånd m.m., der er 
grundlaget for at forstå brevets 
indhold. 

Ved at pløje denne kommentar 
igennem samtidig med læsnin-
gen af Romerbrevets tekster går 
det op for en, at her præsenterer 
Louis Nielsen sit “hjertebarn” for 
os. Vi får en hel del at vide om 
loven, lovgerninger, og at intet 
menneske kan blive retfærdigt 
over for Gud ved gode gerninger. 
Det var netop på dette område 
Luther langede ud efter univer-

siteterne og deres filosofiske 
teologer og forførere, som han 
kaldte dem, idet de lærte, at man 
kunne fortjene sig til Guds nåde 
med gerninger.

Da vi nu er blevet gjort retfærdi-
ge af tro, har vi fred med Gud ved 
vor Herre Jesus Kristus. kap.5:1

Vort dybeste problem
Louis Nielsen spørger: Hvad 

er menneskets dybeste problem 
ifølge Romerbrevet? Er det syn-
den og døden og al den elen-
dighed og ulykke her og nu og 
siden, som følger for mennesket 
heraf? Nej, menneskets dybeste 
problem – skønt vi ikke føler det, 
hvilket i sig selv er en del af vor 
afgrunds nød – er Guds vrede nu 
og på dommens dag, jf. Kap.1:18. 

Retfærdiggørelse af tro – og 
glem ikke, at hver gang vi taler 
om retfærdiggørelse af tro, taler 
vi også om retfærdiggørelsen 
ved Kristi blod, ved Guds nåde, 
ved Jesus Kristus – det er Guds 
gerning, som betones hver gang, 
ordet retfærdiggjort bruges, og 
retfærdiggørelse betyder vished 
om, at det uoverstigelige problem, 
som Guds vrede er, er løst i 
Kristus Jesus, er løst af Gud selv. 

Vi har nu fred med Gud, dvs. 
vished om, at vi frelses fra vreden 
(vers 9). Vreden er vreden på 
dommens dag, som vi frelses fra 

– det er fremtid. Retfærdiggørelse 
er vished om frelse på vredens og 
dommens dag, og den vished har 
vi nu. (side 87-88)

En af grundsandhederne i 
Romerbrevet er evangeliet om 
menneskets frelse gennem Guds 
retfærdiggørelse ved tro på Hans 
Søn Jesus Kristus. 

Ved at læse denne kommentar 
går det op for os, hvordan Paulus 
gør svære teologiske sandheder 
tilgængelige for enhver ved at 
bruge spørgsmål og svar. Louis 
Nielsen fastholder også, at Kristi 
Ånd, der ved troen bor i vore 
hjerter, hjælper os til at leve et 
ansvarligt liv Jesus lig. Tak Louis 
for din engagerede måde at gøre 
teksterne levende for os.

Bogens lay-out arbejde kunne 
være bedre. En kommentar bør 
være slidstærk og ikke have 
limede sider, men være garnhæf-
tet helbind og  måske et slidbart 
hardcover og over træk med 
kachering. Men til gengæld er 
bogen med sine 278 sider billig.

Louis Nielsen: Paulus brev til 
Romerne. 278 sider. 150 kr. For-
laget Perspektiv: Ekspedition: 
Henning Lütje, Hallandsparken 
64, 2630 Tåstrup, tlf. 74 41 55 40. 

Romer-
brevet på
en ny måde
Den indsigt, som forfatteren har, er ikke noget, 
man kan tilegne sig under et teologisk universi-
tetsstudium, skriver dr. theol. Gerhard Nielsen.

Den fortabte søn
som dansk roman
For 20 år siden havde jeg forsvoret, 
at jeg skulle udgive en kristen udvik-
lingsroman, skriver forlægger Steen 
Piper fra forlaget Hovedland om Kri-
stian Massey Møllers roman.

Han kalder bogen for ”sært moderne” 
med henvisning til, at partierne er i 
krise, og at især venstrefl øjen ”værdier 
smuldrer, hvorimod nationale og kristne 
værdier, der samtidig betoner tradition 
og kulturel sammenhæng, tværtimod 
opleve en renaissance.”

Historien om ”Den fortabte søn” har 
naturligvis sit motiv fra Jesu’ lignelse.   
Men den foregår i det vestlige Jylland. 
Hovedpersonen Emil vokser op på en 
gård med far, mor og en storebror. Peter 
skal overtage gården og får farderens 
opmærksomhed og anerkendelse, selv 
om Emil synes, han selv er dygtigere. 
Men da han ikke føler, han kan vinde fa-
derens anerkendelse, bliver han en me-
get besværlig dreng. Moderen forsøger 
at redde ham, men en dag skyder han i 
en uforklarlig kådhed en luftbøsse efter 
naboens smukke datter og skamferer 
hendes ansigt. Det et fatale skud sender 
Emil på efterskole, men her bliver han 
blot mere hårdhjertet og småkriminel. 
Senere kommer han i smedelære. Men 
Emils liv fortsætter i demonstrativt trods imod faderen og Peter og 
bringer ham stadig længere ud på et bittert skråplan. 

Som smed viser han imidlertid en gudbenådet evne til at  svejse. 
Og det fører ham ud på boreplatforme, til Grønland, Canada og 
Midtvesten i USA. Bag sig har han et par mislykkede forhold - og 
en kæreste og en ufødt datter, han har forladt derhjemme.

En ulykke bringer ham i kontakt med en baptistpræst, som hjæl-
per ham til at tro og vende hjem og forsone sig med Gud og familien. 
Omvendelsen er tilpasset forfatterens folkekirkelige, lidt fi losofi ske 
forståelse af tro, dåb og nadver - og her bliver romanen også lidt 
for fortænkt. Forlaget skriver: ”Den fortabte søn er en eksistentiel, 
kristen fortælling om fortabelse og fornedrelse og håb; den rejser det 
centrale spørgsmål, om et menneske er i stand til at redde sig selv.” 

Den hjælper til at forstå, hvad der foregår i de fortabte sønner.
Henri Nissen.

Kristian Massey Møller: Den fortabte søn. 175 sider. 199,95 kr. 
Forlaget Hovedland.

Handlingen er henlagt til en gård i Vestjylland, hvor hovedper-
sonen er den yngste - fortabte - søn af to brødre.

Kristian Massey Møl-
ler er sognepræst i 
Odden, på Sjællands 
Odde. Han kommer 
fra Ribe og har været 
højskolelærer på 
Båring Højskole og 
valgmenighedspræst 
på Stevns. Han har i 
fl ere omgange været 
feltpræst i Afghani-
stan. Han har skrevet 
fl ere anmelderroste 
romaner, bl.a. Den 
syriske garage, som 
Berlingske kaldte ”en 
glimrende bog om 
sindstilstande i split-
tede sjæle”.

”Det er ikke let” er blevet et 
dansk udtryk, som teologen og 
digteren Lars Hougaard Clausen 
bruger i sin lille bog med digte 
- og nævner kendte personer, 
som fx vores egen skribent Iben 
Thranholm.

”Det er ikke let at være Iben 
Thranholm. / Det er ikke let at 
være klædt i ulv eller mink. / Når 
man ikke kan få færten af andet 
end ådsel.” 

Eller: ”Det er ikke let at være 
Israel. / Det ville være let at være 

et æsel og stå i solen og skryde. 
/ Selv den hårdeste hund ville få 
medlidenhed med én og fi nde 
sin plads. / Det ville være lettere 
at være Hamas.”

Eller: ”Der er ikke let at være 
Jonas. / Ikke let at være blind 
passager. / Det er ikke let at blive 
fundet og få skyld for at skuden 
gynger i høj sø. / Det er ganske 
normalt i den slags vejr, siger 
kaptajnen. / Men hoben er oppe 
at køre og smider én over bord 
i en ruf. / Det er ikke let at blive 

slugt af en hval, skulle tilbringe 
tre døgn i mørket uden et lysglimt 
i sjælen eller et solstrejf på sin 
kind. / Det er ikke let at blive ka-
stet op i en gigantisk antiperistal-
tisk bevægelse og skylle i land 
på et skær. / Det er ikke let at 
praje en fi sker og komme hjem i 
god behold. / Det ville være let at 
love bod og bedring og forkynde 
dem begge over Nineve.

Henri.
Lars Hougaard Clausen: Det 
er ikke let. Alfa forlag. 99,95 kr. 

Det er ikke let...



Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

PETER LAUGESEN
Familieterapeut & Neurofeedbackterapeut

51 30 02 86

pl@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

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

Vil du ud af det, så kan jeg hjælpe dig.
Kontakt mig og lad os tale 
sammen om det.
Tlf. 22664222  
Johannes Muhlig 
Frikirkepræst, Dr. theol
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Bøn for Danmark!Bøn for Danmark!

Ugens bedeemner
* Om Helligåndens nærvær 

på  Kirkedagene i København.
* En fælles kristen tv-kanal 

som kan ses i hele Danmark.
* Retsagen om homo-ægteskaber, 

der skal afgøres 31. maj. 
* 

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

Jnr Robinson, Ruth Waldron, 

Laura Kjaergaard, Steffen Bay, 

Louise Jensen, May Madsen, 

Paul Madsen, Emmanuel Waldron, 

Alice og Lars Beck.

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

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

”Ateist” kan 
være et skjold

I Udfordringen d. 24. april præ-
senteres Ateistisk Selskab s. 4 og 
5. Mange, der kalder sig ateister, 
har en kristen baggrund. De kom-
mer fra kristne familier og kristne 
miljøer. De kan have forskellige 
grunde til at kalde sig ateister. 
Nogle måske p.g.a. deres egne 
valg i forskellige sammenhænge. 
Andre, fordi ofi cielt troende men-
nesker med en forkert adfærd 
ødelagde nogle børns eller unges 
tro i stedet for at udvikle den.

”Ateist” er mest et skjold, de 

dækker sig med, fordi de er 
bange. Nogle nøjes med at dække 
sig med skjoldet, mens andre er 
mere aktive og kan være barske. 

Men hvis man kan disputere 
stille og roligt med dem i samtale 
eller korespondance, glemmer 
de at dække sig med skjoldet. Så 
lukker de bare op og lukker ud - 
så der kan blive plads til noget af 
det, de mangler. Det hænder, at 
en ”ateist” fi nder tilbage til Gud 
og den mistede tro.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Kristi 
kærlighed og 
de fremmede

Jeg hadede en gang alt, hvad 
der smagte af Gud, indtil mit had 
i en ung alder blev "overmandet" 
af Guds kærlighed i Kristus. Jeg 
kunne  ræsonnere, som jeg hørte 
en mand sige: "Hvis Han virkelig 
har elsket mig så højt, hvorfor 
da blive ved med at være Hans 
fjende?"

Men som jeg en gang i mine 
drengeår var en gudshader, af-
viser jeg idag ligeså indædt en 
religiøsitet på regeringsniveau, 
der fastslår, at "Danmark er et 
kristent land", men som i praksis 
ikke vil have noget med Jesus 
Kristus at gøre og Hans lære. 
Jeg tænker i denne tid på den 
slet skjulte uvilje overfor fl ygt-
ninge, selvom der blandt disse 
desværre også findes brodne 
kar (jfr. Køln).

Jeg har opdaget det over-
raskende, at Kristi kærlighed, 
som ved Hans Ånd også er 
kommet ind i mit før så hadske 
hjerte, også spontant når ud til 
de fremmede, hvilket absolut ikke 
gør mig til en helgen, men blot til 
en stilfærdig "pipeline" for netop 
Hans ufortjente nåde.

JØRN NIELSEN 
H.C. LUMBYES VEJ 159A 
4700 NÆSTVED

Debat

Fasthold bistand
Så er regeringens udviklings-

bistand igen i fokus. Der bliver 
ifølge Altingets nyhedsmail sået 
tvivl om regeringen lever op til 
OECD’s regler for udviklings-
bistand.

KristenDemokraterne mener 
regering og folketing skyder sig 
selv, og landet de er sat til at 
regere, i foden ved at skære i 

udviklingsbistand. Ligeledes at 
op til en trediedel af de små 15 
mia. der er afsat til området bru-
ges på integration herhjemme. 
Vi mener ikke, fl ygtningestrøm-
mene aftager, når man fører 
den politik.

KD vil bruge én procent af 
BNP til udviklingsbistand. Disse 
midler skal gå direkte til verdens 
fattige og krigshærgede lande. 
Til mad, rent vand, tøj, men også 
til undervisning og uddannelse. 

Vi vil udvikling, også i disse lande.
FRIDTJOF STIDSEN 
FOLKETINGSKANDIDAT FOR 
KRISTENDEMOKRATERNE

KORNING GAMMELBY 35
8700 HORSENS

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens.  Obs! Max 200 ord. 
Red. forbeholder sig ret til at forkorte 
og udelade indlæg

Sørine Gotfredsen opbygger i 
sin bog ”Løft Blikket” et grun-
digt grundlag for at bevise, at 
jagten efter lykken ikke fi ndes 
ved at kigge i spejlet hele tiden. 

Løft Blikket er en fi losofi sk bog, 
der i dybden udforsker det moder-
ne samfunds tendens til at kigge 
for meget indad for at fi nde lykken. 
Gotfredsen begynder bogen med 
en beskrivelse af Martin Luthers 
kamp for at fortælle andre, at et 
forhold til Gud gennem nåde er 
det mest befriende, i modsætning 
til den figur i græsk mytologi, 
Narcissis, som blev forelsket i sin 
afspejling. Han blev fanget af sig 
selv, og blev ved med at se på sig 
selv. Sådan en kamp fi ndes der 
stadigvæk i dag.    

Personlige eksempler
Gotfredsen indrømmer, at hun 

som skribent holdt meget af sit 
eget selskab. Desuden gav andre 
menneskers blik på hende en 
midertidig følelse af tryghed. 

Hendes historie understreger, 
at det individ, der ikke har et for-
hold til Gud i fokus, farer vild og 
mødes med en tomhed. 

Hvad hvis vore venner fi nder 
en kæreste, og de bruge mindre 
tid på at dække vores såkald-

te behov for opmærksomhed? 
Hvad hvis de påpeger en negativ 
sandhed i ens liv? Begge dele 
kan sende ens tryghed ud på 
gyngende grund, hvilket beviser 
vores behov for et stærkt forhold 
til Gud, som aldrig forlader os. 

Får sin pointe igennem
I begyndelsen fandt jeg det 

distraherende, når forfatteren 
beskriver Bibelen som mytologi. 
Som jeg skrev i en anden an-
meldelse, er det at sammenligne 
Bibelen og mytologier, som at 
sammenligne æbler med bana-
ner. For eksempel indholder Bi-
belen historiske bøger som Første 
og Anden Kongebog.  Mytologier 
hævder ikke at være historiske.

Men jeg vil sige, at Gotfredsen 
har opbygget et godt argument 
ved brug af andre kilder og ek-
sempler fra sit eget liv. Jeg er 
enig i hendes påstande om, at 
det moderne menneske bruger 
for meget tid på at kigge indad, 
mens den indre fred kommer, når 
vi kigger opad til Gud, som giver 
os evigt liv.

Anmeldt af Craig Deaton

Sørine Gotfredsen: Løft blikket
192 sider - Kr. 249,95 
Kristelig Dagblads Forlag

Lykken fi ndes ikke i spejlet
Tidens tendens til at kigge for meget indad, bringer ikke mennesket den fred og lykke det higer efter. 
Med personlige eksempler viser Sørine Gotfredsen, at svaret ligger i at løfte blikket og leve i Guds nåde.

Denne roman foregår i årene efter, at Danmark i 1536 gik over 
fra den katolske til den lutherske tro. Bagsideteksten oplyser, 
at den vil give ”en skævvinklet belysning af den offi cielle 
historieskrivning” om reformationen.

Det må man sig e, at den også gør. De, der har tilsluttet sig den 
nye lutherske tro, har gjort det af kyniske grunde for at få fi ngre i 
de katolske klostre og deres rigdomme – og for præsternes ved-
kommende for at blive fri af cølibatet, så de kan gifte sig. De, der 
holder fast ved den katolske tro, er derimod gode og sympatiske.
Det er så sort-hvidt, at det ikke virker troværdigt, og reformationen 
reduceres til at handle om magt, penge og politik og ikke om en 
åndelig brydningstid med forskellige opfattelser af, hvad der er en 
sand kristen tro.

Romanen præsenterer sig selv som en spændingsroman, men 
den fanger ikke. Der mangler liv i både handlingen, personerne 
og sproget.

Anmeldt af Ove Klausen

Ensidig kritik af de Luther-troende

Stig G. 
Rasmussen: 
I solskyggen. 
182 sider
180 kr. 
Queenswood
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Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

Giro: (+01) 613-9450 
eller netbank:

9570 0006 139450.

Har du spørgsmål til dit abonnement?Har du spørgsmål til dit abonnement?

Så ring til Udfordringens Så ring til Udfordringens kontor mellemkontor mellem
kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00 på på  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Stillinger

Bolig

Bogsalg

Diverse

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

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

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at din samlever ikke arver efter dig, medmindre I har 
oprettet et testamente, og at det også gælder, selv 
om I har boet sammen i mange år?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

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

FAMILIETUR
Israel er et spændende land for både børn, unge og 
voksne. Der er oplevelser for enhver smag og alder. På 
denne rejse er der plads til at være sammen i familien 
og få fælles oplevelser med hjem.
Dato: 16. - 23.10
Rejseledere: Margit Skov og 
Erik Back Pedersen
Tilmelding inden d. 13/7. 
 Herefter forhør om pladser.

KLASSISK RUNDREJSE
En klassisk rejse som er perfekt for dig, som ikke tidli-
gere har været i Israel. Vi besøger mange af de bibelske 
steder og seværdigheder.
Dato: 16. - 23.10
Rejseledere: Ann-Mari og 
Steen Nielsen
Tilmelding inden d. 13/7. 
 Herefter forhør om pladser.

FFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMIIIIILLLLLLLLLLIIIIIIIEEEEEEEETTTTTTTTTUUUUUUURRRRRRRFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMIIIIILLLLLLLIIIIIIIIEEEEEEEETTTTTTTTTTUUUUUUURRRRRRRR
IsIsraraelel eerr etet sspæpændndenendede llanandd foforr båbådede bbørørnn uungngee ogog

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

OPLEV ISRAEL I 
EFTERÅRSFERIEN

”SKOLEN FOR HELE MENNESKET”  

EN KRISTEN SPECIalefterskole  
      

 

  
 

Vi søger nye lærere og unge volontører pr. 1. august, som har hjerte, mod 
samt lyst og energi til at arbejde med vores målgruppe af specialelever.  

Vores ønske til dig er, at du kan indgå i lærerteams i nogle af fagene dansk, 
engelsk, matematik og eventuelle valgfag. En af stillingerne indeholder 

bl.a. valgfagene ”sorte fingre” og ”gokart”. 

 Vi arbejder med en anerkendende tilgang til børn, kollegaer og forældre. 
Vores kristne værdigrundlag og menneskesyn præger vores hverdag. 

Se mere af stillingsopslaget på www.sdrborkefterskole.dk 

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC    
Ansøgningsfrist 18/5-2016 på mail: info@sdrborkefterskole.dk 

For yderligere info, kontakt forstander Brian Jørgensen, tlf. 75280016 

 
 
 
 

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 

Bofællesskab
Er der en/nogle, der har interesse i bofællesskab i Varde?
Merci og Niels Nielsen – Tlf. 20963471

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 16:
Christine Mikkelsen
Nørrevej 3
6270  Tønder

Kodeord: Badestrand

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte de bogstaver, der i 
står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
5. maj 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 

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

Udlejning

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

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Lørdag d. 07/05 kl. 19:00: Sarons Sle  e Årsmøde,
 Svenstrupvej 34, 9640 Farsø
Søndag d. 29/05 kl. 19:00: Kristent Centrum, Perikumvej 2, Aalborg
Søndag d. 26/06 kl. 19.00: Sarons Sle  e Bibelcamping, 
 Svenstrupvej 34, 9640 Farsø

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

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

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 6/5 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Lørdag  14. maj kl. 14.00
Søndag  15. maj kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

STORT LÆKKERT SOMMERHUS!
Beliggende på Limfjordsøen Mors i skønne omgivelser.
Her er god plads for 2-20 pers.10 vær. Huset er meget
velegnet til familiefester, retræte, alfakursus el. blot en
familieferie, ligger tæt ved stranden i lille skovområde.

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

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

Campingvogne udlejes til Koldingstævnet i uge 27
De leveres opstillet og med fortelt, klar til ferien. 
Kontakt: claus.schultz@hotmail.com for yderligere 
oplysninger.

SOMMERHUS UDLEJES
Nyrenoveret sommerhus på Reersø (Sjælland) udlejes.
Nær strand; fl ot natur; røg- og husdyrfrit. 6 prs. (10)
Tlf. 58263314 / 20499314

Klip ud

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder - Hør spændende foredrag om tro og liv:

4. maj kl. 11.30 til ca. 13.00: Chuck Haavik

11. maj kl. 11.30 til ca. 13.00: Esther Rugholm

18. maj kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:

29. maj kl. 14.00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christensen Hans BerntsenEsther Rugholm

Diverse

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Helligåndsaften 
i Søstrehuset

Nørregade 14, 
6070 Christiansfeld

Fredag den 13. Maj 
kl. 19-22

Video med 

fra Awake-16
m. undervisning

og mange mirakler!

Vidnesbyrd, interviews 
med deltagere i Awake-16, 

Lovsang man kan synge 
med på, profetiske ord, 

personlig forbøn, kaffe og 
fællesskab i ovensalen.

Åbent for alle. 
Arr: Udfordringen 

Randy Randy 
Clark Clark 
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR 1
Torsdag 5/5
20:30 De unge præster (4:4)
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 
sidste afsnit bliver det december 
og dermed præsternes travleste 
måned med de unge præsters 
første jul i kraven.

DR K
Søndag 1/5
14:00 Gudstjeneste fra Aaben-
raa, 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 ledelse af 
Andrea Löffl er medvirker. Organist 
er Olav Sverre Oussoren. Høje 
Kolstrup kirke er den nyeste af 
Aabenraa sogns tre kirker. Bebo-
ere 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.

Mandag 2/5
08:30 Gudstjeneste fra Aabenraa. 
Genudsendelse.

Onsdag 4/5
15:05 Den jødiske historie (1:5)
Britisk dokumentarserie fra 2013.
(The Story of the Jews) Den 
britiske historiker og kunstkritiker 
Simon Schama trækker både på 
sin viden og sin egen families 
historie i fortællingen om den jødi-
ske erfaringsverden fra de ældste 
tider til nu. Det er en historie, der 
strækker sig over hele verden fra 
New York til Odessa og fra Berlin 
til Jerusalem. Men den starter i det 
mellemste østen. Ved hjælp af en 
mangfoldighed af arkæologiske og 
historiske kilder udforsker Shama, 
hvordan en distinkt jødisk identitet 
begyndte at dukke frem for omkring 
3.000 år siden, og at det særlige 
ved dette folk var deres tro på en 
enkelt ansigts- og formløs Gud.

Kr. Himmelfartsdag 5/5
15:15 Den jødiske historie (2:5)
Den britiske historiker og kunst-
kritiker Simon Schama trækker 
både på sin viden og sin egen 
families historie i fortællingen om 
den jødiske erfaringsverden fra de 
ældste tider til nu, en historie, der 
strækker sig over hele verden fra 

New York til Odessa og fra Berlin til 
Jerusalem. Schama sporer denne 
gang jødernes historie fra templets 
ødelæggelse i Jerusalem i år 70 
til den jødiske ghetto i 1600-tallets 
Venedig og udforsker, hvordan 
jøderne tilpassede sig livet uden for 
Jerusalem og begyndte at skabe 
et jødisk samfund i en verden 
domineret af to rivaliserende mo-
noteistiske religioner, kristendom 
og islam.

Fredag 6/5
15:30 Den jødiske historie (3:5)
Britisk dokumentarserie fra 2013.
Den britiske historiker og kunst-
kritiker Simon Schama trækker 
både på sin viden og sin egen 
families historie i fortællingen om 
den jødiske erfaringsverden fra de 
ældste tider til nu, en historie, der 
strækker sig over hele verden fra 
New York til Odessa og fra Berlin 
til Jerusalem. Oplysningstidens 
Europa varslede nye tider for den 
jødiske befolkning. Fra slutningen 
af 1700-tallet forlod mange jøder 
ghettoerne og sluttede sig til det 
fælles samfund med de vantro. 
Deres håb var at blive anset som 
ligeværdige medborgere.

Lørdag 7/5
08:30 Gudstjeneste fra Aabenraa. 
Genudsendelse.
19:20 Før søndagen.
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 fuld-
stærk og blid” fra Helligåndskirken 
i Århus.

Søndag 8/5
14:00 Gudstjeneste. Gudstjene-
ste fra Aabenraa. Høje Kolstrup 
Kirke. Sjette søndag efter Påske.
Tysk/Dansk gudstjeneste med 
sognepræsterne, Anke Krauskopf, 
Den tyske Menighed og Eva Wiwe 
Løbner, Aabenraa. På orgel Ju-
liane Ilgner, der også leder de 
frivillige sangere i Højmessekoret. 
Gudstjenesten har læsninger og 
salmer på begge sprog, ligesom 
der prædikes på tysk og dansk. 
Den tyske menighed i Aabenraa 
holder gudstjeneste hver søndag i 
henholdsvis Sct. Nicolai kirke i den 
gamle bymidte og i Høje Kolstrup 
Kirke, indviet i 1997 i boligområdet 
Høje Kolstrup i den nordlige del af 
Aabenraa.

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

Radio 

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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.

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

Søndag 1/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. Over-
gang. Filmskaberen Peter Eng-
berg besøger Skurvognen. (Gen-
udsendelse) (P1)
09:54 Gudstjensete fra Vollsmose 
Kirke, Odense, Prædikant: Jesper 
Hougaard Larsen. (P1)
19.30 Mennesker og tro. (P1)

Mandag 2/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.06 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 3/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 4/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Himmelsk bevægelse. Imam Abdul 
Wahid Pedersen og Sognepræst 
Flemming Pless besøger skurvog-
nen i anledning af fest den 5. maj 
for Jesus himmelfart og profetens 
natlige himmelfærd.

21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse.

Kr. Himmelfartsdag 5/5
09.07 P1 Dokumentar: Fangeko-
rets sidste sang. P1 Dokumentar 
har i ugerne op til lukningen 
af Vridsløselille Fængsel fuldt 
Fangekoret, som går en usikker 
fremtid i møde. 
09.54 Højmesse. Fra Dybkjær 
Kirke, Aarhus Stift. Kristi him-
melfarts dag. Prædikant: Laila 
Engelbrecht Henriksen. (P1)

Fredag 6/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 7/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 8/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09:54 Gudstjensete Højby Kirke, 
Højby. Sjette søndag efter påske. 
Prædikant: Louise Buch Jensen. 
(P1)

Mathilde Liv Winterskov tænder lys i Høje Kolstrup kirke ved 
gudstjenesten 1. maj. Foto: DR.

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

P1-dokumentar følger Fangekoret før lukningen af Vridsløselille Fængsel.

Du skal have lyst til at påvirke udviklingen samtidig 
med at du ser behovet for forankring.
Du skal forstå at ledelse er en selvstændig 
faglighed og indgå i et stærkt lederteam på 
skolen, og du forstår ledelsens betydning for 
medarbejdernes trivsel og engagement.

Medarbejdere og ledelse arbejder i fællesskab 
målrettet med udvikling af skolens tilbud. Vi ønsker 
de allerede gennemførte ændringer og kommende 
udviklingsforløb integreret i en dagligdag, der 
er præget af en anerkendende kultur med rod i 
skolens kristne værdigrundlag.

Du har selvfølgelig lyst til at arbejde med vores 
dejlige unge mennesker, og vil være med til at 
aktualisere og levendegøre det kristne livs- og 
menneskesyn, som skolen altid har bygget på.
 
Du skal skabe engagement, motivation og 
begejstring blandt skolens elever og medarbejdere.

 
Du skal være målbevidst og 

vedholdende, og du skal 
være i besiddelse af et 

stort overblik.

Skyggevej 21 · 7441 Bording
www.hestlund.dk

Vi søger en viceforstander  
der brænder for

STRATEGI, LEDELSE 
OG EFTERSKOLELIV

Du skal brænde 
for livet på 
efterskole, skolens 
værdigrundlag, og du skal 
være med til at tegne en skarp profil af skolen 
udadtil og i skolens bagland.
 
Stillingen er en kombineret leder- og lærerstilling.
 
Læs mere på www.hestlund.dk.
 
Ansættelse sker som viceforstander i henhold til 
“Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation”. Lønnen vil ligge i 
intervallet 31.608,37 kr. - 37.603,91 kr.
 
Ansøgningsfrist: mandag den 16. maj kl. 12.00. 
Ansøgning og relevante bilag sendes på E-mail: 
jp@hestlund.dk.  

Tiltrædelse: 1. august eller efter aftale.
 
For yderlig information kontakt forstander 
Johannes Fomsgaard Pedersen,  
tlf.: 8686 2111 (skolen) eller 6060 6546 (privat) 
E-mail: jp@hestlund.dk

Hestlund Efterskole er tilknyttet KFUM og KFUK og Indre Mission. Vi har 88 
elever fordelt i fire klasser. Vi har niveaudelt undervisning, fordi vi satser på 
et godt fagligt miljø med plads til forskellighed. Vi er Mac-Partnerskole. Vi er 
en linje-efterskole med fem linjefag: Idræt & Adventure, Musik & Performance, 
Kunst & Design Gastronomi & Ernæring og Fodboldlinje. Vi har et særligt tilbud 
til 10. klasse: Innova10.
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Nej Mikkel, Bortrykkelesen er ikke et musik-event!                     

Hannah Nordborg, 17 år,
Kolding

Det var vildt fedt, at Anders 
Stjernholm stillede op til debatten.

Noget, der overraskede mig 
var, at han ikke udelukkede Gud. 
Det var han åben over for.

Han fortalte, at han ville vende 
på en tallerken, hvis Jesus stod 
lige ved siden af.

Helene Thunbo, 18 år,
Galten

Jeg var nysgerrig efter at høre, 
hvad han havde at sige. Det var 
tankevækkende, at han sagde, at 
kristne ikke behøver at skamme 
sig.

Omkring homoseksualitet, 
så var det godt, at der var en 
deltager, der stillede sig op og 
nævnte det.

Daniel Kjær Nielsen, 21 år, 
Aarhus

Der var en dejlig stemning og 
præcise spørgsmål.

Andreas stillede spørgsmålet, 
”hvorfor er vi her?”

Der svarede Anders Stjern-
holm, at det kan vi ikke svare på, 
og at videnskaben over tid vil give 
fl ere svar. Det manglede jeg en 
uddybning til.

Skeptiker mødte unge kristne
Ungdomskonsulent Andreas Bøge og ateist-talsmand Anders Stjernholm debatterede tro på Konnekt.
Af Niels Christian Melgaard

- Må Gud velsigne dig.

En mindre fl ok stimlede sam-
men omkring Anders Stjernholm 
foran scenen efter en debat fre-
dag aften på Indre Missions Un-
ges landsarrangement Konnekt, 
der fandt sted på Ellevangsskolen 
i Risskov.

Det var her en af de 450 del-
tagere rakte hånden frem, og 
Anders Stjernhom fi k ønsket om 
Guds velsignelse.

Forud var gået en debat under 
overskriften ”Giver det mening at 
tro på en Gud?”.

Formanden for Ateistisk Sel-
skab agiterede for, at der ikke 
fi ndes nogen gud.

- Ateisme er afvisning af på-
stande. Grunden til, at vi, (atei-
sterne), mødes og udveksler 
modsatrettede synspunkter, er 
for at fi nde ud af, om den anden 
har en pointe med det, de siger,  
sagde Anders Stjernholm i sit 

første oplæg.
- Jeg er ikke ude på at bevise, 

at Gud eksisterer. Det er i sidste 
ende et spørgsmål om tro, sagde 
Andreas Bøge, inden han i sit ind-
læg  stillede en række spørgsmål 
til Anders Stjernholm.

- Hvorfor er vi her, lød et af 
spørgsmålene.

Til det svarede Anders Stjern-
holm:

- Vi ved ikke nok om det. Det er 
et pseudospørgsmål, som mudrer 
vores mulighed for at arbejde 
med det, som vi har en chance 
for at få svar på.

Andreas Bøge: 
- Det, som I går til kamp mod, 

Anders Stjernholm argumenterer.

er ikke det som er tættest på. Det 
er forklaringsmodellen om Gud.  
Hvilket fundament står du på?

- Det tætteste jeg kommer på 
evighed, er materie. Når jeg ikke 
er længere, så lever molekylerne 
videre, og danner nye molekyler. 
Jeg vil ikke gå længere end det, 
for så tager jeg et spring ud i  
noget, som jeg slet ikke kan vide 
mig sikker på, sagde Anders 
Stjernholm.

Mest mulig lykke uden
det går ud over nogen

Et andet spørgsmål lød på, 
hvordan man defi nerer moral.

- Moral udvikler sig hele tiden. 
Vi er kommet forbi punktet, hvor 
vi har brug for at forvolde skade 
på andre, for at få vores. Og vi har 
luret, at hvis du ikke gør skade på 
andre, så tjener det også dig selv 
godt, sagde Anders Stjernholm.

Efter oplæg og replikker blev 
ordet givet frit.

Den første spørger, en antro-
pologistuderende: 

- Jeg er selv biseksuel, men 
nok mest homoseksuel, og jeg 
føler ikke, at jeg skal skamme 
mig som kristen. Det er noget, 
som kirken arbejder med, sagde 
deltageren.

- Jeg er glad for at du nævner, 
at det er en nyere ting, at du kan 
sige det i en forsamling, bemær-
kede Anders Stjernholm. 

- Hvis man skal gå efter et mo-
ralsk ideal, så er det mest mulig 
lykke for fl est mulige mennesker, 
uden at det går ud over nogen.

Arrangørerne valgte at invitere 
formanden for Ateistisk Selskab 
for at give folk plads til at tale 
om tro. 

- Vi er ikke enige i Anders 
Stjernholms overbevisning om, 
at der ikke fi ndes en Gud, men 
vi vil gerne give plads til hans 
argumenter, da det også er argu-
menter, vi kan møde i samtaler på 
studiestederne eller arbejdsplad-
serne, sagde projektleder Filip 
Torp Kildeholm.

Lacey Sturm er en amerikansk sangerinde, der er bedst 
kendt for sin rolle i Flyleaf, som hun forlod for et par år 
siden. Nu er der (endelig) et soloalbum.

Musikalsk set skulle undertegnede gennemlytte albummet 
et par gange. Der er fl ere lag i sangene, og Laceys stemme 
bærer meget af musikken. Det er enkelt rock’n’roll på én enkelt, 
men kreativ måde. Lacey har en fantastisk stemme, hvorpå 
musikken hviler. Personligt havde jeg gerne haft nogle fl ere gui-
tarsoloer, men andre komponenter gør sangene spændende.

Eksempelvis lyden af en hospitalsmaskine der holder 
hjertet igang (sangen “You’re not alone”), rytmen bibber hele 
sangen ud.

Lacey starter hårdt ud med “Impossible”. Hun refl ekterer 
over sit liv - sangen er triumferende, og Lacey’s skrig defi nerer 
hvordan det lyder, når hun triumferer og bryder igennem der, 
hvor der engang var mørke:

When I’m weak I wonder if I’m gonna be alright
But too many times I’ve seen this all come to life
If I make myself stop and remember.

“The soldier” er et statement. Sangen handler om valg og 
kraften bag det valg. Ikke at have frygt:

So what, you raise your voice
I’m screaming back my choice
’Cause I sure ain’t scared of you anymore

“Roxanne”, et Policecover, forvandles elegant til et rock 
nummer. Sangen understøtter albummet perfekt. Som i 
historien om den fortabte søn, har vi nogen gange brug for 
hjælp til at træffe et valg, gøre en forskel og komme tilbage 
til en kærlig Gud.

Dette album er kreeret til andre fortabte får, der er, eller 
skal vende hjem.

I’ll run to you, I’ll run to you
I’ve always believed in you (“Run to you”)

Marianne Glitfeldt

Impossible
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Klummen

Kristeligt Forbund for Stude-
rende har valgt den sekretær, 
der skal varetage studen-
terarbejdet i Syddanmark 
fra august. Det er Morten 
Højlund Wibe.

- Det er en målgruppe, jeg har 
en helt særlig passion og brænd 
for. Nok primært fordi det er en 
af de målgrupper, efter min me-
ning, som har den mest optimale 
tilgang til livet. Friheden som ung 
studerende er bare større, end 
vi nogensinde kommer til at 
opleve. Det er bare en fed, fed 
målgruppe. 

Sådan siger Morten Højlund 
Wibe om grunden til, at han har 
valgt at blive Kristeligt Forbund 
for Studerendes (KFS) nye gym-
nasie- og studentersekretær i 
Syddanmark.

Morten færdiggør sin lærerud-
dannelse i Aarhus til sommer. 

Han glæder sig særligt til at være 
en medspiller for de studerende.

- Det, jeg glæder mig allermest 
til, er at hænge ud med stude-
rende og være med i den proces, 
der går ud på at kende Jesus og 
gøre ham kendt. At være med i 
det eventyr som det er at være 
studerende samtidigt med at 
kende Jesus. Og at være med i 
den udfordring, som det også er.

Han mener, at hans særlige bi-
drag til KFS er oceaner af energi 
og en visionær idérigdom.

- KFS er på mange måder en 
åndelig legeplads – et sted hvor 
vi kan få lov at udforske den 
verden, Gud sætter os i. Det, 
jeg kan bidrage med, er en helt 
særlig energi.

Den 25-årige lærerstuderende 
har tidligere været ansat i KFS 
som volontør og har i studietiden 
været engageret i KFS. 

Han mener, at han efterhånden 

har fået erfaring med mange 
af de aktiviteter, KFS har, som 
giver ham en god ballast i den 
kommende stilling.

Og så har han en værdi, som 
er central for hans arbejde.

- Det er enormt vigtigt, at man 
som kristen studerende husker 
på at have Jesus med i sin hver-
dag. For hvis man ikke har det, 
har man ikke noget at give videre. 
Og så bliver eventyret mere en 
shakespeare-tragedie. Så det er 
vigtigt at have Jesus med i sin 
hverdag, også når det er svært.

Til spørgsmålet om, hvad Mor-
ten har af fritidsinteresser, svarer 
han kort:

- Natur, fi skeri og træ.
Morten Højlund Wibe er gift 

med Anita Laursen og begynder 
i sin stilling i KFS den 1. august 
2016.

Morten vil på eventyr med 
studerende i Syddanmark
Ny studentersekretær ser frem til at være med i processen, der går
ud på at kende Jesus og gøre ham kendt.

En af den kommende studenter-
sekretærs centrale værdier er, at 

have Jesus med i sin hverdag.

I april satte rådgivningssiden 
adamogeva.dk gang i en net-
baset undersøgelse af, hvor-
dan unge kristne forholder 
sig til og praktiserer porno 
og onani, og hvordan deres 
seksuelle erfaringer er.

Teenagere og unge mellem 
11 og 30 år kan deltage i under-
søgelsen.

- I redaktionen for adamogeva.
dk har vi nogle ideer om, hvordan 
virkeligheden ser ud, men nu 
vil vi have facts på bordet, så vi 
kan gøre vores undervisning og 
rådgivning endnu mere relevant, 
siger Vibeke Sode Hjorth, som 

er leder af og redaktør på ada-
mogeva.dk.

- Vi håber at få mindst 1.000 
besvarelser, så vi får så bredt et 
billede som muligt, siger Vibeke 
Sode Hjorth om den hidtil største 
netbaserede undersøgelse af 
emnet. 

Arbejdet med at lave undersø-
gelsesskemaet har været i gang 
siden efteråret 2015.

- På adamogeva.dk oplever 
vi, at mange unge efterspørger 
en værdibaseret vejledning, der 
tager udgangspunkt i Bibelens 
syn på følelser, krop og sek-
sualitet. Med besvarelserne fra 
undersøgelsen vil vi gerne klæde 

voksne på til at være til stede i 
de store børn og unges liv med 
relevant samtale og rådgivning i 
en kristen kontekst, siger Vibeke 
Sode Hjorth.

 adamogeva.dk blev lanceret i 
2006 og besøges hvert år af mere 
end 400.000. Siden indeholder 
omkring 80 artikler, et leksikon og 
en brevkasse med ca. 4.500 svar 
i arkivet. En gruppe på godt 70 
frivillige fagpersoner udgør svar-
panelet. Indre Mission betaler for 
driften af siden, som også støttes 
af andre kristne ungdomsbevæ-
gelser og en del efterskoler.

NC

Adamogeva.dk undersøger 
unges forhold til seksualitet

Et af de temaer, der blev diskuteret ivrigt 
mellem formand for Ateistisk Selskab, An-
ders Stjernholm og teolog Andreas Bøge 
var, hvor meget vi ved om den historiske 
Jesus og legenden om Jesus, som Anders 
Stjernholm sagde.

Anders Stjernholm argumenterede for, at vi 
ingenting ved om den historiske Jesus.

- Det er alt sammen nedskrevet fl ere år efter, 
det fandt sted, sagde han.

Andreas Bøge fremhævede det kildemateriale 
der beskriver, at Jesus levede i Israel/Palæstina 
omkring år 0-30 i form af nytestamentlige skrifter, 
hvoraf de første blev skrevet ned 10-15 år efter.

Nudansk Ordbog defi nerer en legende som 
en opbyggelig fortælling, ofte fra ældre tid, om 
en hellig person eller en fantastisk begivenhed.

Her er det springende punkt. 
For kristne hævder, at Jesus opstod fra de 

døde, og at han virkelig var Guds Søn. Det er 
en trossag. Forudsætningen er, at Gud griber 
ind i historiens gang, og det kommer på tværs af 
”jordnære” præmisser.

Det betyder imidlertid ikke, at spørgsmålet 
om Gud og om kristendommens sandhed ligger 
helt hen i det uvisse. For på samme måde som 
man kan overveje, om tilværelsen røber spor af 
Gud, er det også en overvejelse værd, hvad der 
alt i alt er den mest sandsynlige tolkning af den 
tomme grav, Jesu tilsynekomster og disciplenes 
efterfølgende tro.

I 2009 udgav Informations Forlag bogen ”Gud-

løse hjerner”, hvor en teolog og en cand.mag har 
til hensigt at tage et opgør med de nye ateister.

”En af bogens gode pointer er, at de nye 
ateister ikke når de gamle religionskritikere til 
sokkeholderne, og at de ikke ved alverden om 
den religion, de hader sådan (hvor de gamle som 
Nietzsche, Freud og Feuerbach faktisk kendte 
”fjenden” ganske udmærket). Men man fristes til 
at spørge, om forfatterne Lars Christiansen og 
Lars Sandbeck har kontakt med rigtige ateister 
af kød og blod. Bogen er fyldt med gætterier om, 
hvordan konsekvente ateister ”vel har det” eller 
”burde mene”- uden småligt hensyn til, at de 
faktisk sjældent har det eller mener sådan, skrev 
en anmelder.

”Kom og vis Anders Stjernholm kærlighed”, 
lød en af opfordringerne til deltagerne forud for 
debatten mellem ateisttalsmanden og teologen.

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller 
engle eller magter eller noget nuværende eller 
noget kommende eller kræfter, eller noget i det 
høje eller i det dybe eller nogen anden 
skabning kan skille os fra Guds 
kærlighed i Kristus Jesus, vor 
Herre.” (Rom 8, 38-39)

En trossag

Af Niels Christian 
Melgaard
journalist
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Kun tre dage
Da Josef fra Arimathea lang-

fredag spurgte Pontius Pilatus 
om at få udleveret Jesu’ legeme, 
svarede Pilatus undrende:

“Josef, jeg forstår dig ikke. 
Du er den rigeste mand i hele 
området. Du har netop bygget 
en ny gravhule til dig selv og din 
familie. Og nu vil du lade Jesus 

ligge i den..?”
Josef svarede: ”Det er jo bare  

weekenden over!”...”

Nysgerrighed
Vi havde en diskussion i min 

fjerde-klasse om, hvor vigtigt det 
er at være nysgerrig. ”Hvor ville 
vi være i dag, hvis ingen nogen 
sinde havde været nysgerrige?”  

spurgte jeg.
En fi nger røg i vejret. ”I Para-

disets Have.”

Turister
Da jeg sammen med min kone, 

min gamle mor og min fi reårige 
søn besøgte katakomberne i 
Paris, gjorde det betydeligt større 
indtryk på min søn, da min mor 

slog og faldt sig slemt, end at se 
de enorme mængder kranier og 
knogler i kunstfærdige stabler.

Tre år senere var vi på samme 
rundvisning, men denne gang 
uden min mor. Det vakte bety-
delig opmærksomhed i resten af 
selskabet, da min søn med høj 
røst spurgte: ”Hvor var det nu, 
bedstemor lå?”
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Loll-and-snedker 
holder søndagen fri
Det begyndte med en værtin-
degave drejet i kirsebærtræ. 
Nu bliver en and forarbejdet af 
egetræ blevet et hit på Lolland.

Ægteparret Rigmor og Svend 
Aage Nielsen fra Nakskov på 
Lolland har en drejebænk i deres 
hobbyrum i kælderen. Her har 
Svend Aage Nielsen, der er pen-
sioneret snedker, blandt andet 
lavet trælegetøj til børnene.

For et års tid siden satte Svend 
Aage Nielsen et stykke kirse-
bærtræ i drejebænken, og efter 
nogen tids forarbejdning af træet 
fi k det nogle former, så det lig-
nede en and.

- Vi tog den med som værtin-

degave. Vi har nogle bekendte, 
som foreslog, at den skulle hedde 
en Lolland med en bindestreg 
imellem, Loll-And, siger Svend 
Aage Nielsen.

- I det tidlige forår fi k vi en hen-
vendelse fra Lolland Kommunes 
Turistkontor. Der havde været en 
henvendelse fra én, som spurgte 
efter en Loll-and. Det kendte 
de ikke noget til, så de hen-
vendte sig til os, 
fortæller Svend 
Aage Nielsen.

Folkene fra 

turistkontoret anslog, at der kun-
ne sælges 16 ænder på en uge.

- En uges tid senere spurgte de 
efter 16 mere. Og da anden kom 
på Facebook, gik det hurtigt, siger 
Svend Aage Nielsen.

- Vi måtte oprette en virk-
somhed på vores gamle dage, 
konstaterer 73-årige Svend Aage 

Nielsen.
- På den anden side er det 

fantastisk. Vi er slet ikke kede 
af det. Det er en god udfordring 

at fremstille ænderne, og det er 
med til at holde os i gang, siger 

Rigmor og Svend Aage Niel-
sen fremstiller Loll-anden 
af egetræ med et øje af lyst 
ahorntræ og mørkt moseeg. 

Svend Aage Nielsen.
Ægteparret bor tæt ved Stor-

markskirken i Nakskov, hvor de 
er trofaste kirkegængere. Og selv  
om der fremstilles ænder dagligt, 
så er der én dag i ugen hviledag.

- Vi har en holdning til, at søn-
dag stadig er en fridag. Det ligger 
i luften for os, at der holder vi fri.

Loll-anden sælges fra turist-
bureauer på - Lolland - og i Strik-
kekælderen i Vejle, som datteren 
Helle netop har åbnet.

NC

Som 20 årig var jeg ude at rejse med en veninde for at fi nde 
meningen med livet. Da fl yet lettede bad jeg: - Hvem det end er, 
der fortæller mig, jeg lever mit liv forkert, jeg må vide dit navn 
på denne rejse. Og så lagde jeg bekymringen for mit liv fra mig. 

Min venindes far var bekymret for at lade os rejse alene til Cairo. 
Han kontaktede en egyptiske restauratør, som sørgede for at have 
en fætter klar til at hente os i lufthavnen. Så der stod de så – fæt-
teren og hans fætter i str. XXXL med skilte og kaldte: Karin – Tine. 
Min tanke var: Skulle det berolige os?

Nå, men vi havde hotelværelse for natten, og næste dag hen-
tede han os og kørte os til sit lille landsted uden for centrum af 
Cairo. Det føltes som udkanten af Cairo omgivet af køer og geder 
på de støvede grusveje, folk var fattigt klædt, og alle kvinder gik 
med tørklæde. Naboen var også en fætter, som var gift med en 
tysk dame, så det beroligede os lidt. Der skulle vi så bo bag en 
to meter høj mur, og jeg begyndte så småt at tænke – hvordan 
kommer vi lige herfra igen?

Dagen efter kom han tilbage. Han trak mig lidt til side og spurgte, 
om jeg ikke skulle være hans kæreste de 14 dage, vi nu skulle være 
i Cairo. Jeg prøvede at forklare, at sådan gør vi ikke i Danmark. Det 
var han nu ikke enig med mig i, så han blev noget fornærmet. Om 
aftenen tog han os med ud at køre. Han var muslim og tog hen for 
at købe alkohol. Det i sig selv var alarmerende. 

Da han så kørte videre, valgte han at svinge bilen over i mod-
satte vejbane, så vi kørte imod trafi kken som spøgelsesbilister. Her 
tænkte jeg, at jeg burde have været bange, men det var som om, 
der sad en engel på hver sin side af mig og fyldte mig med fred.  

Dagen efter insisterede vi på, at blive kørt tilbage til centrum og 
rejste videre til Israel. Gud havde brugt min overgivelse til at vise, 
at det er Ham, der giver fred, som overgår al forstand. Og det var 
endda, før jeg kendte hans navn. 

Den fred som 
overgår al forstand
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