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”Denne bog vil være 
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alle...”
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UDKOMMER PÅ DANSK TIL JUNI
FORUDBESTIL PÅ:

”Herre, vis mig din vej...””Herre, vis mig din vej...”  
Udfordringen var med pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Aarhus, på pilgrimsvandring. – Læs reportagen på side 3.

- tag på Familielejr 24.-30. juli

Mød bl.a:

Læs mere på fampv.dk/lejr

Udvid din horisont

Ken Needham (UK) Helge Børven (DK) Loïc Marsh (CH)

Arrangør: Familier På Vej - Sted: Balle Musik- og Idrætsefterskole

Vi sætter familieliv og ægteskab i fokus 
 - med alle glæderne - og udfordringerne!
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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 til mandag d. 6. juni kl. 9.00

Ugens profi l: Poul GulløvNye ledere af ”Blå Huse”
Blå Kors har ansat ledere af Barnets Blå Hus i hhv. Frederiks-
havn og Vesthimmerland.

Irene Lerche er ansat som teamleder af 
støttecenteret Barnets Blå Hus Frederikshavn. 
Hun startede den 10. maj.

Irene Lerche er 48 år og uddannet pædagog 
og cand. pæd. i pædagogisk psykologi. Hun 
har 20 års erfaring med børn fra familier med 
misbrug samt børn med psykiske forstyrrelser 
som ADHD og angst. 

Ole Boserup Smed, 50 år, uddannet 
diakon-socialpædagog og psykoterapeut er 
blevet ansat som teamleder af Barnets Blå Hus 
i Vesthimmerland pr. 1. maj 2016.

Ole B. Smed har arbejdet med behandling af 
mennesker med misbrug i over 20 år. Han kom-
mer bl.a. fra en stilling som psykoterapeut og 
afhængighedsbehandler på Blå Kors Hjemmet 
i Rold Skov og Ungehuset i Arden.

Barnets Blå Hus er et støttecenter for børn fra 
familier med alkohol- og stofmisbrug. Støttecentrene bliver drevet 
af Blå Kors Danmark, som har fået støtte de næste fi re år til fem 
Barnets Blå Hus.

NC

Ildsjæl hædret med plads
Herluf Andersen var manden bag Folkekirkens Nødhjælps 
mere end 120 genbrugsbutikker i Danmark. Han var også 
sognepræst i Christianskirken i Aarhus i mange år.

Nu er han blevet hædret med sin egen plads, Herluf Andersens 
Plads, som blev indviet forleden. Den ligger i forbindelse med 
Christianskirken, hvor Herluf Andersen i 42 år var ansat som sog-
nepræst. Han døde for tre år siden.

Herluf Andersen åbnede - sammen med hustruen Ruth Andersen 
- den først Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i 1972. Siden 
kom fl ere til, og med hjælp af tusinder af frivillige, der har stået i 
butikkerne i årenes løb, er der skaffet over en kvart milliard kroner 
til verdens fattige og nødlidende.

Herluf Andersen var kendt for sin noget slidte Volvo 210. Dén 
brugte han i alle årene til personligt at fragte genbrugstøj i på sine 
fridage, som var mandag. 

Han var uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1959. 
Han udgav også sang- og salmehæfter og plader og bånd, bl.a. 
Jul Jorden Rundt med julesange fra hele verden.

SJ

Stjernholm i Aarhus-debat
Anders Stjernholm, forman-
den for Ateistisk Selskab, 
som Udfordringen skrev om 
forleden, stiller igen op til 
debat med kristne. 

Torsdag den 19. maj kl. 20 vil 
Stjernholm deltage i en debat-
aften i Aarhus Valgmenighed i 
Aabyhøj. Her skal han debat-
tere med Kristoffer Kruse. 

Kristoffer Kruse er teologi-
studerende på Menighedsfakultetets Center for Kristen Apologetik 
(forsvar for troen). Han siger i en ny video:

”Hvorfor tro på en Gud” var et af Ateistisk Selskabs spørgsmål til 
danskerne i deres nye kampagne. Det er et af de vigtigste spørgs-
mål, som vi mennesker kan stille os selv. Derfor inviterede jeg An-
ders Stjernholm til en offentlig debat om emnet. Anders Stjernholm 
responderede meget positivt overfor forespørgslen. Derfor vil jeg 
gerne invitere alle intresserede i emnet til at se debatten i Århus 
Valgmenighed, og det er helt gratis at deltage.”

Aftenen starter med 2x15 minutter, hvor begge debattører udlæg-
ger deres verdensbilleder og argumenter. Herefter 2x10 minutter 
med svar til modparten og 2x5 minutter med afsluttende bemærk-
ninger. Til sidst vil der være tid til spørgsmål fra salen.

Bodil

Kendt prædikant 
død på Bornholm
Poul Gulløv, en kendt sanger og prædikant i 
Apostolsk Kirke, er omkommet under lystfi skeri.

Mange læsere kender Poul Gul-
løv og hans hustru Berit - spe-
cielt indenfor Apostolsk Kirke.

Helt fra deres ungdom tog de 
rundt til menighederne og sang 
og vidnede om troen.

Men den 68-årige Poul Gulløv 
blev natten til søndag fundet død i 
vandet ud for kysten mellem Gud-
hjem og Melsted på Bornholm, 
hvor han og Berit holdt ferie. 

Poul Gulløv, som elskede lystfi -
skeri, var lørdag aften taget alene 
ud for at fi ske iført waders.

Da han ikke kom hjem, an-
meldte Berit kl. 22.21 til politiet, 
at hendes mand ikke var vendt 
tilbage, og knap fi re timer senere 
blev han fundet livløs på stranden.

Årsagen til den 68-årige frede-
ricianers død kendes endnu ikke. 
Den skyldes formentlig drukning, 
men det kan ikke udelukkes, at 
han døde forinden - fx af sygdom, 
oplyser Bornholms Politi.

Bornholms Tidende skriver i 
en omtale af dødsfaldet, at det er 
anden gang i år, at en lystfi sker 
er omkommet i forbindelse med 
kystfi skeri ved Bornholm. 

Poul Gulløvs tragiske død har 
skabt stor sorg, især hos familien, 
men også blandt medlemmer i 
Apostolsk Kirke i Danmark. 

Poul Gulløv var født og opvok-
set på Vestfyn. Som ung vakte 
Poul nogen opsigt, da han som en 
af de første spillede elektrisk gui-
tar på kirkens højskole i Kolding.

Han kom t i l  Freder ic ia i 
1960’erne som nyuddannet frisør 
og etablerede sin egen frisørsa-
lon i Prinsessegade.

Sammen med hustruen Berit 
blev han et markant medlem af 
menigheden i Apostolsk Kirke 
i Fredericia, og gennem en år-
række var han også med i me-
nighedens ledelse.

Poul og Berit fi k fi re børn, og 
på et tidspunkt fl yttede familien til 

Hjørring - bl.a. for at være aktive i 
det kristne arbejde der.

Det blev dog kun til en kort 
periode i Nordjylland, inden de 
vendte tilbage til Fredericia. 

Poul Gulløv var dengang aktiv 
som forsikringssælger hos Top-
sikring, senere Topdanmark, hvor 
han sluttede sit arbejdsliv som 
60-årig. Men han tog et år mere i 
et fi rma, hvor han beskæftigede 
sig med sommerhusudlejning.

Familien var meget musikalsk 
og brugte en stor del af deres 
fritid på at tage ud og synge og 
prædike i forskellige menigheder. 

Sønnen David husker med 
glæde tilbage på tiden, hvor de 
fi re børn kørte med forældrene ud 
for at optræde, og børnene ofte lå 
og sov på kirkebænkene, når det 
blev lidt sent. 

Senere fi k de selv lært at spile 
instrumenter og blev taget med 
ind i lovsangen. Det var aktive 
år, hvor faderens begejstret og 

direkte forkyndte om det kristne 
håb og Helligåndens kraft. 

Han gik sammen med Moses 
Hansen på de første korstog i 
Danmark i 1980’erne. 

Poul Gulløv var en varm og 
hjertelig person, der uden at gøre 
stort væsen af sig havde stor 
betydning for mange mennesker 
omkring sig. Han kunne med stor 
mildhed tale stærkt og direkte til 
mennesker.

- Livet var ikke altid let, men jeg 
kan huske, at han sagde: Ligegyl-
digt hvordan omstændighederne 
er, så véd vi, at Gud er en god 
Gud, fortæller David.

Ved sin død efterlader Poul 
Gulløv hustruen Berit, børnene 
Maria, Martin, David og Filip, som 
alle er gift, samt 9 børnebørn.

Bisættelsen finder sted fra 
Apostolsk Kirke mandag den 16. 
maj kl. 13.

Henri.

Mens resten af ”Kirkedanmark” 
har fejret ”himmelske dage” 
i storbyen, rejste delegerede 
fra Adventistkirkens 43 danske 
menigheder til Himmerlands-
gården ved Hadsund for at 
afvikle deres årsmøde og ordi-
nære generalforsamling. 

Ved generalforsamlingen valg-
tes ledelse for den næste fi re års 
periode, ligesom en strategiplan 
for perioden blev vedtaget.

Formand genvalgt
Til formand genvalgtes Tho-

mas Müller, der har ledet kirkens 
arbejde gennem de seneste fi re 
år. Thomas Müller (45) har fået 

sin teologiske uddan-
nelse ved adventister-
nes Newbold College i 
England.

Ti l  næstformand 
og generalsekretær 
nyvalgtes Marianne 
Kolkmann, der arbej-
der som kapellan ved 
Skogli Helse og Re-
habiliteringscenter i 
Lillehammer, Norge. 

Marianne Kolkmann 
er også teolog og har 
tidligere virket som 
præst ved Adventist-
kirkens menigheder i Norge, 
ligesom hun har været husleder 
for pigerne ved Vejlefjordsko-

len, Adventistkirkens kostskole i 
Danmark.

Ny økonomichef blev Jan Niel-

sen fra Nyborg (54), som har 
alsidig erfaring fra ansættelser 
i både offentligt og privat regi. 
Han skal styre Adventistkirkens 
budget på ca. 30 mio kroner årligt.

Ny strategiplan
Den nye strategiplan afslører 

en vision om en engageret me-
nighed med fokus på menneskers 
frelse og vandring med Jesus. 

De tre fokusområder hedder 
formidling, forvaltning og fælles-
skab. Her lægger man vægt på 
social ansvarlighed, forvaltning 
som livsstil og åbenhed overfor 
nye tilbedelses-fællesskaber.

Bodil

Adventistkirken fornyr sin topledelse

A. Stjernholm debatterer med 
K. Kruse i Århus Valgmenighed.

Thomas Müller blev genvalgt som 
formand for Adventistkirken. Nyvalgt 
næstformand og generalsekretær er 
Marianne Kolkmann, Norge. 

”40 år – så ved man et og 
andet” siger forstander Bent 
M. Pedersen med et smil! Han 
henviser til, at Djurslands Efter-
skole i år fejrer 40 års jubilæum.

”Det er ikke en selvfølge i disse 
år, at de kristne efterskoler har 
vind i sejlene – så vi er glade og 
taknemmelige over, at skolen er 
40, fed og fantastisk”!

Bent Molbech Pedersen kom til 
skolen sidste sommer, og jubilæ-

umsåret er således hans første år 
som forstander. 

- Det at kunne være mod- og 
medspil for teenagerne, i de 
år af deres liv, hvor det vigtige 
fundament for resten af livet læg-
ges – det giver meget mening. 
Djurslands Efterskole er kendt for 
at udfordre eleverne både fagligt, 
menneskeligt og åndeligt. 

Forældre kan let blive lidt ”upo-
pulære” i teenageårene, men 
andre voksne kan ofte godt få lov 

til at tale ind i deres liv. Her har vi 
som efterskole virkelig mulighed 
for at udfordre og dele liv og tro. 
Og den udfordring tager vi på os, 
understreger forstanderen. 

Fejres fl ere gange
Jubilæet blev fejret ved forårs-

koncerten i april. Nu bliver det 
desuden markeret til generalfor-
samlingen d. 22. maj fra kl. 12.00 
på skolen. Her lover Bent både 
lagkager, kaffe og byder desuden 

tidligere 
forstan-
dere, læ-
rere  og 
en e lev 
f r a  d e t 
f ø r s t e 
hold vel-
kommen 
på scenen 
til en snak 
om fortid, nutid og fremtid. 

Bodil

Efterskole i 40 år på Jyllands næse

Bent Molbech 
Pedersen
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Af Steen Jensen 

Elisabeth Lidell kan godt lide 
at citere Den hellige Birgittas 
bøn: »Herre, vis mig din vej, og 
giv mig mod til at gå den!«. Vi 
fremsiger fl ere gange bønnen 
i kor på vores pilgrimsvandring 
langs havet og i skoven ved 
Aarhus. 

For pilgrimspræsten Elisabeth 
Lidell er det at gå, trave, vandre 
eller »bede med fødderne«, som 
hun siger, en helt naturlig del af 
det at være kristen. 

»Vejen« er et åndeligt pass-
word for Elisabeth Lidell. Et ko-
deord. Ordet fortæller om hendes 
egen dybeste måde at være en 
kristen på. 

Dét at være på vej. Dét at be-
træde landskabet, naturens og 
troens, og lade sig forvandle og 

høre Guds stemme. 
Det var også sådan, de første 

kristne omtalte deres tro. De 
kaldte kirken for Vejen. De sagde 
ikke kristendom eller den kristne 
tro, men slet og ret Vejen. Jesus 
omtalte også sig selv som Vejen, 
Sandheden og Livet. 

Vejen, der fører til nye udsigter 
og indsigter, og vejen, der fører 
til Kristus, ham, som ultimativt 
netop er Vejen. 

- De første kristne var dem, 
der fulgte vejen. Kristen tro har 
altså at gøre med bevægelse, 
en proces, en pilgrimsvandring, 
bemærker Elisabeth Lidell. 

Helligånd i rygsækken 
Vejen, vi traver denne søndag 

aften i maj fører os fra Risskov 
Kirke ned langs vandet og op 
gennem skoven. En rask tur på 
7-8 kilometer. 

Vi er en blandet fl ok pilgrimme, 
en 17-18 stykker, troende, ikke-
troende eller bare søgende dan-
skere fra hvert vores hjørne i livet. 
Alle er lige velkomne. 

Bevæbnet med gode vandre-
sko, rygsække, godt humør og 
Elisabeth Lidell med taktstokken: 
sin pilgrimsstav. En træstav lavet 
personligt til hende af en konfi r-
mands far, som engang kom for 
skade at overfuse hende med sin 
vrede, ateistiske nu-skal-du-høre-
hvad-jeg-mener-om-kristendom-
men attitude, men som senere 
fortrød og brødbetynget snittede 
pilgrimsstaven til hende som en 
gave og en slags undskyldning. 

Helligånden er med os, for Eli-
sabeth Lidell har på forhånd bedt 
os pakke den med i rygsækken.  

Helligånden er da også af-
tenens tema. Pilgrimsturen er 
optakt til pinsen, hvor Jesus satte 

»ild« i sine disciple - og intet no-
gensinde blev det samme igen. 

Vi går. I rask trav. I gåsegang. 
Skiftevis alene, hvor vi tænker 
tanker og fordyber os i stilheden, 
eller to og to, hvor vi nærmest 
på bibelsk Emmaus-manér deler 
vores tanker med hinanden. På 
forhånd har pilgrimspræsten stil-
let os spørgsmål om Helligånden, 
som vi skal overveje og tale om 
på tomandshånd. 

Ind imellem stopper vi op, 
hører Elisabeth Lidell læse en 
bibeltekst, tale om pinsen og 
om Helligånden, eller vi synger 
en salme.  

Selvfølgelig også B. S. Inge-
manns »Dejlig er jorden«, som 
mange pilgrimme anser for den 
ultimative pilgrimssalme. 

Dejlig er jorden, 
prægtig er Guds himmel, 
skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de fagre 
riger på jorden 
går vi til paradis med sang! 

Ordene gør indtryk på en 
pilgrim. Skøn er sjælenes pil-
grimsgang! Går vi til paradis med 
sang! Hvilken rolle spiller det så, 
om man får en vabel eller ømme 
lægmuskler? 

Menneskers længsel 
Elisabeth Lidell er ansat som 

pilgrimspræst i Aarhus Stift. Hun 
er den ene af blot to danske 
præster, der specifi kt er ansat 
som pilgrimspræster. Den an-
den er Elizabeth Knox-Seith på 
Lolland-Falster. 

Pilgrimsvandringerne, der 
egentligt blev forbudt af Martin 
Luther som noget katolsk bras, 
har i de senere år fået en opblom-
string også blandt protestanter. 

Elisabeth Lidell møder mange 
søgende danskere, og for hende 
er det alfa og omega at møde 
mennesker dér, hvor de er. Men-
nesker på vej. 

Hun oplever det moderne 
menneskes længsler. Det travle, 
larmende liv levner ikke meget tid 
og overskud til fordybelse, eller til 
fællesskab. Det kan pilgrimsvan-
dringerne i nogen grad råde bod 
på, for hér er de syv nøgleord 
enkelhed, frihed, langsomhed, 
stilhed, bekymringsløshed, fæl-
lesskab og åndelighed. 

På en pilgrimsvandring midt 
i Guds skaberværk, hvor men-

nesket oplever stilheden, for-
dybelsen, langsomheden og 
fælleskabet, åbner der sig en 
modtagelighed for at høre evan-
geliet forkyndt. Og give Helligån-
den plads. 

- Som der står i Leonard Co-
hens sang: »There is a crack in 
everything, that’s how the light 
gets in«, siger Elisabeth Lidell. 

Hun citerer også sin tidligere 
mentor, dr. theol. Anna Maria 
Aagaard, der brugte udtrykket: 
»Ånd har krop«. 

Et pudsigt udtryk  
Selv siger Elisabeth Lidell det 

sådan, at »evangeliet skal have 
ben at gå på«. Ude i naturen, 
til fods, i rask trav, derude hvor 
vinden blæser, hvorhen den vil. 

- Danskernes længsel efter at 
give troen liv er stor. I den luther-
ske tradition har hovedvægten 
været lagt på ordet og intellektet. 
Resultatet er blevet, at troens 
ydre kendetegn er nedprioriteret 
eller ligefrem mistænkeliggjort. Vi 
er stivnet i en luthersk ortodoksi 
og har mistet fromhedslivet i 
folkekirken, siger Elisabeth Lidell.  

- Pilgrimsvandring kan stadig 
inspirere til en levende tro. Vi går 
for at blive mindet om skabervær-
ket, siger hun. 

Drøm og nybrud 
Pilgrimsturene er et supple-

ment til den traditionelle gudstje-
neste i kirken - ikke en erstatning 
for den. Det er sådan, Elisabeth 
Lidell mener det. 

Hun véd da også, hvad hun 
taler om, for hun var selv tradi-
tionel præst i mange år: 10 år i 
Københavns Domkirke og 19 år 

som sognepræst i Risskov Kirke. 
Men så fi k hun en drøm. 
- Jeg drømte en nat, at mit 

gebis lå på alteret i Risskov Kirke, 
og det gik sådan her: Bla, bla. bla. 
Så blev jeg klar over, at der var 
gået mekanik i den. Jeg havde 
ikke kontakt til hverken mig selv, 
til mine medmennesker eller til 
Gud længere, siger hun. 

Hun rejste til Spanien. På sin 
første pilgrimsvandring. Noget nyt 
måtte ske. 

- Jeg opfattede det sådan, at 
det var Gud, der kaldte mig ud på 
vejen. I Spanien oplevede jeg, at 
Gud gik med. Da jeg kom hjem, 
tænkte jeg, at man jo ikke behø-
ver at rejse helt til Spanien, så jeg 
begyndte at tage konfi rmander 
med ud i Mols Bjerge, fortæller 
Elisabeth Lidell. 

Det endte med, at hun stop-
pede som sognepræst og i 2009 
blev ansat af Aarhus Stift som 
pilgrimspræst. Hun arrangerer 
korte og lange pilgrimsture i 
både Danmark og i udlandet, og 
hendes virke omfatter også at 
være retræteleder, åndelig vejle-
der, underviser i bøn og kristen 
spiritualitet. 

Hun er medforfatter bl.a. til 
bøgerne »Pilgrimsliv - en hånd-
bog for vandringsfolk« og ”Pil-
grimsvandring med børn og 
unge”, ligesom hun har oversat 
Martin Linds »Brød, Salt og Vin 
- en pilgrimsteologi" og redigeret 
og oversat »Den lille Pilgrims-
bog«, de sidstnævnte begge fra 
svensk. Hun har også skrevet 
et væld af artikler og kronikker 
om pilgrimsvandring og kristen 
spiritualitet. 

Herre, vis mig din 
vej - og giv mig 
mod til at gå den!
Udfordringen på pinse-vandring med pilgrimspræsten Elisabeth Lidell.
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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 Steen Jensen

Alle har vi ind imellem brug for 
et kærligt smil og lidt opmun-
tring i hverdagen. 

Den tanke har de også fået i 
Randers, hvor fi re frikirker er gået 
sammen om at sprede glæde og 
opmuntring til byens borgere. 

Det sker lørdag den 28. maj, 
som har fået det glade navn 
»Opmuntringsdagen«. 

De fi re frikirker, som er Pin-
sekirken, Evangelisk Frikirke, 
ungdomskirken Skywalk og Kron-

jyllands Frimenighed, vil krydre 
dagen med forskellige indslag 
i gadebilledet, bl.a. musik, ka-
geuddeling og praktisk hjælp til 
borgerne. Håbet er, at det gode 
initiativ og glæden vil sprede sig 
som ringe i vandet, og der er slet 
ingen grænser for, hvad opmun-
tringen kan bestå i. En blomst til 
naboen, en ekstra stort smil til 
ekspedienten i Netto osv.

Der er ikke tale om et egentligt 
evangelisations-fremstød, men 
blot en lyst til at sprede lidt glæde, 
smil og opmuntring.

Af Bodil Lanting

I Etiopien sulter over ti mil-
lioner mennesker. Folk mang-
ler både mad og vand, mens 
kvæget dør.

Derfor har missionsselska-
bet Promissio (tidligere Dansk 
Ethioper Mission) nu startet en 
særindsamling. Hjælpen formid-
les gennem den lokale Mekane 
Yesus kirke. 

Samtidig har kirken allerede 
- via Promissio og Dansk Missi-
onsråds Udviklingsafdeling - fået 
250.000 kr. fra Udenrigsmini-
steriet til brug i det fattige Dawe 
Sarar distrikt.

De hårdest ramte
Befolkningen i Dawe Sarar 

distriktet i den sydsøstlige Bale 
region har oplevet gentagne 
tørkeperioder. Når der hverken er 
mad eller vand - og kvæget dør, 
mister folk deres livsgrundlag. 

Sulten gør, at folk forlader de-
res hjem og rejser langt i søgen 

efter mad. Det er udmattende 
og især farefuldt for små børn, 
gravide og ammende kvinder, de 
gamle og de handicappede. De 
risikerer at bukke under.

Projekt hjælper 1.000
De 250.000 kr. fra Udenrigs-

ministeriet går til et projekt, som  
skal hjælpe 1.000 af de mest 
udsatte i Dawe Sarar distriktet i 
tre måneder fra maj - juli 2016. 
Projektet koster 280.000 kr., 
og Promissio giver de sidste 
30.000 kr.

Gennem projektet får 1.000 
mennesker basisfødevarer (majs, 
bælgfrugter, madolie). Blandt de 
1.000 mennesker vil 400 under-
ernærede børn og 200 ammende 
kvinder få ekstra madrationer. 
Hjælpen betyder, at disse menne-
sker kan overleve uden at forlade 
deres hjem.

Kirken er ekspert i nødhjælp
Projektet er en del af Mekane 

Yesus Kirkens indsats. Kirken 
har mange års erfaring med 

nødhjælps- og udviklingsarbejde. 
Den har et stort kendskab til 
lokalområderne og er partner 
med regeringen og mange store 
NGOer i den aktuelle situation 
med hungersnød.

I Mekane Yesus Kirken hører 
Dawe Sarar distrikt til i Wabe 
Batu Synoden, som Promissio 
har arbejdet tæt sammen med i 
over 65 år.

Mad for 85 kr. per måned
Pengene fra Udenrigsmini-

steriet betaler for tre måneders 
arbejdsløn og andre driftsomkost-
ninger i projektet. 

Derimod vil det beløb, som 
Promissio samler ind, gå til mad 
til dem, der trænger mest.

En person kan få majs, bønner 
og olie nok til en måned  for kun 
85 kroner.

Indsamling til sultramte
Det danske missionsselskab Promissio har 
startet indsamlingen ”Etiopien sulter”.

Tørken i det østlige Afrika er forårsaget af vejrfænomenet 
El Niño.  Børnene må opgive deres skolegang bl.a. for at gå 
langt efter vand. Foto: Bengt Sigvardsson.

Familier på Vej holder i år lejr 
med temaet ”Under Construc-
tion”.

Helt almindelige, kristne fami-
lier kan hjælpe hinanden til at få 
familielivet til at fungere. Andre 
har brug for mere professionel 
hjælp, og lejren med Familier På 
Vej tilbyder begge dele. Derfor 
har lejren et tema, der taler om at 
være ”under ombygning”.

”Når vi, som helt almindelige 
mennesker, kan hjælpe hinanden 
med almindelige opgaver i fami-
lien og i parforholdet, er det en 
uvurderlig gave vi får fra vores far 
i himlen,” mener Carsten Tygesen, 
der er formand for Familier På Vej. 

Undervisere
Underviser i år er irske Ken 

Needham og hustruen Eva. Som 
helt ung var Ken Needham ateist. 
Men det ændrede sig, da han 
havde læst Det nye Testamente 
fl ere gange. Han er nu en bræn-
dende kristen.

Der vil også i løbet af ugen blive 
hodlt et livsstyringskursus ledet 
af den norske psykolog Helge 
Børven. 

Familier På Vej forventer igen 
i år at få tilskud fra forskellige 
fonde, så man kan give økono-
misk trængte familier hjælp til at 
komme med på lejren.

Bodil

Tidligere ateist på kristen familielejr
Familier på Vej holder lejr på Balle Musik & Idrætsefterskole i Bredsten ved Vejle i uge 30.

Irske Ken Needham og hustruen Eva taler på Familielejren.  
Som helt ung var han ateist og søgte logiske forklaringer på 
livets eksistentielle spørgsmål. Men læsning af Det nye Testa-
mente gjorde ham til en overbevist og brændende kristen.

Kærlig lørdag i Randers
Et smil til ekspe-

dienten i Netto 
- eller en blomst til 

naboen er nogle 
af kirkernes 

forslag
 til aktiviteter på 

opmuntrings-
dagen.

Fire frikirker vil glæde deres medborgere den 28. maj.

Saralystkirken i 10 år
Saralystkirken i Højbjerg ved Aarhus har netop markeret sit 
10 års jubilæum. 

Kirken, der holder til i en fl ot, moderne bygning i forstaden Høj-
bjerg, blev i 2006 grundlagt som en fusion mellem Saronkirken, 
der lå i Langelandsgade i Aarhus, og Højbjerg Frikirke.

Den »metaltræthed«, som begge kirker var havnet i, blev ud-
fordret, da ægteparret Christa og Frede Byg kom til Aarhus efter 
mange år i Tyskland. De blev katalysatorer i dén proces, der endte 
med sammenlægningen til dét, der i dag hedder Saralystkirken. 
Kirken er en del af Det Danske Missionsforbund. 

I begyndelsen holdt Saralystkirken til i bl.a. baptistkirkens 
lokaler i Aarhus, men fi k for seks år sit eget store, nybyggede 
frikirke- og kulturcenter på hjørnet af Ringvej Syd og Saralyst 
Allé i det sydlige Aarhus.

John Lorenzen har siden 2010 været kirkens præst og har været 
stærkt medvirkende til den succes, som Saralystkirken har fået. 

Jubilæet blev markeret med en festgudstjeneste søndag 1. maj.
SJ

Pastor John Lorenzen (i midten) kunne 1. maj fejre jubi-
læum sammen med menigheden i Saralystkirken.

Blå Kors årsmøde i Billund
Blå Kors holder årsmøde på Hotel Legoland i Billund 29. maj.

På årsmødet kan deltagerne se frem til oplæg om vækstom-
råder i diakonien ved Preben Mogensen, præst og bestyrelses-
formand. Anette Søgaard Nielsen, der er forsker og formand for 
Alkohol og Samfund, vil holde et oplæg med overskriften ”Hvordan 
påvirker vi den danske alkoholkultur”.

Efter repræsentantskabsmødet vil der være nyt fra Barnets Blå 
Hus, Den Blå Linje og organisationens genbrugsarbejde.

Efter de offi cielle punkter vil deltagerne få mulighed for at 
strække benene ved et besøg i Legoland-parken. Årsmødets 
program rundes af med  en afslutning, hvor vinderne af X Factor, 
Embrace, medvirker.

NC
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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

Kunstneren Karsten Auerbach malede værket "Danmark spiste sammen - på Himmelske Dage" 
torsdag aften. Det kom der dette smukke kunstværk ud af, hvor overskuddet fra salget går til fæl-
lesindsamlingen på Himmelske Dage ”Verdens fl ygtninge”.

Snakken gik i samtalesofa-
erne, som stod spredt ud over 
festivalområdet i det indre 
København. Her sad værter 
som politikere, præster, skue-
spillere og debattører klar til 
en snak med alle, der havde 
lyst til at sætte sig ned. 

Ønsket med samtalesofaerne, 

som Danmission stod bag, var at 
skabe en åben samtale, hvor alle 
kunne være med, uanset hvad 
de mente om kirken, om kristen-
dommen, om tro og religion.

I løbet af Kristi himmelfarts-
dagenes kirke- og kulturfestival 
Himmelske Dage i København 
nåede deltagerantallet op på 
mindst 30.000 mennesker, der 

deltog i de over 400 arrangemen-
ter af forskellig karakter, anslår 
arrangørerne.

Kirkeminister sang for
Næsten 3.000 mennesker var 

eksmpelvis med til en af festiva-
lens tre åbningsgudstjenester 
torsdag den 5. maj, ligesom 400 
fandt vej til maratonsalmesang i 

Vartov i Farvergade lørdag den 
7. maj. Her sang kirkeminister 
Bertel Haarder for på de første 

af 100 nye salmer.
Undervejs blev der ved fe-

stivalens gudstjenester samlet 
over 60.000 kroner ind til verdens 
fl ygtninge.

Dermed har Himmelske Dage 
mere end levet op til arrangører-
nes forventninger og fra festiva-
lens sekretariat lyder meldingen 
da også:

- Tak til københavnerne for at 
tage så godt imod Himmelske 
Dage! Vi har oplevet samtale 
og nysgerrighed i alle dele af 
det mangfoldige program, siger 
Bitten Schjødt Kjær, formand for 
Styrelsen for Danske Kirkedage, 
der har stået bag Himmelske 
Dage, til Kirken i København. 

- Siden vi begyndte plan-
lægningen af dette års Danske 
Kirkedage, har intentionen været 

at skabe åbne og inddragende 
arrangementer for alle menne-
sker med interesse for religion 
og kirke og religionernes rolle i 
det danske samfund. Vi er stolte 
over, at det er lykkedes ud over 
al forventning, siger Bitten Sch-
jødt Kjær. 

Ved afslutningsarrangementet 
på Nytorv søndag den 8. maj del-
tog mere end 1.000 mennesker. 
Her blev stafetten for Danske 
Kirkedage overdraget til repræ-
sentanter for Viborg Stift og byen 
Herning, hvor den næste kirke-
og kulturfestival folder sig ud i 
2019 under navnet Himmelske 
Dage på Heden.

NC

Samtaler og nysgerrighed prægede 
Himmelske Dage i København
Mange københavnske kirker rykkede gudstjenester og debatter ud i solen til Himmelske Dage.

Mange forbipasserende fi k sig en snak i en af samtalesofaerne rundt om i hovedstaden. Her er præst fra Brønshøj Kirke Karsten 
Flemming Thomsen i fuld ornat og cowboybukser i afslappet samtale i sofaen.             Foto: Sille Arendt/Københavns Stift

Ved gudstjenesten søndag delte bl.a. Niels Nymann løgblomster 
ud til deltagerne. Foto: Hanne Simonsen/Københavns Stift

Kirkeminister Bertel Haarder 
sang for på de første af 100 
nye salmer til salmemarathon.
Foto: Sille Arendt/Københavns 
Stift
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LEDER                         Af Leif Rasmussen 

Søndagens tekst: Joh. 14:15-21
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Løftet om Helligånden
15Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. 16Jeg vil 

bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal 
være hos jer. 17Det er sandhedens Ånd, som denne verdens 
mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, 
og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han 
er hos jer og skal være i jer.

18Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken - 
og jeg kommer tilbage til jer igen. 19Denne verdens mennesker 
ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for 
jeg har evigt liv - og det har I også. 20Når I ser mig igen, skal I 
forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom 
jeg er ét med jer.

21De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder 
dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min Far, og jeg vil 
elske dem og åbenbare mig selv for dem.«

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Vi har en indre 
forsyningskilde
I Johannesevangeliet siger 
Jesus: ”Den, der tror på mig, 
skal det gå, som Skriften siger: 
”Fra hans indre skal der rinde 
strømme af levende vand.” Det 
sagde han om den ånd, som 
de, der troede på ham, skulle 
få.” (7:37-40)

Her præsenterer Jesus Hel-
ligånden for os og sammenligner 
ham med en ”kilde af levende 
vand”. Helligånden vil være en 
”indvendig forsyningskilde” for 
dem der tror på ham. Tilbuddet er 
til alle. Betingelsen er den enkle - 
at du tørster efter det.

Den ”indvendige forsyningskil-
de” omtaler Jesus mere indgåen-
de, da han på et senere tidspunkt 
taler fortroligt med sine disciple. 
Han siger, at det, som særligt 
skal kendetegne Helligåndens 
komme, er en vedvarende indre 
oplevelse af et guddommeligt 
nærvær hos hver enkelt troende. 
”Han (Helligånden) skal blive hos 
jer og bo i jer…”(14:16-19; 23) 
Det må da siges at være noget af 
et tilbud. Tænk, oplevelsen af at 
Gud er nærværende i alle livets 
situationer! 

Da Jesus havde delt disse 
fortrolige tanker med disciplene, 
begyndte alle de dramatiske 
begivenheder, der førte til hans 
død. Det har sikkert været cho-
kerende for disciplene, og de 
mange forfærdelige begivenheder 
overskyggede alt, hvad Jesus 
havde sagt; men han opstod fra 
de døde og fortsatte med at have 
kontakt med sine disciple i 40 
dage. Uventet kunne han dukke 
op og være iblandt dem og tale 
med dem om fremtiden. Da den 
dag kom, hvor han tog til himme-
len, var han sammen med dem for 
sidste gang, og her mindede han 
dem om, hvad han tidligere havde 
sagt til dem om Helligånden: 

”Og da han spiste sammen 
med dem, pålagde han dem, at 
de ikke måtte forlade Jerusalem, 
men skulle vente på det, som 
Faderen havde lovet — »om det 
har I hørt mig sige: Johannes 
døbte med vand, men I skal døbes 
med Helligånden om ikke mange 
dage.« (Apg.1:4-8) Pludselig 
blev han løftet op og forsvandt 
for deres øjne i skyerne. Endnu 
et chok. Hvad nu? Men de lod sig 
ikke slå ud. De gik op i den sal, 

hvor de plejede at opholde sig, 
og indstillede sig på at modtage 
Helligånden, som Jesus havde 
lovet dem.

For nylig læste jeg dette citat: 
”Jeg gik til ”ordet”, og det sagde: 
”se til erfaringen”. Jeg gik til er-
faringen, og den viste tilbage til 
”ordet”– og min sjæl blev glad for 
at gå bud mellem dem begge.” 

I første omgang sagde det mig 
ikke noget; men da jeg tænkte 
nærmere over det, fi k det me-
ning. Det var netop den situation, 
disciplene befandt sig i. De havde 
også kun fået ”ordet” uden at vide, 
hvad det var, de ventede på. De 
kendte teorien og havde dannet 
sig et billede; men de havde in-
gen erfaringer i, hvad det virkelig 
drejede sig om. 

Ordet og erfaringen
Ordet sagde: ”Se til erfarin-

gen”. Pinsemorgen blev de ledt 
hen til ”erfaringen”. Fantastiske 
stærke oplevelser af det, som 
Jesus havde sagt, som overgik 
alle forventninger. De blev fyldt 
af Helligånden. En stærk følel-
sesladet oplevelse af begejstring 
og glæde, som ikke gik stille af. 
Glæden og begejstringen var så 
stor, at mange mennesker strøm-
mede til for både at høre og se, 
hvad der skete. 

Vi tiltrækkes alle af nogle, der 
er glade, og får lyst til at være 
sammen med dem. Nogle misfor-

stod imidlertid situationen, for så 
glad og begejstret kan man ikke 
være uden spiritus; men her tog 
de fejl. Det, de her var vidne til, 
var den ægte vare uden kunstige 
rusmidler. 

Der skete fl ere overnaturlige 
ting lige for deres øjne. Et ordent-
ligt vindpust uden at det egentlig 
stormede, og tunger af ild fordelte 
sig og satte sig over hovederne 
på hver enkelt. Et tegn fra Gud 
på, at han holdt fl yttedag. Før var 
ildtungen over det allerhelligste i 
templet. Nu fl yttede Guds nærvær 
hen over de troende som tegn på, 
at han nu boede i menneskers 
personlighed, og som en følge-
virkning af dette hørte de mange 
mennesker fra landene omkring 
Israel, som var i byen, dem tale 
om Guds store gerninger på 
deres egne sprog. Det vil sige, 
de talte til menneskemængden 
med stor begejstring på sprog, 
de aldrig havde lært. 

Nu forstod disciplene, hvad 
Jesus havde ment: ”A-ha! – Det 
var det, han mente, da han talte 
til os om Helligånden.” 

Fra ordet blev de ledt til er-
faringen, og fra erfaringen igen 
tilbage til ordet for at se, om deres 
oplevelse var i overensstemmelse 
med det, som står skrevet. Peter 
siger nemlig i sin prædiken: ”Da 
trådte Peter frem sammen med de 
elleve, og med høj røst talte han 
til dem: »Jøder og alle I, som bor i 

Jerusalem! Dette skal stå klart for 
jer, læg mærke til mine ord: Disse 
folk er ikke berusede, som I tror, 
det er jo kun den tredje time på 
dagen. Men her sker det, som er 
sagt ved profeten Joel: Det skal 
ske i de sidste dage, siger Gud: 
Jeg vil udgyde af min ånd over 
alle mennesker.” 

De stærke oplevelser pinse-
morgen var altså helt i overens-
stemmelse med ordet.

Dette princip er karakteristisk 
for kristendommen. Du hører 
ordet, og ordet og løfterne kan 
være udfordrerne; men åbner du 
dig for dem og tager imod dem, 
vil du blive ledt hen til erfaringen. 
Det vil sige, du kan gøre dig dine 
egne erfaringer og fi nde ud af, om 
Jesus holder, hvad han lover. Der 
fi ndes to slags tvivl. Den ærlige - 
som giver Jesus en chance, og 
den uærlige - som affejer ham 
på forhånd uden at undersøge, 
om det er sandt. 

De lærte 
gennem erfaringen

Ingrid, en pige jeg kender per-
sonligt, var narkoman. Hun bad 
for første gang i sit liv. Hun var 
plaget af abstinenser, og trangen 
til at skaffe et nyt fi x meldte sig. 
Hun havde hørt ordet om Jesus 
og sagde i sin bøn: ”Jesus, hvis 
du er til, så hjælp mig, for jeg har 
det så dårligt.” Hun opdagede, at 
abstinenserne forsvandt. Pludse-
lig gik det op for hende, at Jesus 
havde hørt hendes bøn. Den erfa-
ring ændrede hendes liv. ”Det vil 
sige, han lever og kan høre mig, 
og kan svare på mine bønner.” Fra 
det øjeblik var Ingrid fri. 

Disciplene lærte gennem 
erfaring, at det, som Jesus 
havde lovet dem, var langt mere 
fantastisk end det, de havde 
regnet med. Ingrid lærte gen-
nem erfaring, at Jesus hører os, 
når vi beder. 

Hvad med dig, min kære 
læser, har du mod til at gøre 
nogle erfaringer? Helligånden 
er ligeså nærværende i dag 
som dengang; men spørgsmålet 
er, om du tørster efter at opleve 
ham. Jesus lever og hører vore 
bønner. Det kan også blive din 
erfaring.

d

Ap.G. 1-8: ”Når Helligånden kommer over Jer, skal I få kraft.”
Maleri af Peer Laigaard.

Min pinse...
Til pinse tales der ofte højtideligt om Helligånden og pinse-
underet. Men ofte efterlader de store og poetiske ord blot 
frustration, fordi man måske ikke selv oplever noget, der 
bare ligner... 

Derfor vil jeg i dette pinsenummer indrømme, hvor udra-
matisk og jordnært, men samtidig udfordrende jeg selv har 
oplevet dét med Helligånden. 

Da jeg var ung, voksede jeg op i et meget kristent miljø. Jeg 
var loyal og trofast. Jeg holdt fast i det, jeg havde lært. Men jeg 
havde slet ingen frimodighed. Pligt og frygt drev mig.

Derfor undgik jeg så vidt muligt at tale med andre om det, 
jeg troede på. Jeg havde opgivet, at de kunne forstå det. Sam-
fundet var også dengang dybt verdsligt, og det var mine kam-
merater også. Jeg tænkte, at de først skulle lære mig at kende, 
og så - måske - engang - kunne jeg fortælle dem om min tro. 

Hvis du har samme tanke, så glem den. Du når aldrig til 
det punkt. Du spilder tiden og går glip af det gunstige øjeblik.

Dét der med at vi skal forkynde uden ord, men med vores 
liv, det lyder smukt, men i praksis er vores gode gerninger og 
fi ne karraktertræk bare ikke så imponerende, at det får folk 
til at tro. Ofte vil det virke mere troværdigt, at man bekender 
kulør og siger rent ud, hvem man er.

Men jeg kunne bare ikke få mig til det. Et par gange blev det 
alligevel ”opdaget”, og jeg krummede bare tæer. 

Så kom jeg heldigvis i forbindelse med nogle kristne, som 
havde oplevet Helligåndens kraft, og jeg kunne godt se, at 
det var dét, jeg havde brug for. Efter mange teologiske be-
tænkeligheder tillod jeg en anden kristen at lægge hænderne 
på mig og bede om, at jeg måtte blive fyldt med Helligånden.

Og så... skete der alligevel ingenting. Jeg mærkede ikke 
noget, og gik lidt frustreret derfra. 

Men i bakspejlet kan jeg se, at der må være sket et eller 
andet indeni mig, for efter den tid gik der ild i mig, og jeg fi k 
den frimodighed, jeg havde manglet. 

Alligevel gik der næsten tyve år, før jeg fx begyndte at tale i 
tunger. Ifølge pinseteologien er det ellers tegnet på, at man er 
døbt med Helligånden. Men jeg var vokset op med en anden 
teologi, så jeg turde ikke lukke munden op. Sådan tror jeg, at 
frygt ofte forhindrer os i at opleve mere med Gud. 

Men jeg er altså selv et eksempel på, at man godt kan mod-
tage Helligåndens dåb og fylde, uden at det viser sig på én 
bestemt måde. Ofte har jeg vadet rundt mellem andre kristne, 
som faldt under åndens kraft, rystede og græd og lovpriste 
Gud, mens jeg selv følte mig upåvirket. Og alligevel har Gud 
brugt mig til fx at bede til helbredelse for andre. 

Og hvad enten vi har haft en pinse-oplevelse eller ej, 
så har vi alle brug for til stadighed at lade os fylde 
af Helligånden, så vi får den ekstra frimodighed 
og den ekstra kraft i vores liv, som Jesus ønskede 
at give dem, der tror på ham. Derfor skal vi bede 
”Kom Helligånd! Kom ind i mit liv!”

Har du mod til at gøre nogle erfaringer med pinsens hellige ånd?

Tidl. forstander og højskolelærer, 
forfatter til bøgerne 

”Brev til menigheden i Danmark” 
og ”Vejen tilbage til fremtiden”.
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Af Per Damgaard  Pedersen

Bøn for Danmark!Bøn for Danmark!

Ugens bedeemner
* Kvindekonferencen (s.7)

* Folketinget 179 medlemmer.
* Kristent tv i hele Danmark.

* Retsagen om homo-ægteska-
ber, der skal afgøres 31. maj.
* Å-festival i pinsen for unge. 

Der skal ske noget spænden-
de her midt i maj. 4000 kvinder 
fra hele verden vil samles i Kø-
benhavn. Det bliver verdens 
største konference for kvinder. 
Den afholdes fra 16. til 19. maj 
(womendeliver.org). 

Statsministeren og udenrigs-
ministeren vil deltage. Kronprin-
sesse Mary kommer og spreder 
glans over arrangementet. 

I sin introduktion skriver kron-
prinsessen:

Vi må stræbe efter at skabe en 
verden, hvor en pige har lige så 
store muligheder for at overleve, 
vokse op og udfolde sit fulde 
potentiale som en dreng. Hvor 
hun kan gå i skole og gennem-
føre en ungdomsuddannelse og 
har mulighed for at gå videre. En 
verden, hvor en kvinde selv kan 
beslutte om, hvornår og med 
hvem hun vil have et barn. Hvor 
hun ikke risikerer at dø i barsels-
sengen, hvor hun er økonomisk 
selvstændig, kan læse, har ret til 
at eje jord og have en bankkonto. 
Med andre ord, en verden, hvor 
piger og kvinder selv kan vælge. 

Personer fra forskellige pro-
life-organisationer vil også være 
til stede. For det lader til, at 
konferencen har den ulogiske 
skævhed, som næsten altid 
hører med, når der tales om 
menneskerettigheder. Nemlig 
at kvinden har ret, og barnet 
har nul ret. 

Sommetider har vi pro-lifere 
lavet rabalder i offentlige rum 
(opstilling af 16000 kors, op-
sætning af valgplakater). Denne 
gang bliver vores indsats mere 
stilfærdig. Men vores budskab 
er klart: Elsk dem begge! Både 
kvinden og barnet. 

Godt at der bliver sat fokus 
på kvinders rettigheder! Det er 
noget, verden har ventet på alt 
for længe. Håbet er, at konferen-
cen vil føre til, at kvinder bliver 
behandlet mere civiliseret. Men  
det sker ikke ved at behandle 
børnene barbarisk. 

Kan den ene have ret på be-
kostning af den anden? Nej vel!

Kirken civiliserer
Kirken må på banen. Det er 

kun kirken, der kan gøre verden 
civiliseret. Hvem et menneske 
er, er et direkte udtryk for hvem 
Gud er. 

I kirken har vi et grund-udsagn 
om ethvert menneske, vi møder. 

Det lyder sådan her: Jeg er glad 
for, at du er her! Du er skabt af 
Gud. Da han lod gnisten springe 
i din moders mave, gjorde han 
et under. Det er fordi han under 
dig livet. Han vil ikke, at du skulle 
mangle i hans verden. Han vil, 
at du skal leve livet. Med tab og 
sejre, med leg og arbejde, med 
bøvl og successer. For han vil 
ikke undvære dig. Heller ikke 
i den kommende verden. Gud 
blev selv menneske, fordi han vil 
give dig et evigt liv. Så højt sætter 
han dig. Du er et levende bevis 
på, at Gud elsker mennesker.

Også i vores biologi har Ska-
beren indlagt sit kærlighedsfyldte 
under. Når mennesker elsker 
hinanden, opstår der liv. Vores 
kroppe er skabt til kærlighed. 
Samtidig har vores kønsforskel-
lighed en dybt symbolsk mening, 
som rækker langt ud over seksu-
aliteten. Når vi møder hinanden i 
kærlighed, lever vi. Når vi forenes 
i venskab, i samarbejde, i fælles 
interesse, i hygge, i samtale, i 
leg, så lever vi livet. 

Uden kirken synker civilisa-
tionen ned i barbari og men-
neskefjendskab. Kun en afgud 
kan synes godt om abort. På 
konferencen skal der tales om 
rettigheder. Men gid den bliver 
præget af kærlighed! For kær-
lighed ligger dybere og forud for 
rettighed. Hvis ikke man elsker 
de andre, bøjer man deres ret. 
Det viser al erfaring. Så bliver 

”ret” bare et andet ord for magt. 
Rettighedstænkningen bliver 
camoufl age for en magtkamp, 
hvor det drejer sig om at trumfe 
den stærkes ret igennem på 
bekostning af den svage. 

Kirken har ligestilling på dags-
ordenen. Mellem mænd og 
kvinder, og mellem kvinder og 
børn: De er begge værd at elske. 
Både kvinden og barnet. For de 
er skabt af Gud.

Mandlig dominans
Man kan frygte, at denne 

kvinde-konference bliver domi-
neret af mænd. Godt nok er langt 
de fleste talere kvinder, men 
der er lagt op til endnu en om-
gang kultur-eksport af vestlige 
værdier. Og de er mandlige. De 
lyder sådan her: Arbejde og sex 
er godt. Moderskab og pleje af 
små børn – de ting, som mænd 
ikke kan – er uproduktive og 
ineffektive. Børn er først og frem-
mest noget, man skal beskytte 
sig imod at få, og kvinder skal 
skabes om i mandens billede. 

Ser vi på Danmark, er børn 
noget, der kommer ind på sidste-
pladsen. Den borgerlige snusfor-
nuft siger, at du skal først have 
uddannelse. Du skal først have 
arbejde og karriere. Du skal først 
have et hus med alle forbrugsgo-
der. Og så, når alt andet er super 
i orden, kan du få børn - som du 
så kan være sammen med i din 
fritid. For du skal stå til rådighed 

for arbejdsmarkedet. 
Det er indsatsen på jobbet, 

der tæller. Moderskab er ikke et 
mål, det er noget ekstra. 

De hvide mænds klub
Det er mit indtryk, at de hvide 

mænds klub sidder solidt på 
konferencens agenda. Og at det 
er deres budskab, der skal ud-
bredes til resten af verden. I sin 
tid blev verden koloniseret af de 
hvide mænd. Dengang drejede 
det sig om udnyttelse af råstoffer. 
I dag fortsætter kolonisationen. 
Nu drejer det sig om udbredelse 
af ”værdier”. Eller rettere sagt: 
om at kvinder og børn kun har 
værdi, for så vidt som de passer 
ind i en kapitalistisk produkti-
onslogik. 

I kapitalismen drejer det sig 
om produktion, ikke reproduk-
tion. Det drejer sig om at gå ud 
på arbejdspladsen, ikke om at 
gå hjem og opbygge en familie. 
Livets mål er ikke at give liv, 
men at skaffe ting. At arbejde 
for føden er vigtigere end at 
føde. Materialisme sejrer over 
moderskab. 

Der er et klassiske slagord, 
som falder hver gang, der er 
tale om kvinders rettigheder. 
Det er, at kvinden skal have ret 
over sin egen krop og derfor skal 
have adgang til abort. Normalt 
lanceres dette slagord som femi-
nisme. Men er det i virkeligheden 
ikke rå maskulinisme? For hvis 

ikke børnene får lov til at råde 
over en kvindes krop, hvem gør 
det så? Det er arbejdsmarkedet 
og mænd. 

På dette punkt er feminis-
men fallit. At et barn er en del 
af en kvindes krop, er noget 
uvidenskabeligt sludder. Barnet 
er adskilt fra moderen som et 
selvstændigt menneske. Det har 
sin personlige genetiske kode.

Noget af det første, der sker, 
når man venter et barn, er, at 
kroppens kemi ændres, så det 
befrugtede æg kan sætte sig 
fast. Ellers vil kroppen anse det 
for et fremmedlegeme. Et barn 
er ikke en del af en andens krop. 
Det er sig selv. 

Vestlig værdieksport
Man kan spørge, om den vest-

lige verdens værdier er værd at 
efterligne? I den vestlige verden 
har vi taget syv skridt ind i ulyk-
ken. Alderen for førstegangs-
fødende stiger. I Danmark er 
den knap 30 år. Antallet af børn 
falder. Nu er det omkring 1,7 pr 
kvinde. Flere og fl ere får svært 
ved at få børn. Omkring hvert 
tiende barn bliver til ved en eller 
anden form for medicinsk hjælp. 

Det indebærer stor fortvivlelse 
for mange. Det at få børn ligger 
åbenbart så dybt i os, at det er 
ubærligt, hvis det ikke kan lade 
sig gøre. Desværre er det en 
ulykke, som vi i nogle tilfælde 
selv er medvirkende til at skabe. 

Det biologiske ur tikker. Frugt-
barheden er størst omkring de 
20 år, derefter daler den. At 
prioritere uddannelse og karriere 
før børn er generelt ikke godt for 
lykke og livsglæde. 

Dette er noget, der først efter-
hånden er ved at blive tydeligt. 

Det er en erfaring, vi har gjort 
som samfund, efter at brugen 
af præventionsmidler er blevet 
udbredt. De blev i sin tid lanceret 
som noget, der giver frihed. 

Kondomet og p-pillen giver 
frihed til at bestemme over sit 
eget liv. Nu kan vi se, at denne 
frihed ofte fører til fortvivlelse. 
For den passer hverken med 
vores kroppes biologi eller vores 
hjertes ønske om at få børn. 

Samtidig har vi taget syv skridt 
ind i den økonomiske ufornuft. 
Fra en nationaløkonomisk syns-
vinkel er abort hul i hovedet. 
Økonomer kan fortælle, at en 
danskers netto-bidrag til sam-
fundet er cirka en million kroner. 
Det siger sig selv, at dette er et 
rundt slag-på-tasken tal. Allige-
vel er det ret interessant. 

Siden vi indførte fri abort, er 
en halv million børn gået tabt 
for samfundet. Regnestykket 
ser sådan her ud: 500.000 x 
1.000.000 kroner. 

Formanden for Dansk Industri 
har udtalt, at skal vi opretholde 
vores samfund med det nuvæ-
rende serviceniveau, må vi im-
portere arbejdskraft. Det er hans 
løsningsforslag. Man kunne 
også tænke sig en anden mulig-
hed. Nemlig at afsætte 200.000 
på fi nansloven til hver kvinde 
med en uønsket graviditet. Det 
vil være sund økonomisk fornuft. 

Hvilken retning vil konferen-
cen mon tage? Vil den bidrage 
til at resten af verden formes i 
vestens billede? Vil den føre til 
at kvinder skabes om i mandens 
billede? Eller vil det være et 
ægte fremskridt i civilisation og 
kærlighed?

Formand for Retten til Liv/
Sognepræst

Skaber vi kvinden
om i mandens billede?
Midt i maj sætter den internationle kvindekonference ’Women Deliver’ fokus på kvinders rettigheder. Formand for Retten
til Liv, Per Damgaard Pedersen, ser i den anledning på konsekvenserne af den frie abort og det kvindebillede, den vestlige verden har skabt.

I kapitalismen drejer det sig om produktion, ikke reproduktion. Det drejer sig om at gå ud på arbejdspladsen, 
ikke om at gå hjemme og opbygge en familie. Livets mål er ikke at give liv, men at skaffe ting.
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Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svar-
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla Lindskov
Jeg er en meget usikker, ung 

mand. Jeg er for nylig kommet til 
tro. Men jeg føler stærkt, at jeg 
stadig savner et ståsted i livet, et 
fundament.

Jeg kom ind på et møde, hvor 
man bad for syge, og det var 
netop, hvad jeg trængte til, for 
jeg lider periodevist af astmatisk 
allergi.

Jeg har tidligere bygget mit liv 
på menneskelige følelser, planer 
og glæder alene. Men det vil jeg 

ikke længere, for jeg har opdaget, 
at det ikke rigtigt holder, når det 
kommer til stykket.

En ældre dame, der var til 
stede på det møde, hvor jeg fandt 
troen, sagde, at jeg skulle bygge 
mit liv på Guds ord. 

Men jeg forstår ikke rigtigt, 
hvad hun mente. Hun sagde, at 
det var som at stå på en klippe. 
Hun sagde også, at Guds ord er 
som et sværd, jeg kan kæmpe 
med, når jeg bliver angrebet af 
min astma. Men jeg er så ny i 

det hele, så jeg må tilstå, at jeg 
ikke forstod ret meget af, hvad 
hun mente. 

Nu er det så, at en kær person i 
min familie, som holder Udfordrin-
gen, har givet mig nogle numre af 
Udfordringen, som indeholder din 
Brevkasse. Derfor skriver jeg til 
dig i håbet om at få afklaret nogle 
af de emner, som den ældre 
kvinde bragte på banen.

Venlig hilsen
En usikker, ung mand

Kære usikre, unge mand
Hvis vi ønsker at gøre frem-

skridt i vores liv, må vi have et 
fundament at stå på, et udgangs-
punkt så at sige.  

Ifølge Bibelen skal vores livs 
fundament være Guds ord. Hvis 
vi står på det fundament, kan 
ingen magt i verden fl ytte os eller 
kaste rundt med os. 

Der fi ndes nemlig ikke noget 
ægte fundament eller ståsted for 
os mennesker udenfor Guds ord.

Jesus siger, at alle andre 
ståsteder kan sammenlignes 
med sand. Det betyder, at når 
livets storme kommer, så vælter 
det hele. Sand kan nemlig ikke 
bære os.

Ikke engang gode mennesker 
eller gode læger kan bære dit liv 
i længden. Altså når det brænder 
på for alvor. Så må mennesker 

give op.
I Johannesevangeliets 1. ka-

pitel læser vi om oprindelsen 
og grundlaget for alle ting. Det 
er Guds ord, som er Jesus, og 
Guds ord kom altså her til jorden 
med Jesus. 

De ord og de løfter, som er 
Guds ord, er skabende. Hvad 
mener jeg nu med det?

Jo, Guds ord er en kraft, som 
kan skabe, og som kan forvandle. 
Ordet fra Gud, løfterne fra Gud 
kan frembringe det, vi mangler. 
De kan også fjerne det dårlige fra 
vores liv, som fx sygdom.

Jesus, som er Guds ord, ved 
ham blev verden skabt ud af det 
ikke-synlige. Når vi tror på, at 
hele Guds kraft fi ndes i Jesus, 
hvilket også vil sige i Guds ord, 
så bliver vi i stand til at skabe 
og forvandle ved Jesus, ved 

Guds ord. 
Gud er en virkelighed, og han 

ønsker at vise os, at han har 
magt til at gøre gode ting for os.

Nu vil du nok spørge mig om, 
hvordan det kan ske for dig?

I 2. Mosebog kap. 15, vers 26 
lover Gud os, at han vil være 
vores læge. Det siger han på 
denne måde: ”Jeg er Herren, der 
læger dig.”   

Det er et løfte. Derfor hvis du 
er syg, så sig disse ord højt eller 
for dig selv. Sig tak for, at de også 
gælder dig. 

Det er ikke altid, at du oplever 
nogen god virkning med det 
samme. Men bliv ved med at sige 
løftet med udholdenhed. Bliv ved, 
til virkningen kommer. På den 
måde bruger du Guds ord som et 
sværd imod det onde. Det mente 
den ældre dame, som du mødte.

Mange mennesker døjer med 
angst og frygt. Til dem er der 
også et løfte om hjælp fra Gud.

I Salme 27, vers 1 står der:  
”Herren er værn for mit liv, hvem 
eller hvad skal jeg frygte.”

Tro det, gentag det, sig tak for, 
at det gælder dig. Så kæmper du 
imod frygten og angsten med 
sværdet, ordets sværd.

Jeg har selv ved at bruge disse 
løfter som et våben set situatio-
ner ændre sig til det bedre.

Hvad er nemlig tro?
Det er at regne med Guds 

ord og Guds løfter i alle livets 
situationer. Det kan være svært. 
Men  Jesus holder os heldigvis 
fast og hjælper os, når vi ikke 
selv magter det. 

Med venlig hilsen
Orla Lindskov 

Kære Orla L.
Tak for din gode Brevkasse i 

Udfordringen og for din trofaste 
kærlighed i tjenesten for vor 
Herre Jesus Kristus.

For femten år siden bad du for 
min mor og for den kræftknude, 

hun af lægen kun havde fået et 
halvt år at leve med. Kræftknu-
den forsvandt, og min mor lever 
stadig, og det skete for femten år 
siden. Gud bruger dig mægtigt.

Kærlig hilsen
        A.

Kære Orla
For kort tid siden var jeg ude 

ved dig, og jeg spurgte dig, om 
du ville bede for noget slemt på 
mit ben.

Min læge sagde, at det var 
noget, hudlægen måtte klare. 
Men du kom hurtigt frem med en 

salvedug, og i løbet af få dage 
var det væk.

Det er vel nok fantastisk, at vi 
takket være Jesus kan opleve 
Guds hjælp i alt, hvad der har 
med vores liv og helbred at gøre.

Jeg giver al ære til Jesus.
                 R.

Kære Orla
For en del år tilbage var mit 

ene knæ i stykker og meget 
dårligt. Jeg kom til forbøn med 
det på et møde, du havde i Nord-

jylland. Jesus helbredte det, og 
det har været i orden lige siden.

Mine bedste hilsener
              O.

Kære Orla Lindskov
Jeg skrev for en tid siden og 

bad om din forbøn, da jeg led af 
søvnløshed.

Jeg vil nu takke dig for forbøn 
og salvedug. Jeg sover meget 

bedre nu.
Tak for din tjeneste i Udfordrin-

gen. Gud velsigne dig.
Kærlig hilsen

          E.

Til Orla Lindskov C.
Tak for din tidligere tilsendte 

salvedug.
Desværre er den blevet væk, 

så jeg beder, om du vil sende 
mig en ny. Jeg tror, at der er gode 

kræfter fra Gud i salvedugen.
Mit knæ er blevet noget bedre; 

men ikke helt i orden. Så jeg 
håber - - -

Mvh.
 K. 

Sig tak for Guds løfter i Bibelen - de er et stærkt fundament

Jeg savner et ståsted i livet 
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Hørte du Randy Clark på AWAKE? Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

En engel greb fat i rattet 
og reddede mit liv...!
Af Bodil Lanting

- Jeg nåede at tænke: Er det nu, 
jeg skal dø? Men så var der to 
stærke hænder oven på mine 
dér på rattet.

Det er Gud, der skal have æren 
for det, understreger Jens Vagn 
Kristensen, mens han fortæller 
om miraklet på Hovedvej 11 ved 
Hobro.

Brud med forhindringer
Den 75-årige Jens Kristensen 

var sammen med 25 andre dan-
skere med på Felix-rejsen til Hol-
land i forrige uge. Under samvæ-
ret den sidste aften fortalte han to 
specielle erindringer fra sit lange 
liv. Han var landmand indtil 2000. 
Samtidig var han kirkesanger og 
er stadig i dette job nu efter 42 år.

- Det er så dejligt med bryl-
lupper. Men så var der en dag, 
da organisten var taget på ferie 
og havde glemt et bryllup. Jeg 
snakkede med præsten, og han 
sagde, at vi måtte hente den 
gamle organist. 

Det blev til en hurtig tur ind til 
byen. Der fandt vi den tidligere or-
ganist. Hun sad og nød sommer-
solen og en kop kaffe i sin have. 
Men hun fi k ikke engang chancen 
for at klæde om og sætte håret, 
for brudeparret ventede i kirken.

Men da bruden endelig var 
kommet ind i kirken og musikken 
lød, som den skulle, så blev hun 
stoppet, før hun kunne gå op ad 
midtergangen. 

I forvirringen var man jo kom-
met til at lukke døren over hendes 
lange, lange slæb. Men ægteska-
bet holder endnu, fortæller Jens 
med sit lune smil.

Bagenden overhalede
Men det var den anden af 

Jens Kristensens erindringer, 
der gjorde størst indtryk på rej-
sedeltagerne. Under hjemturen 
mandag uddybede Jens det, han 
allerede havde delt søndag aften:

- Det var en lørdag i november 
1980. Klokken var 9 om mor-
genen, og jeg skulle til Bording. 
Jeg skulle møde nogle andre 
landmænd i Kristeligt Folkepartis 
landbrugsudvalg. 

Jeg var jo nok ikke kommet så 
tidligt hjemmefra. Jeg vidste ikke, 
at det var så glat. Der var heller 
ikke strøet salt, for det var bare en 
almindelig landevej.

Vi skulle mødes ved Hovedvej 
11 sådan en 4-5 km fra Hobro i en 
lavning. Det var mere isglat end 
forventet. Jeg var så letsindig at 
overhale en langsom personbil. 
Så ville jeg rette op, men bag-

enden overhalede forenden. Det 
gik stærkt!

Automatisk drejer jeg så mod-
sat for at rette op. Det blev til en 
hel snurretop. Bilen drejede 360  
grader. Mens jeg drejede rundt, 
så jeg en to meter dyb grøft. Jeg 
tænkte: Nu er det nok min tid. Nu 
er det nok slut.

To stærke hænder
Men så var der to stærke hæn-

der. De holdt mine fast på rattet. 
Bilen holdt op med at snurre rundt 
og blev rettet op.

Jeg følte, at englen sad på 
skødet af mig. Den føltes så let 
som et stykke A4-papir. Men den 
havde de armkræfter. En fanta-
stisk oplevelse.

Men det varede kun 3-4 se-
kunder, så var de stærke hænder 
væk. Ingen af os sagde et ord. 
Men der skete det, der var brug 

for. Hverken mere eller mindre.

Måtte sunde sig
- Jeg kørte stille videre til en 

vigeplads for at sunde mig lidt. 
Hvad var det, der lige var sket?

Mens jeg holdt der, kom ham 
som jeg havde overhalet i første 
omgang. Han skulle lige se, 
hvordan jeg havde det. Han 
havde selv kørt som vognmand i 
mange år. Men han havde aldrig 
set noget lignende. Han havde 
aldrig set nogen slippe godt fra 
sådan en karusseltur.

Jeg sagde ingenting om eng-
len, og det irriterer mig. Jeg skulle 
jo have fortalt ham om englevag-
ten, indrømmer Jens.

Det styrker troen
Hvordan har det præget dig?

- Det var en oplevelse for livet. 

Det er jeg Gud evigt taknemlig for. 
Både fordi jeg ikke mistede livet  
- og fordi jeg oplevede englevagt.

Det styrker troen. Gud er stor, 
og Gud kan hjælpe, for han 
kender selv de mindste detaljer 
i vores liv. Han er den, der har 
overblikket.

Gud skal have æren
Har du aldrig fortalt om denne 
oplevelse før?

- Jo, jeg har fortalt lidt om det i 
missionshuset. Men det er jo ikke 
mig, der er noget særligt. Det er 
meget vigtigt for mig.

Når du skriver det her, så husk 
det: Det er Gud, der skal have 
æren. Det er ikke mig, under-
streger Jens Kristensen, mens 
vi kører nordpå gennem Tyskland 
på en skøn forårsdag.

Bilen snurrede rundt og nærmede sig skrænten. Men hjælpen kom med stærke, usynlige hænder.

- Jeg følte, at englen sad på skødet af mig. Den var lige så let som et A4-papir. Men den havde de 
her stærke, stærke hænder, som fi k bilen til at stoppe, fortæller kirkesanger Jens Vagn Kristensen 
fra Hobro.

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Jeg kunne godt ønske, at det var muligt at skrue tiden tilbage 
til den første pinse og tiden derefter, hvor Paulus og de andre 
apostle spreder den kristne tro. 

De spreder den med forbavsende fart. Taget i betragtning, at de 
hverken havde fl y, biler, telefoner eller internet er det imponerede, 
at de i løbet få år kommer så langt omkring med evangeliet og får 
folk til at tro på det. Kommunikationsgangen var breve med kurer, 
og rejserne var til fods eller med skib. Alligevel formår de at stifte 
menigheder ikke bare i deres nærområder, men over hele Lilleasien.

De når også meget hurtigt til verdens ende, som var Rom på det 
tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage og lytte til 
Paulus og hans mænd. Hvad sagde de, og hvordan sagde de det? 
Hvorfor vandt de så hurtigt frem – til forskel fra i dag, hvor vi har langt 
bedre kommunikationsmuligheder og kan komme fra den ene ende 
af verden til den anden på få timer, men har langt sværere ved at 
udbrede evangeliet. I hvert fald hvad angår vor egen vestlige kultur.

Det kunne være fristende at sige, at det var lettere for apostlene, 
fordi datidens mennesker generelt var mere troende end nutidens 
mennesker. Sekularisering lå langt ude i fremtiden. Men læser man 
om Paulus’ besøg hos athenerne og på Areopagos er der nu meget, 
der tyder på, at han mødte ligeså meget modstand, som han ville 
gøre i dag. Athenerne griner af opstandelsen og har mange altre 
til mange forskellige guder, som Paulus registrerer. Det minder om 
det moderne religiøse supermarked, hvor opstandelsen heller ikke 
er den tro, fl est fl okkes om. 

Der er dog forskel på, hvordan apostlene gik til udbredelsen af 
troen og den måde, vi gør det på i dag. Sidste weekend løb kirke-
festivalen ”Himmelske Dage” af stablen i København. Indre by var 
opdannet til en slags troens markedsplads med telte og optrædener. 
Selvom den blev et stort tilløbsstykke, og mange sikkert blev klogere 
på troen, så var det uklart, om initiativet handlede om at gøre folk 
kristne eller blot at være i dialog og give folk en god oplevelse.  

At være i dialog er blevet omdrejningspunkt for mange kirker i 
dag, men hvor dialogen skal føre hen, er uvist. Det bliver i mange 
tilfælde bare snak, som slører for sandheden. Dialogen er blevet 
en nyt dogme i sig selv, en pseudo-religion, der eksisterer parallelt 
med kristendommen. 

Hvis Paulus og apostlene kun havde søgt dialog, ville der ikke 
have været nogen verdensomspændende kirke i dag. Det er alene 
Ånden, der får folk til at tro, og ikke menneskelig dialog. Apostlene 
var blot kanaler for Ånden. Intet mindre og intet mere. 

Dialog er ny 
pseudo-religion
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Uafhængige undersøgelser 
afslører, at oliereservene un-
der Det Døde Hav, kendt under 
det hebraiske navn Hatrurim 
indeholder fra syv til elleve 
millioner tønder olie.

Det er indehaverne af licen-
sen for Hatrurim-feltet, som er 
lokaliseret nær Dødehavet, der 
oplyser dette. 

Da dette blev kendt, røg sel-
skabets aktier i vejret. Området 
skal ifølge en ressource-rapport 
indeholde en oliemængde, som 
har en værdi af 1,2 milliarder 
shekel (det svarer til ca. 2,2 mil-
liarder kroner).

Ifølge rapporten, som er gen-
nemført af Dunmore Consulting, 
en uafhængig gruppering, er der 
tale om et sted mellem syv og el-

leve millioner tønder olie. Tallene 
kaldes ”betingede ressourser”, 
hvilket i realiteten betyder, at der 
er hundrede procent chance for 
at man fi nder olie. 

Hatrurim-licensen dækker et 
område på 94 kvadratkilometer i 

området ved Dødehavet. Der blev 
allerede gennemført prøveborin-
ger i området i 1995, da man fandt 
olie på 2000 meters dybde. Det 
blev imidlertid dengang beslut-
tet ikke at videreudvikle fundet, 
på grund af de daværende lave 

oliepriser.
Sidste år tillod Olieafdelingen i 

Det nationale Infrastrukturdepar-
tement nye undersøgelser. 

Prøveboringerne blev foretaget 
af Zerah Oil and Gas, Gulliver 
Energy, Cyprus Opportunity, 
Ashtromgruppen, Israel Oppor-
tunity og et mindre selskab under 
ledelse af dr. Eliyahu Rosenberg, 
som også ejer Avner Oil and Gas 
LP, i fællesskab.

Da licensen blev tildelt, annon-
cerede samarbejdspartnerne, at 
de planlagde nye prøveboringer 
ved Halamish, som man regner 
med er centrum for oliemængden.

Licensen var betinget af, at der 
blev leveret et overslag inden 1. 
maj 2016.

LTS

Stort oliefund ved Dødehavet

Af Bodil Lanting

- Gud giver os amerikanere 
præcis det, vi fortjener.

Sådan skriver teologisk profes-
sor Michael Brown i en artikel i 
Christian Today. Han peger på 
det tankevækkende i, at Donald 
Trump ser ud til at blive nomineret 
som republikansk præsidentkan-
didat, selv om han lige har gen-
taget beskyldninger om, at Ted 
Cruz’ far skulle være involveret i 
attentatet mod Kennedy.

USA har dømt sig selv
Jeg tror, Gud giver det ame-

rikanske folk præcis, hvad vi 
fortjener, erklærer Brown.

Denne generation af amerika-
nere er vokset op på en diæt af 
umoralsk reality-TV og anden tom 
underholdning. Man tygger drøv 
på meningsløse udtalelser, som 
om de var perler af visdom.

Og i dette klima appellerer 
Trump til mange amerikanere. 
Han er lige typen for den gene-
ration, der følger talkshows med 
Jerry Springer, mener Brown.

Trump som Guds redskab?
Professoren erkender, at 

mange gode patrioter stemmer 
på Trump. Der har også været 
profetier om, at Trump som USAs 
næste præsident vil blive Guds 
redskab til at bekæmpe den poli-
tiske korruption i landet.

- Jeg håber inderligt, at disse 
profetier vil gå i opfyldelse. I så 
fald vil jeg æde hvert ord, jeg har 
skrevet. Jeg ønsker bare det bed-
ste for Amerika, fastslår Brown.

Vildfarelsens ånd
Men indtil det modsatte er be-

vist, tyder meget på, at Gud har 

overgivet Amerika til vildfarelse. 
Det nævnes fl ere gange i Bibelen, 
at Gud fjerner et folks moralske 
og åndelige dømmekraft som en 
straf for deres synd. 

Når mennesker forkaster Gud 
og hans standarder, siger han ind  
imellem: ”Så gør det dog. Sats 
på det”. Dermed skubber han 
os dybere ind i vores dårskab, 
forklarer Brown.

Han ser dette som den bedste 
forklaring på, at folk i USA plud-
selig ikke kan se noget forkert 
i, at voksne mænd kan bruge 
kvinders omklædningsrum, og at 
drenge kan få adgang til pigernes 
omklædnings- og baderum.

- Det er kulturelt vanvid, men 
mange er for blinde til at se det. 
Studerende kan fortælle en hvid 
mand, at hvis han kalder sig en 
kvinde, er det det, han er. Hvis han 
kalder sig en kineser, er han det. 
Og hvis han kalder sig en 7-årig, er 
han det. Men hvis han kalder sig 2 
meter høj, gælder det ikke. Er det 
ikke vildfarelsens ånd? spørger 
Brown retorisk og tilføjer:

- Jeg ser Trumps kandidatur på 
samme måde.

Hvorfor Trump?
Mange millioner amerikanere 

er ikke afskrækket af Trumps løg-
ne. De er heller ikke afskrækket af 
hans modbydelige personangreb 
for politisk vindings skyld. De ta-
ger det heller ikke så tungt med 
hans vulgære form, hans banden 
eller hans uvidenhed og skiften 
mellem modsatte holdninger.

Blandt disse mange millioner 
findes der evangeliske kristne 
- selv om Trump siger, at han 
aldrig har bedt Gud om tilgivelse 
for noget. Trump har ikke taget 
afstand fra sine egne sidespring 
eller besøg på casinoer og nat-
klubber. Alligevel fl okkes evan-
gelikale kristne om ham. Hvorfor 
er det sådan?

Trump er tydeligvis en dygtig 
sælger, som forstår at bruge me-
dierne. Han har også på mesterlig 
vis forstået at udnytte USAs frygt 
for terror og økonomisk kollaps, 
vrede over det politiske system 
og USAs svaghed. 

Derfor ser hans tilhængere 
ham som en slags frelser-skik-
kelse - som landets eneste håb. 
Det er aldrig sket før i Amerikas 
historie, siger Brown.

De kandidater USA fortjener
- Når vi ser på sandsynlighe-

den for, at enten Donald Trump 
eller Hillary Clinton bliver den 
næste præsident, er der kun én 
tilfredsstillende forklaring for mig: 
Gud giver os det, vi fortjener. Han 
har givet os over til dommen.

Derfor burde vi knæle med 
ansigtet mod jorden og angre 
vore synder.

Vi skulle også spørge: I hvor høj 
grad er Donald Trump en refl ek-
tion af hver enkelt af os?

- Vi, som hævder at kende 
Herren, skulle spørge ham: Hvor 
er det, vi som dit folk har fejlet? 
Hvor har vi fejlet i det at være lys 
og salt? Hvordan kunne tingene 
synke så dybt på vores vagt?

Men vi bør også bede for 
Donald Trump og Hillary Clinton.

Hvis ikke der sker en gud-
dommelig indgriben i deres liv, 
står USA på kanten af en stor og 
voldsom rystelse, slutter Michael 
Brown.

’Safe House’ for mænd i Oslo
Frelsens Hær har åbnet et Safe House ved navn ”Filemon” i 
Oslo for at hjælpe ofre for menneskehandel. Stedet vil have 
særlig fokus på mænd i tvangsarbejde.

– Her kan mennesker med brug for beskyttelse få hjælp i en 
periode, fortæller Petra Kjellen Brooke. Hun er koordinator for 
Frelsesarmeens anti-traffi cking arbejde i Norge.

Projektet er fi nansieret af Justits- og beredskapsdepartementet 
og skal i første omgang vare i et år. Huset skal tage imod beboere 
fra hele landet.

– Vort fokus er mænd over 18 år, der er identifi ceret som ofre for 
tvangsarbejde, fortæller hun.

Mændene vil få tilbudt et trygt sted at bo. Samtidig vil der være 
opfølgning i form af vejledning, aktiviteter og en tryg arbejdsplads. 
De vil også få hjælp med deres retssager.

Bodil

USA har nu valget
mellem Clinton og Trump
- Denne situation er Guds dom over Amerika, mener Michael Brown fra Christian Today.

- Amerikanerne får nu løn 
som forskyldt, mener Michael 
Brown, der er messiansk jøde, 
radiovært, forfatter og profes-
sor i praktisk teologi.

Amerikanerne må sandsynligvis vælge mellem Donald Trump og 
Hillary Clinton til præsidentvalget. Fotos: Wikipedia.

To amerikanske missionærer 
brutalt myrdet på Jamaica
Lokale beboere i Boscobel, St. Mary Community på Jamaica 
fandt Randy Hentzel d. 30. april. Dagen efter fandt man Harold 
Nichols. Begge var tydeligvis myrdet, skriver Christian Post.

Randy Hentzel (48) var bundet, mens kollegaen Harold Nichols 
(53) havde fået hovedet smadret. De to blev sidst set i live lørdag 
morgen ifølge den lokale avis Jamaica Observer.

De to missionærer arbejdede for organisationen TEAMS for 
Medical Missions fra Pennsylvania. De var ifølge politiet taget på 
motorcykel til området ved Albion Mountain. En af motorcyklerne 
blev fundet ved siden af Randy Hentzel. Den anden blev fundet 60 
meter derfra, men der var ingen spor af Nichols. Et eftersøgningshold 
med 70 lokale beboere samt politi med hunde begyndte eftersøg-
ningen i håb om at fi nde deres elskede missionær i live. Men da 
man fandt ham, var han allerede død efter mange slag.

Nichols skulle se på en grund, hvor han ville bygge et hus til en 
fattig beboer på øen. Hentzel var taget med for at se til en kvinde 
fra hans bibelskole.

Harold Nichols efterlader sig hustruen Teri, mens Randy Hentzel 
efterlader hustruen Sarah og tre børn. Missionærerne hjalp gen-
nem 14 år med sundhedsarbejde og husbyggeri for øens fattigste. 
Samtidig holdt de bibel-undervisning for børn i deres hjem, fortæller 
en lokal medarbejder.

Bodil

Amerikanerne Harold Nichols og Randy Hentzel fra ’TEAMS 
for Medical Missions’ blev brutalt myrdet på Jamaica. 

USA: Muslimsk 
skønhedsdronning 
blev kristen
Miss Amerika 2010, Rima Fakih, er 
ifølge Christian Today nu konver-
teret til kristendommen.

Til avisen siger Rima Fakih, at hun 
voksede op i et ”åndeligt, men ikke 
ligefrem religiøst hjem”. 

- Min familie er meget liberal, og 
vi værdsætter alle forskellige religioner, sagde Fakih til Huffi ngton 
Post i 2010. ”Min svoger er kristen, og han (og min søster) har fået 
deres sønner døbt. Jeg har også en onkel, som er konverteret til 
kristendommen, og han er blevet præst”, tilføjede hun. 

Vi plejede at gå i kirke til påske. Vi havde også altid et juletræ, og 
vi ville høre julens radioprogrammer og se Miracle on 34th Street. 
Men vi ville også fejre de muslimske helligdage, fortæller Rima Fakih. 

Hun konverterede til kristendommen for en måned siden. Nu 
skal hun giftes med Wassim Salibi fra den maronitiske kirke. Han 
producerer musik for gruppen ’The Weeknd’, som skal optræde 
under brylluppet. 

Fakih har for nylig tweeted Fillipperbrevet 4:13: “Alt formår jeg i 
ham, der giver mig kraft.” På de sociale medier har der været over-
vejende positive reaktioner på nyheden om hendes konvertering.

Bodil
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Den norske kristne friskole 
Sotra har fået kritik efter at 
have givet eleverne til opgave 
at sammenligne Jesus og Mu-
hammed.

I blandt andet netavisen VG 
har man kunnet læse forældres 
kritik af opgaven. Men Danielsens 
barne- og ungdomsskole Sotra  er 
i sin gode ret, mener chefredaktør 
Vebjørn Selbekk fra Dagen.no.

Vold eller kærlighed?
Den kristne friskole beskyldes 

for at være ”ensidig, tolkende og 
respektløs i sin sammenligning af 
Jesus og Muhammed”.

Men det afviser Selbekk:
– Jeg har ikke fundet noget 

i dette dokument, som ikke er 
sandt. Jeg fatter ikke, at dette er 
noget at hidse sig op over. Man 
må jo forholde sig til fakta, siger 
Selbekk til KPK.

- Fakta er, at islam er den 
eneste verdensreligion, som har 
en voldsmand som leder. Det er 
fakta, at Muhammed brugte vold, 
mens Jesus talte om at elske sine 
fjender, tilføjer han.

Begge mødte en blind 
- og en utro kvinde

På opgavearket står der blandt 
andet, at ”Muhammed spredte 
islam med krig, mens Jesus 
vendte den anden kind til og døde 
for vore synder” og at ”Jesus var 
aldrig gift. 

Muhammed var derimod gift 
med fl ere kvinder, og en af dem 
var et barn, da de giftede sig” og 
”Begge mødte en blind mand, og 
en kvinde blev grebet i hor. 

MEN: Jesus helbredte manden 
og tilgav kvinden. Muhammed 

overså manden og fi k kvinden 
dræbt”.

– Jeg synes dette er en helt 
udmærket sammenligning af 
religionerne islam og kristendom 
og personerne Muhammed og 
Jesus, siger Selbekk.

”Hårrejsende”
Ifølge VG reagerede Lill-Chri-

stine Onstad, efter at hendes 
12-årige søn kom hjem med 
opgaven.

– Jeg synes, det er hårrej-
sende, at de bruger frygt for 
islam i undervisningen på denne 
måde. Det er ensidig læring og 
baseret på lærerens personlige 
tolkning. I lighed med det, som 
står i Bibelen, kan Koranen også 
tolkes på mange måder, siger 
Onstad til VG.

Selbekk mener derimod, at 
opgaven burde være helt naturlig 
på en kristen skole.

– Nogle mennesker glemmer, 

at dette er en kristen privatskole. 
Folk vælger at sende deres 

børn der, fordi de ønsker et kri-
stendomsfag, som lægger mere 
vægt på den kristne tro end reli-
gionsfaget i den offentlige skole, 
siger Selbekk, som selv har haft 
sine børn på kristen privatskole.

Ikke i tråd med læseplanen
Rektor ved skolen, Frode Mon-

sen, kender ikke til, at dokumentet 
har været brugt i undervisningen 
tidligere.

– Det er ikke en skrivelse, vi 
ønsker at formidle til vore elever, 
siger han til VG. Han tilføjer, at 
kristendomsundervisningen i den 
aktuelle klasse vil blive fulgt tæt 
fremover for at sikre, at undervis-
ningen er i tråd med læseplanen.

Ifølge læseplanen skal skolen 
formidle kundskab om andre 
religioner med respekt.

– Jeg forstår, at folk mener, at 
skrivelsen gør det modsatte. Det 

er ikke i tråd med vor undervis-
ning, siger Monsen.

”Ingenting at beklage”
Selbekk på sin side synes ikke, 

rektoren har noget at beklage.
– En privatskole er ikke under-

lagt den samme neutralitetstanke 
som den offentlige skole, siger 
han. 

Han tror, det er mediepres, 
som har fået rektoren til at afvise 
videre brug af opgaven.

– Jeg forstår godt, at en rektor 
på Sotra kan blive stresset, når 
VG, Dagbladet, TV2 og NRK 
ringer. Jeg synes ikke, han har 
noget at beklage, siger Selbekk.

Forbund går ikke ind i sagen
Jan Erik Sundby, generalsekre-

tær i Kristne Friskolers Forbund 
(KFF), som er en interesseorga-
nisation for kristne skoler, siger til 
KPK, at de ikke vil gå direkte ind 
i denne sag.

– Jeg er gjort opmærksom på 
sagen, men har ikke læst den 
selv, siger Sundby på telefon fra 
Portugal.

Han fortæller, at KFF ikke prin-
cipielt går ind i denne type sager, 
med mindre de bliver bedt om det.

– Her har jeg indtryk af, at sko-
leledelsen ta’r hånd om sagen, 
siger han.

Sundby bekræfter, at der både 
i læreplanen, som KFF har god-
kendt, og i friskoleloven, som de 
kristne skoler forholder sig til, 
er tydelige formuleringer om, at 
andre livssyn skal behandles 
med respekt. 

Bodil

’OK at skole sammenligner 
Jesus med Muhammed’

Dagen’s redaktør om aktuel debat:

– Friskolens rektor behøver ikke beklage noget. Det er jo sandt, at Muhammed brugte vold og 
Jesus talte om at elske sine fjender, siger Vebjørn Selbekk.

Rektor for friskolen Sotra, Frode Monsen, (indsat billede) bekla-
ger opgaveformuleringen. Men det er der ingen grund til, mener 
redaktør Vebjørn Selbekk fra Dagen.no.

Muslimsk borgmester i London
Den 45-årige muslimske Labour-kandidat 
Sadiq Khan fi k 57 procent af stemmerne 
og er nu Londons borgmester. 

Sadiq Khan er født og opvokset i London 
som søn af pakistanske indvandere. Han far 
var buschauffør, mens moderen var syerske. 
Han har selv læst jura og har været advokat 
samt professor ved universitetet.

Sadiq Khan fi k 1,3 millioner stemmer. Det 
svarer stort set til størrelsen af den muslimske befolkning i London.

Iagttagere hæfter sig også ved, at han som advokat har ført sager 
for ekstremistiske muslimer. Han har desuden ved fl ere anledninger  
deltaget i arrangementer sammen med ekstremister, som fx. hylder 
Sharia-love og kalder IS-bødelen ”Jihadi John” en ”dejlig ung mand”.

Khans sejr var samtidig en uventet sejr for Labour, som for nylig 
måtte suspendere et medlem af Underhuset pga. antisemtisme.

Bodil

Hospitalsskibet Africa Mercy, 
den tidligere Storebæltsfærge 
’Dronning Ingrid’, skal nu til 
Benin i Vestafrika. 

Det har forretningsudvalget 
for Mercy Ships Internationale 
bestyrelse besluttet. Der er alle-
rede indgået aftale med landets 
regering, og Mercy Teams er i 
gang med forberedelserne til 
skibets ankomst.

Ebola tvang skibet østpå
Hospitalsskibet lægger til kaj 

i den store havneby Cotonou i 
Benin i august 2016. Det var også 
planen i 2014, men pga. Ebolaud-

brud i den vestafrikanske region 
måtte skibet omdirigeres.

Det ville have været for risi-
kofyldt for både patienter og det 
frivillige personale at arbejde i et 
område med potentiel smittefare 
for ebola. Bekæmpelsen af denne 
sygdom hører slet ikke til Mercy 
Ships kompetencer. Hospitals-
skibene har hverken mandskab 
eller udstyr til at deltage i den 
sammenhæng. 

Derfor måtte Mercy Ships på 
relativ kort tid ændre destination, 
og Africa Mercy har nu i to sæ-
soner arbejdet i Madagaskar på 
østsiden af Afrika. Her er tusind-
vis af mennesker blevet hjulpet 

gennem gratis livsforvandlende 
operationer, og over tusind pro-
fessionelle er blevet trænet inden 
for forskellige sundhedsfaglige 
områder.

Siden sidste efterår er en 
række vestafrikanske lande blevet 
erklæret fri for ebola. Mercy Ships 
holder dog fortsat nøje øje med 
udviklingen. 

Tilbage til Benin
Mercy Ships har besøgt Benin 

fl ere gange siden 1997; sidste 
gang var i 2009. Siden da har 
organisationens kapacitetsop-
byggende projekter udviklet sig, 
og det vil komme landet til gode. 

"I Benin kan vi skabe forandring 
sammen på en måde, der ikke har 
været mulig tidligere", siger Jens-
Erik Engelbrecht, der er National 
Director i Mercy Ships Danmark. 
"Benin befi nder sig i bunden af 
den liste (FN’s Human Develop-
ment Index i 2013), som opgør 
landenes rigdom / fattigdom.

Nummer 1 er den rigeste na-
tion og nummer 187 den fattigste. 
Benin ligger på plads nr. 165. 

Vi håber, at vores indsats kan 
hjælpe Benin op ad ranglisten 
både med operationerne, men 
også undervisning og træning 
inden for vores specialer". 

Mercy Ships arbejder ud fra 

hospitalsskibet Africa Mercy. 
Organisationen er baseret på 
de kristne værdier om næste-
kærlighed. 

Ved at mobilisere frivillige 
medarbejdere og ressourcer på 
verdensplan giver Mercy Ships 
gratis lægehjælp til verdens fattig-
ste gennem forskellige sundheds-
ydelser, livsforvandlende opera-
tioner og kapacitetsopbygning. 

På hospitalsskibet tilbydes 
blandt andet operationer og 
behandling for læbeganespalte, 
klumpfødder, hjulben, svulster, 
fødselsskader, grå stær og tand-
problemer.

Bodil

Hospitalsskib tilbage til Vestafrika efter ebolakrise
Ebola-epidemien tvang i 2014 Mercy Ships til at omdirigere ”Africa Mercy” mod østsiden af Afrika.

En sygeplejerske fra Benin 
modtager træning i 2009.
Foto: Mercy Ships.

Store penge i salg af fosterdele 
Et særligt panel, The House Select Investigative Panel on Infant 
Lives under kongressen har d. 19. april afsløret, hvor meget 
der bliver tjent på den ulovlige handel med aborterede fostre.

USAs kongres tillod i 1993, at man brugte væv fra aborterede 
fostre i den medicinske forskning. Men alle forsøg på at hindre, at 
det udviklede sig til en pengemaskine, er slået fejl.

De nye dokumenter fra panelet viser, at mellemmænd tjener 
300-400 procent ved salget af hver enkelt del af et babyfoster. 

Sidste sommer begyndte abortmodstander David Daleiden at 
lække videoer, som viser, hvordan abortklinikker ”høster” fosterdele 
med salg for øje. Kongressen etablerede derfor ”The House Panel” 
til at undersøge, om der var hold i anklagerne mod klinikkerne.

Kongressen tillod i 1993, at forskerne betalte de reelle udgifter 
ved transport etc. Samtidig fastsatte man strafferammen for over-
trædelse til ti års fængsel. Men mellemmændene har de seneste 
år fået stadig fl ere abortklinikker som leverandører. I 2010 sam-
arbejdede man med tre, mens tallet var på vej mod 300 i 2016.

Panelet afslører, hvordan ”kunderne” tidligere kunne bestille de 
ønskede kropsdele som hjerner, hjerter, lunger og lever på websites.
Her kunne man også vælge den foretrukne alder. Priserne var højest 
for fostre i 14-19 ugers alderen. Teknikere ville besøge klinikkerne 
i begyndelsen af ugen for at sammenligne bestillingslisterne med 
oversigten over de kvinder, der skulle have udført en abort. Derpå 
fi k de kvindens underskrift, hentede babydelene efter indgrebet og 
sendte dem videre til kunderne. 

Profi tten svarer til en tidobling af de faktiske omkostninger. Fx ville 
udgifterne for at skaffe en babyhjerne svare til 300 dollars. Men mel-
lemhandlerne har videresolgt hjerner for over 3000 dollars stykket.

Med den nye undersøgelse har panelet verifi ceret de uhyrlig-
heder, som David Daleiden påviste i sine videoer fra Planned 
Parenthoods klinikker.

Bodil

David Daleiden har lavet 
optagelser med skjult 
kamera fra nogle af 
USAs abortklinikker, som 
tjener stort på at sælge 
aborterede fostre.
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Af Mogens 
Albrechtsen

Find din nådega-
ve, der er hårdt 
brug for den.

For mange år siden var jeg på 
vej til et evangelisk møde i Betha-
niakirken i Ålborg. Dagen før var 
jeg blevet godkendt som lægpræ-
dikant ved et forhandlingsmøde 
i Det Danske Missionsforbund.

Sådan gjorde man dengang, 
og missionsforstanderen havde 
bedt mig sige ”et par ord” ved 
aftenmødet næste dag i oven-
nævnte kirke.

Jeg tænkte meget over, hvad 
jeg skulle sige, men jeg kunne 
ikke fi nde ud af det. Jeg parke-
rede bilen i nærheden af ba-
negården og spadserede det 
sidste stykke vej til kirken hed om 
ørene på grund af min manglende 
inspiration. 

Den grædende svensker
Pludselig, som et lyn fra en 

klar himmel, sad der en mand på 
fortovsfl isen lige foran mig. Jeg 
gik i mine egne desperate tanker 
på jagt efter et egnet skriftsted 
og vidnesbyrd til mødet, men 
her blev jeg konfronteret med 
virkelighedens verden: et menne-
ske i nød.

Det var en ung mand, der sad 
på fortovsfl isen og græd. Hvor tit 
møder du et menneske, der sid-
der på fortovet og græder? Det 
var i hvert fald ikke hverdagskost 
for mig. Jeg bøjede mig ned og 
tog ham om halsen for at trøste 
ham.

Det viste sig at være en ung 
svensker fra Gøteborg, der var 
på tur til Ålborg sammen med 
sin kæreste og nogle venner for 
at more sig. En af de mandlige 
venner havde gjort tilnærmelser 
til hans kæreste, og det var der 
kommet en frygtelig ballade ud af 
på hotellet, hvor de boede.

Hotelværten havde derfor bedt 
den unge svensker om at forlade 
hotellet og ikke vise sig dér mere.

Det var han frygteligt fortvivlet 
over, og han begyndte pludselig 

at kaste pengesedler op i luften, 
og jeg skyndte mig at samle dem 
op, da jeg vidste, at han snart 
skulle få brug for dem.

Jeg kastede et blik over til kir-
ken, hvor folk strømmede ind ad 
døren. Aftenmødet skulle snart 
begynde. Men jeg valgte alligevel 
at køre ham til hans hotel, hvor jeg 
fi k en snak med hotelværten, som 
viste sig at være en dame. 

Og da Jesus var nær, forvand-
ledes situationen, og den unge 
svensker fi k lov til at overnatte 
på hotellet, inden han skulle rejse 
hjem til Sverige. 

Ydermere blev han og kæ-
resten gode venner igen. Jeg 
fik lej l ighed ti l  at tale med                                                                                                                                
dem. Det viste sig, at de havde 
en lille datter sammen. Dog var 
de ikke gift. Jeg anbefalede dem 
at tro på Jesus og følge hans ord, 
hvad de ikke mindst på grund af 
dette specielle øjeblik var meget 

åbne overfor. 
Hotelværtinden blev grebet om 

hjertet, og hun sagde nu til mig: 
”Vil De ikke have en kop kaffe?” 
Jeg sagde høfligt nej tak, for 
mødet var for længst begyndt i 
Bethaniakirken.

Nu var det min tur til at blive 
grebet om hjertet, for den unge 
svensker faldt mig om halsen 
lykkelig over, at det hele havde 
fået en happy end.

Jeg kørte nu alt hvad remmer 
og tøj kunne holde til kirken. 
Tror du, at jeg kom for sent til at 
afl ægge mit vidnesbyrd? Næh, 
jeg ankom umiddelbart før, jeg 
blev kaldt frem til talerstolen, 
og nu havde jeg en fl ammende 
beretning om, hvordan Jesus 
havde været i aktion som den 
barmhjertige samaritaner lige 
uden for kirkedøren! 

Den nat brændte hjertet i mig. 
Jesus har nemlig omsorg for den 
enkelte af os.

Kundskabens nådegave 
Denne oplevelse var jeg fuld-

stændig uforberedt på. Den kom 
som sagt som et lyn fra en klar 
himmel. Nu skulle jeg lære, at 
sådan behøver det ikke nødven-
digvis at være.

Jeg deltog senere i et evan-
gelisk møde, hvor en pastor fra 
Sydafrika talte. Jeg gik frem til 
forbøn, og pastoren bad om, at 
kundskabens nådegave måtte 
virke i mit kristenliv. Og i tiden 
derefter begyndte der at ske 
specielle ting i forbindelse med 
denne nådegave.

I Det Nye Testamentes 1. Ko-

rintherbrev 12. kapitel kan du 
læse om de åndelige nådegaver, 
og de er visdom, kundskab, tro, 
helbredelse af syge, mægtige 
gerninger, profetisk tale, bedøm-
melse af ånder, tungetale og 
tolkning af tungetale. 

Guds Hellige Ånd deler ud til 
hver enkelt af os, som han selv 
vil det. 

Spørgsmålet er så: Hvad er 
der reserveret til dig? En eller 
fl ere af disse gaver kan virke i 
vore liv,  hvorfor vi i vort bønsliv 
må prøve at fi nde ud af, hvad vi 
skal virke med. Det er Jesu Kristi 
inderlige kærlighed til det enkelte 
menneskes ve og vel, der gør, at 
disse åndelige nådegaver lægges 
i vore hænder.

Den messianske 
pastor fra Israel

Guds Ånd lagde mig på sinde, 
at jeg skulle kontakte en bestemt 
mand med et specielt navn. 
Jeg så tydeligt, hvordan navnet 
skulle staves, og jeg begyndte 
at lede efter ham. Til min store 
overraskelse viste det sig at være 
en messiansk pastor helt nede 
i Israel, og jeg begyndte at kor-
respondere med ham.

Til min forfærdelse skrev 
han, at han ville besøge mig 
i Danmark. Jeg syntes jo, at                                                                                                                                      
det var en lang vej at rejse, og jeg 
skrev til ham, at det var så san-
delig hans afgørelse  og ikke min.

Men han kom, og vi havde 
nogle gode dage sammen, hvor 
vi spiste sammen og tog på ud-
fl ugter i det danske land, hvor der 
dengang ikke lå snigskytter på lur, 

og hvor vi heller ikke blev udsat 
for andre former for vold. Han var 
jo vant til, at noget sådant kunne 
ske i Israel.

Vi havde nogle gode samtaler 
om vort forhold til Jesus Messias, 
og han tog så hjem igen til Israel, 
hvor han den dag i dag er pastor i 
sin messianske menighed. 

Manden fra Rumænien
Jeg var indbudt til at tale ved 

et møde i en sjællandsk frikirke. 
Mens jeg talte, viste Guds Hellige 
Ånd mig, at jeg efter prædikenen 
skulle kontakte en bestemt mand, 
der sad på en af de forreste ræk-
ker i mødesalen.

Denne modtagelse af kund-
skab var også speciel, for det 
viste sig nu, at manden var fra 
Rumænien. Hertil kom, at han 
ikke havde forstået ret meget af 
prædikenen, da han ikke kunne 
tale dansk.

Men han var meget berørt 
af Helligånden, og han gav sit 
hjerte til vor Herre Jesus, og han 
blev frelst.

Efter hjemkomsten til Rumæ-
nien faldt han alligevel tilbage i 
sin gamle livsførelse, men efter 
nogen tid omvendte han sig igen, 
og han kom nu ind i et helt nyt liv 
med Kristus.

Sammen med sin bror be-
gyndte han at arbejde for en 
humanitær organisation, hvor 
de bl.a. besøgte fanger i de 
rumænske fængsler. Udover at 
give disse fængslede mennesker 
visse materielle fornødenheder, 
fi k de også lejlighed til at forkynde 

evangeliet for dem. Jeg fik et 
langt brev fra ham (på engelsk), 
hvor han fortalte om sit nye liv i 
tjeneste for Jesus.

Prinsessen
Jeg besøgte en af vore venner, 

en kristen dame, der var indlagt 
på det lokale sygehus.

Under besøget fortalte hun 
mig om en medpatient, en ung 
kvinde, der havde forsøgt at tage 
sit eget liv. 

Efter dette sygebesøg viste 
Herren mig, at han havde et 
andet syn på den unge kvinde, 
end det hun havde på sig selv. 
Jeg så hende klædt som en af 
kongedøtrene i det gamle Israel, 
hvor prinsesserne var iført lange 
kjoler med ærmer, så længe de 
var jomfruer (2. Sam. 13,18). 

Jeg fandt nu ud af kvindens 
navn og adresse, men jeg be-
søgte hende ikke. Det hele foregik 
via en telefon, hvor jeg havde en 
lang samtale med hende. 

Jeg fortalte hende, at jeg var 
en mand, der troede på Jesus, og 
at han havde vist mig hende som 
en kongedatter, og jeg tror, at det 
blev til stor opmuntring for hende. 

Vi kristne ved jo helt bestemt, 
hvem der er Kongen over alle 
konger. Det er vor Herre Jesus! 
At være elsket af ham er vidun-
derligt. Og når vi tror på ham, så 
får vi en rettighed, som ingen kan 
tage fra os: Vi bliver Guds børn, 
ja, Kongens børn (Matt. 9,2-9,22). 

Nådegaverne
og Jesu menighed 

Jesu menighed har fået en stor 
opgave at udføre, mens vi endnu 
er her. Tilsammen danner vi ét le-
geme, nemlig Kristi legeme, hans 
tilstedeværelse her på Jorden.

”I er Kristi legeme og hver især 
hans lemmer.” (1. Kor. 12,27)

Derfor må vi hver især prøve 
at fi nde ud af, hvilken udrustning 
Helligånden har til os, når vi 
taler om de åndelige nådegaver. 
Tilsammen er vi en uovervindelig 
hær, som end ikke dødsrigets 
porte skal få magt over.

Vi må dog aldrig glemme, at 
det er Guds kærlighed i Kristus, 
der er det første og det sidste, når 
vi taler om disse nådegaver, for: 
”Profetiske gaver, de skal forgå; 
tungetale, den skal forstumme, 
og kundskab, den skal forgå. 
For vi erkender stykkevis, og vi 
profeterer stykkevis, men når 
det fuldkomne kommer, skal det 
stykkevis forgå.” (1. Kor. 12,8-9)

”Men kærligheden hører aldrig 
op.” (1. Kor. 13,8)

”Så bliver da tro, håb, kærlig-
hed, disse tre. Men størst af dem 
er kærligheden.” (1. Kor. 13,13) 

Hvad er din nådegave?

Tilsammen er Guds menighed en uovervindelig hær. Men det første og det sidste er Guds kærlighed til os.

Vi må hver især prøve at fi nde den udrustning, Helligånden har til os, skriver Mogens Albrechtsen.

Bøger om Helligånden
Af  Peter Halldorf

Drik dybt af Ånden 
En undervisning om Ånden i 
Jesu Liv. Kr. 198,-
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Du kærlighe-
dens fl amme

Ni refl eksioner 
om Helligånden.
Kr. 98,-
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Kvindeliv og parforhold

GARY CHAPMAN

12 ting jeg gerne ville 
have vidst før vi blev 
gift
De fleste af os bruger langt mere 
tid og mange flere kræfter på at 
forberede os til arbejdslivet end 
på at udruste os til et livslangt 
ægteskab.
Gary Chapman har skrevet en 
praktisk bog, fuld af gode råd, 
humor og visdom, der kan hjæl-
pe jer til at få talt sammen om 12 
udvalgte emner, som forfatteren 
gerne selv ville have talt med sin 
kone om, før de blev gift.

HENRIK NYMANN  
ERIKSEN

Min elskede er min 
og jeg er hans
Henrik Nymann Eriksen har 
skrevet otte refleksioner over 
Højsangen til både nye og er-
farne ægtepar. 
»Jeg er meget imponeret over bo-
gen. Henrik Nymann Eriksen har 
undersøgt højsangen grundigt og 
giver mange gode råd til at kunne 
bevare et verdensklasse parfor-
hold.«
Udfordringen

196 sider
199,95 kr.

120 sider
149,95 kr.

UTE BUTH

Skabt som kvinde 
– om identitet, seksua-
litet og selvværd
»... jeg sidder tilbage med en fø-
lelse af begejstring efter at have 
læst denne bog ... hun udfordrer 
mig til at tænke over mig selv på 
en ny måde, til at tage mig selv 
seriøst, ikke for andres skyld, men 
for min egen.«
Tro & Mission

s
f
T230 sider

249,95 kr.

Hvordan bruger vi tungetale?
Jarle Tangsted er præst i Kirken i Kulturcentret. Han fortæller her på opfordring om sine personlige erfaringer med tungetale.

Af Jarle Tangsted

Hvorfor er tunge-
talen så vigtig? 
Der er antage-
ligt fl ere svar på 

dette spørgsmål. Det enkleste 
og sikreste må være, at når 
Paulus, for at sætte trumf på 
tungetalens betydning, takker 
for, at han taler mere i tunger 
end alle de andre tilsammen, 
så må det være vigtigt. 

Jeg vil tillade mig at give et 
perspektiv gennem et enkelt bil-
lede med den risiko, der ligger i 
forenkling.

Men før jeg gør det, vil jeg 
dog give en lille ramme omkring 
forståelsen af tungetalen: 

Når jeg læser NT, ser jeg 
tungetalen brugt i to forskellige 
sammenhænge:

Der var tungetale til personlig 
opbyggelse, noget vi kunne kal-
de tungetale som et bønnesprog.

Der var tungetale som en nå-
degave, hvor man enten forstod 
tungetalen direkte, eller den blev 
tydet med tydningens nådegave. 

Tungetalen til 
personlig opbyggelse

I denne kronik vil jeg fokusere 
på den første, nemlig tungetalen 
til personlig opbyggelse og bøn-
nesprog.

Her er mit forenklede billede. 
Det er alment kendt, at vi men-
nesker har vor bevidsthed og 
underbevidsthed. Begge dele 
er os og påvirker os i vore valg, 
tanker og handlinger. 

Hvem af os har ikke prøvet at 
beslutte os for at agere på en be-
stemt måde i en given situation, 
og når vi så stod i situationen, 
overtog underbevidstheden, og 
vi handlede helt anderledes.

Hvem af os har ikke prøvet at 
stå op en morgen og være så 
lys i sindet, at vi nærmest har 
undret os over, hvad årsagen var, 
eller modsat prøvet at stå op og 
være så mørk og defensiv, at vi 
har undret os over, hvad årsagen 
var til det.

Den almindelige tolkning, 
bortset fra dårlig eller for meget 
mad aftenen før, vil være, at un-
derbevidstheden har indfl ydelse.

Ofte bliver denne deling af 
bevidsthed og underbevidsthed 
sammenlignet med et isbjerg, 
hvor 1/10 del er over vandet og 
9/10 dele er under vandet.

Hvis det forholder sig sådan, 
har Gud, vor skaber, også taget  
højde for dette.

Når jeg beder med min for-
stand, så beder jeg bevidst. 
Jesus siger, at her kommer 
det ikke an på mange ord eller 
bevidstløse remser, men den 

bevidste tanke udtrykt i ord. 
Kan det så være, at når jeg 

beder i tunger, så beder jeg gen-
nem min underbevidsthed, den 
for mig selv ukendte del? 

Paulus siger: “Hvis jeg beder 
i tunger, så er det min ånd der 
beder, mens min forstand er 
koblet fra” 1. Kor.14:11.

Måske kunne jeg tolke det 
sådan, at når min ånd beder gen-
nem min tungetale, så påvirker 
mit åndsliv min underbevidsthed.

Apropos det at opleve sig 
svag, presset og mørk uden 
helt at fange hvorfor, eller når vi 
er i en bestemt svær situation, 
så siger Paulus også: “Den der 

taler i tunger, styrker sig selv”. 
1. Kor.14:4.

Kort sagt, tungetale styrker 
os! Uanset om det er vor under-
bevidsthed eller bevidsthed, der 
er under pres.

En Guds gave
Jeg taler selv i tunger og op-

lever det som en kæmpe Guds 
gave til mig.

Jeg kan udtrykke mere gen-
nem tunger, end jeg kan med 
mine bevidste ord. 

Jeg er en mand, og man siger 
jo, at mænd kun kan gøre én ting 
ad gangen. Jeg enten beder, 
læser eller gør noget tredje, men 
med tungetalen som gave kan 
jeg lade min ånd bede samtidig 
med, at jeg fokuserer med min 
bevidsthed.

En situation, hvor jeg ofte taler 
i tunger, er, når jeg kører bil eller, 

når jeg er ude at gå. I gamle dage 
skulle jeg dog huske at bede 
i tunger indvendigt, ellers ville 
folk tro, der var noget galt med 
mig. I dag taler mange jo i mobil, 
mens de går og cykler, så derfor 
virker det ikke så anderledes, 
når jeg kører og taler højt i tun-
ger. Mange gestikulerer endog, 
så man ind imellem undrer sig 
over, hvem de snakker med, og 
i København, hvor jeg bor, er det 
ret ofte på helt andre “tungemål”.

Andre gange har jeg oplevet, 
at når jeg talte i tunger under 
pres, har mit stemmeleje for-
andret sig fra inderlig bøn til en 
befriet taknemlighed. Jeg tror, at 
det  er Helligånden, som påvirker 
min ånd, og som også lader min 
ånd fornemme, hvornår der er 
bønnesvar.

Paulus taler om denne ånds-
dimension i Rom. 8, dog uden 
specifi kt at nævne tungetalen, 
men han fortsætter i samme 
logik som i 1. Kor.14.

Han siger: “Desuden kommer 
Helligånden os til hjælp i vores 
magtesløshed, for vi ved ikke, 
hvordan vi bedst kan bede til 
Gud. Men så træder Ånden til og 
beder med dybe suk, som ikke 
kan udtrykkes i ord. Gud kender 
det inderste i hjertet og ved, 
hvad Helligånden har i tanke, 
for Ånden beder inderligt på vore 
vegne og efter Guds vilje” Rom. 
8:26-27.

Vi fi nder den samme tilgang i 
Judas’ brev: ”Men I, kære venner, 
skal opmuntre og styrke hinan-
den i jeres dyrebare tro, idet I 
beder i Helligåndens kraft” v. 20.

Altså, når jeg beder, har jeg 
fl ere muligheder:

Jeg kan bede med min for-
stand. Gud hører mine ord, 

selvom han endog hørte dem, før 
jeg bad dem. Men jeg hører også 
mine ord, og jeg påvirkes af dem.

Jeg kan bede egne hurtige og 
dårligt formulerede bønner lige 
så naturligt, som jeg talte med 
min far og mor. Og jeg kan også 
bede gennem Bibelen, Guds ord, 

og igen påvirkes min forstand og 
bevidsthed.

Jeg kan bede i tunger i min 
ånd og her gå ud over min be-
grænsede forstand. Jeg beder 
efter Guds vilje, selv om jeg ikke 
ved, hvad jeg beder om. Der 
sker noget i mit indre liv, og som 
Paulus og Judas’ Brev siger, så 
styrkes jeg i min ånd. Noget som 
igen påvirker min bevidsthed og 
forstand.

Denne tilgang er egentlig 
genkendelig på andre områder. 
Gud forandrer os ikke udefra 
og ind. Selvfølgelig er det også 
udefra, idet alt kommer fra Gud, 
men det, jeg mener, er, at Gud 
ikke nødvendigvis starter med 
omgivelser, miljø osv. Gud starter 
med at føde os på ny og give os 
et nyt hjerte. I NT nøjes Gud ikke 
med at komme over os med sin 
Ånd, men hans udgangspunkt 
er at tage bolig i os ved sin Ånd.

Med et nyt hjerte og en le-
vendegjort ånd påvirker han os 
indefra og ud. Et nyt hjerte er det 
nemmeste, den lange proces 
er ”at lade Guds Ånd forvandle 
jeres tanker og vaner, så I kan 
leve efter hans vilje som gode og 
modne kristne” Rom.12:2. 

Medens denne proces foregår, 
hvor jeg desværre ofte obstru-
erer den ved manglende tillid og 
overgivelse, kan jeg fortsat bede 
i tunger ud over, hvad min for-
stand er parat til at være med på.

Opbyg dig selv
Måske er det slet ikke over-

raskende, at Paulus taler mere 
i tunger end alle de andre til-
sammen. Paulus trængte til det. 
Paulus var afhængig af at blive 
styrket i sit indre med alle de 
voldsomme indtryk udefra. Pau-
lus var afhængig af en profetisk 
fornemmelse, der lå udover hans 
egen rationelle tilgang. Måske 
oplevede Paulus tungetalen som 
et frirum, hvor han kunne ånde 
frit efter, så skarpt og bevidst, at 
have formuleret en så koncen-

treret teologi og sjælesorg på 
én gang.

Med dette forenklede billede 
og med dette perspektiv:

Tag imod Helligåndens fylde 
og Helligåndens dåb, og tag 
imod tungetalens muligheder 
som et bønnesprog, du kan 
bruge udover din forstand og 
rationelle tilgang. Mens mange 
spirituelle arbejder med mantra-
er, så får du et helt bønnesprog 
at operere med. Formålet er 
ikke for at tømme dig selv, men 
tværtimod at opbygge dig selv og 
styrke dit indre til at være endnu 
mere bevidst og klar i dit hver-
dagsliv, hvor du er engageret 
med din forstand.

 ”Jeg taler ofte i tunger, når jeg kører bil eller, når jeg er ude at gå. I gamle dage skulle jeg dog 
huske at bede i tunger indvendigt, ellers ville folk tro, der var noget galt med mig.” 

- Jeg kan udtrykke 
mere gennem tunger, 

end jeg kan med mine 
bevidste ord. 

- I NT nøjes Gud ikke 
med at komme over 

os med sin Ånd, men 
hans udgangspunkt er 
at tage bolig i os ved 

sin Ånd.
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Roman af Frank Peretti

Monster
En spændingsroman om overlevelse

Reed Shelton har arrangeret en overlevel-
sestur og hyret den bedste guide i området. 
Men turen udvikler sig hurtigt til et mareridt, 
da Reeds kone trækkes ned i mørket af et 
kæmpe væsen. Følg Reeds søgen efter sin 
kone, mens noget hurtigere, mere nådesløst 
og aldeles umenneskeligt jager dem...

Frank Peretti er i sit es i denne ultimative 
fortælling om overlevelse og “survival of 
the fi ttest” – en thriller hvor intet er, som 
det giver sig ud for at være.

Indbundet, 406 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, Sebastian 
og Johanne, bliver igen involveret i en over-
naturlig kamp mod onde kræfter.

De unge opdager, at mennesker ikke altid er, 
hvad de giver sig ud for at være. At de onde kræf-
ter nogle gange angriber indefra - gennem dem, 
vi regner for venner/allierede. Og at hjælpen kan 
komme fra en uventet kant. I de endelige sam-
menstød 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.

Paperback, 186 sider. kr. 148,-

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Romanserie af Denise Hunter 
1. En tid til helbredelse: De to hovedpersoner, Hanna og Micah plages 
begge af traumer fra fortiden. Da deres liv langsomt fl ettes sammen, 
dukker gamle hemmeligheder op og truer med at smadre alt. Kan de 
lægge fortiden bag sig og starte et nyt liv sammen?

2. Barmhjertighedens pris: Efter en smertefuld skilsmisse fra en utro 
ægtemand, er Natalie Coombs ved at komme på benene igen. Men 
så åbner en række begivenheder op for de sårede følelser. Kan hun få 
hjælp til at klare presset fra omgivelserne? Og tør hun elske igen?

3. Den svære tilgivelse: Paula er fl yttet til storbyen i håbet om at få 
drømmejobbet som nyhedsvært på en stor tv-kanal. Men en historie 
afslører en dunkel hemmelighed og truer med at ødelægge alt.

Trilogi om tre søstre. Kan læses hver for sig. Kr. 229 pr. stk. 

FRANK PERETTI er en 
mester i overnaturlige 
spændingsromaner. Hans 
bøger er solgt i mere end 
tolv millioner eksemplarer. 

Frank Peretti / Ted Dekker

Huset
Ét spil. Syv spillere. Tre regler. Spillet slutter 
ved daggry. Det er vilkårene i denne overna-
turlige thriller af to af de bedste thrillerforfat-
tere til dato, Peretti og Dekker, og det bliver et 
mareridt uden sidestykke. Gå ind i huset og du 
befi nder dig straks i en galnings univers, hvor 
du kun kan vinde ved at tabe, og den eneste 
vej ud er at gå ind.
Paperback, 441 sider. kr. 198,-
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Vi fi k lov 
at beholde 
Helge lidt 
endnu... 
Den kendte og elskede præst fra Karlslunde 
Strandkirke, Helge Pahus, faldt om og døde foran 
Vridsløse fængsel. Men kom tilbage til livet.

Af Henri Nissen

Den 18. juni for to år siden i 
2014 stod pensioneret sogne-
præst Helge Pahus som sæd-
vanlig sammen med et Alpha-
team og bankede på døren til 
Vridsløse fængsel.

Her har Alpha-gruppen fra 
Karlslunde Strandkirke siden 
1998 holdt alpha-kurser for fan-
gerne - og det er der kommet 
meget godt ud af.

Men denne onsdag falder 
Helge pludseligt sammen, selv 
om han kort før har joket om at 
spise al den medbragte mad på 
græsset udenfor.

Christel Kirk Brubacher - som 
selv var med i teamet - beskriver 
det dramatiske øjeblik i en ny bog 
om de ”5 uger der blev væk”.

”Helge læner sig frem mod 
den kvindelige fængselsbetjent 
bag glaslugen, hvor man skal 
identificere sig for at komme 

ind. Og forventer en humoristisk 
bemærkning, en joke eller som 
minimum en venlig hilsen.

I stedet glider Helge pludselig 
ned langs et teammedlems arm 
og lander med hoveder oven på 
et par herresko.

Han ligger stille.
Helt stille.
Og tiden er gået i stå.
I bogstavelig forstand.
Helges læber er blå.
Alpha-teamet tjekker hans vejr-

trækning. Leder efter hans puls. 
Så sætter de gang i hjertemas-
sagen og ringer samtidig 112.”

Men ambulancen kommer ikke, 
før der efter 13 minutter igen rin-
ges efter den, og kun takket være 
en meget ihærdig førstehjælper 
lykkes det at vække Helge til live.

Bogen beskriver hele forløbet, 
som en del læsere måske kan 
nikke genkendende til. 

På Rigshopsitalet køres Helge 
direkte på operationsstuen, og 
det lykkes lægerne at få ham sta-

biliseret, så han efter nogle dages 
søvn kommer til fuld bevidsthed. 

Til trods for den hårde med-
fart, har Helge kun pådraget sig 
nogle smerter i brystet og nogle 
lammelser, som efterhånden for-
tager sig. Han må i gang med en 
langvarrig genoptræning af nogle 
af de mest almindelige funktioner. 
Men - trods alt - er han i dag til-
bage og fi t for fi ght. Og det er jo 
i sig selv et mirakel. Han kan gå 
20 km uden problemer.

Hans hukommelse har imid-
lertid taget skade, så han intet 
husker fra de fem uger umiddel-
bart før og efter sin dødsoplevelse 
- som han heller ikke husker. 

Mens han lå og halvsov, hørte 
hans hustru Kirsten ham mumle 
noget om ”Ole ved himlens port”. 

Men i modsætning til en del 
nærdøde, som har set him-
len, engle, pårørende og endda 
Jesus, så må den karismatiske 
præst ærligt indrømme:

- Folk havde en forventning om, 

at jeg ville komme tilbage og for-
tælle, hvordan der er ved himlens 
port. Og hvad der sker, når man 
dør. Men selv om jeg måske har 
oplevet noget åndeligt, så kan jeg 
ikke huske det. - Men jeg føler 
endnu stærkere end før, at Jesus 
også er efter døden.

Bogen er ellers ikke forkynden-
de og fortæller næsten skuffende 
lidt om den åndelige side, som 
har fyldt præstens liv som grund-
lægger af en stor og levende me-
nighed i en københavnsk forstad. 
Det er først og fremmest en bog 
om at komme sig efter et hjer-
teanfald, og det er også meget 
tankevækkende. For vi mindes 
om, at på et minut kan livet være 
forbi. Og vi kan aldrig være sikre 
på, om vi får en ny chance, som 
Helge Pahus fi k.

 
• Christel Kirk Brubacher: 
• 5 uger der blev væk 
• 60 sider, 75 kr. 
• Mediacellen.dk 

Barnebarnet Frederik må 
hjælpe den belæste bedstefar 
med at læse igen.
(Foto: Astrid Pedersen.)

Af Kirsten Krog

Er du kvinde, og leder du efter en åben og ærlig kristen bog, 
der tager fat på alle de spørgsmål og problemstillinger omkring 
en kvindes seksualitet, som en kristen kvinde kan have, så er 
Ute Buths bog ”Skabt som kvinde” lige den bog, du søger.

Ute Buth, som er gynækolog og aktiv i kristen seksual- og 
ægteskabsrådgivning i Tyskland, skriver kompetent og dyb-
degående om, hvordan man som kvinde lærer at favne sin 
seksualitet, ligesom bogen har en ægte og personlig trosmæs-
sig tilgang til emnet. Samtidig med, at hun afslører gamle, 
indgroede kristne fordomme i forbindelse med seksualiteten, 
er hun tydelig om, indenfor hvilke rammer en kristen seksualitet 
skal udfolde sig. 

Bogen er befriende i sin ligefremme stil, og de fl este kvinder 
vil kunne have stort udbytte og glæde af at læse hele bogen 
eller passager i den. Her får man belyst alt fra ydre ting, der 
påvirker en kvindes seksuelle selvbillede, såsom moderne 
fotoshop og kønsbehåring, til hvordan man dealer med forskel-
lige kriser og frustrationer i forhold til selve kønsakten. Bogen 
henvender sig først og fremmest til gifte kvinder, men har også 
et kapitel om den ugiftes seksualitet. 

Søger man efter en hjælp til at leve sin seksualitet ud på en 
sund måde, er bogen et must. Men ønsker man derimod en 
bredere vejledning til at fi nde og favne sin identitet som kvinde, 
har bogen tydelige mangler. 

Selvom den har undertitlen ”om identitet, seksualitet og 
selvværd”, synes begreberne identitet og selvværd at være 
underordnet seksualiteten i ordet snævreste forstand, som 
selve kønsakten, mens en bredere indføring i kvindens kald som 
kvinde er næsten ikke-eksisterende – undtagen måske i kapitlet 
”Udblik”, der, som overskriften siger, netop ses som et ”udblik” 
og altså ikke som en integreret del af emnet. 

Spørgsmål om hvad det feminine i bred forstand er, berøres 
så godt som ikke. Dermed er bogen trods sit kapitel til enlige og 
ugifte heller ikke til nævneværdig inspiration - andet end hvad 
angår seksualdriften - for den, der som kristen kvinde af den ene 
eller anden grund ikke har et udlevet seksualliv. 

Spørgsmålet om, hvordan man lever som hel kvinde, selvom 
man måske ikke har og får mand og børn, belyses kun sporadisk. 
Dertil kommer, at de råd, der gives til, hvordan man lever med 
en ikke udlevet seksualitet, ind imellem får en lidt egocentreret 
drejning. Bogen kunne have vundet på en bredere tilgang til 
emnet, der mere fyldestgørende havde tilgodeset det hele, det 
er at være skabt som kvinde.

Ute Buth: Skabt som kvinde •  230 sider • kr. 249,95 • Lohse

Om kvinder 
og seksualitet
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Tidl. hippie skabte unik kirkegårdsmur
Af Edith Theis-Nielsen

Om lørdagen har den inter-
nationale kristne kirkegård i 
Jerusalems ’German Colony’ 
åben med rundvisninger. 

Kirkegården blev oprettet, 
dengang tyskerne boede her. Den 
er fortsat i brug som gravplads 
for kristne. 

Det er en amerikansk maler-
inde, Patricia Solveson, og den 
messianske jøde, Meir Aaroni, 
som giver liv til stedet. 

Bibelselskabet i Israel har 
også et bogbord på kirkegården, 
hvor man bl.a. kan købe bibler på 
hebraisk, når der er rundvisning.

Maler med hippie-fortid
Patricia Solveson var hippie 

i 70’erne, men efter en selv-
mordsagtig depression og en tid 
i mørke, blev hun ledt til en vigtig 
opdagelse og fi k ny retning i sit liv. 

Denne tilstand gjorde hende 
villig til at slippe sine forudfattede 
meninger og modtage sandhe-
den. 

Hun vidste, at i vor tid med 
relativisme og indre smerte måtte 
der være mere, og hun fandt ikke 
bare sandheden men også Guds 
hellighed. 

Da hun så Guds hellighed, 
blev hun klar over, hvad mørke 
og synd var, og at hun havde 
fordybet sig i mørket. 

Hun blev klar over, at Jesus 
døde på korset, så Han kunne 
redde hende fra undergang. 

Han anbragte sin kærlighed 
dybt inde i hende og bad hende 
til gengæld om at vise Ham tillid. 

På det tidspunkt forstod hun 
ikke, hvad der var ved at ske med 
hende; men efterhånden forstod 
hun, at hun var gået igennem en 
proces med at blive ”født på ny” 
gennem Helligåndens kraft. 

Maler Bibelen på muren
De sidste seks år er hun rejst til 

Israel i et par måneder to gange 
årligt for at male Bibelens fortæl-
linger på kirkegårds-muren. 

Murens maleri begynder ved 

indgangen med mørket, skabel-
sen, Abraham, Moses og udgan-
gen fra Egypten og mere fra Det 
Gamle Testamente og fortsætter 
med fortællinger fra Det Nye Te-
stamente. Nu er de sidste detaljer 
føjet til det store mur-maleri, og 
så vil man gøre mere ud af at 
oplære volontører til at fortælle 
besøgende dels hvad billederne 
handler om, dels om dem, der 
ligger begravet her. 

Det bliver Patricia Solveson 
også involveret i sammen med et 
team, der bl.a. består af ledelsen 
af kirkegården. 

Mur-maleriet tåler vind og vejr, 
da det er beskyttet med et særligt 
materiale.

Rundvisning med 
spændende historier 

Mange gravsteder prydes af 
skriftsteder, og hvert gravsted har 
sin historie. Her ligger den inter-
nationale bibellærer Derek Prince 
og hans anden kone, Ruth Prince. 
Også en messiansk rabbiner, og 
en enkelt dansker, Niels Bonne-
sen (1902-1933), samt fl ere med 
spændende historier.  

Den lørdag, jeg var på kirkegår-
den, var der mange besøgende 
og fl est jøder; rundvisningen var 
da også på hebraisk. Aftenen 
før havde jeg mødt Meir Aaroni 
på det norske gæstehjem, Bet 
Norvegia, hvor han ofte kommer.

Aaroni fortæller om kirkegår-

dens interessante historie og 
lidt om de mennesker, der ligger 
der. Han fortæller gerne om sin 
tro og har et ønske om at bringe 
evangeliet til jøderne. 

Indvies på mandag
På mandag den 16. maj fra kl. 

16-18 vil muren med kunstværket 
blive indviet til Guds ære.

- De, som har været på denne 
kirkegård ved, at Herrens nærvær 
er helt specielt her. Han rører og 
drager mennesker fra hele kloden 
til at få et forhold til Ham, skriver 
Patricia Solveson i indbydelsen.

Red.

På kirkegården ligger også den internationale bibellærer 
og forfatter Derek Prince og hans anden kone, Ruth Prince. 
Derek Prince var enkemand efter danske Lydia Christensen, 
som kom fra Pinsekirken Elim i København og havde adopte-
ret 8 døtre - seks jødiske, en arabisk og en engelsk pige. Murens maleri begynder ved indgangen med mørket, skabelsen, Adam og Eva, og Syndfl oden.

Patricia Solveson var hippie i 70’erne, men efter selvmords-
agtig depression og en tid i mørke, blev hun ledt til en vigtig 
opdagelse og fi k ny retning i sit liv. 

Jesu nærvær føles på en særlig måde i ’German Colony”s specielle kirkegård i Jerusalem, føler maleren Patricia Solveson.
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Af Daniel Øhrstrøm

Journalist, forfatter og 
foredragsholder

Af Daniel Øhrstrøm 

Jublende gav mine to største 
sønner slip på hver sin gas-
ballon. Måske var det endda 
drengenes højdepunkt under 
”Himmelske Dage”, mens vi 
stod dér og så de hvide ballo-
ner - vistnok fra Folkekirkens 
Nødhjælp - hæve sig over Vor 
Frue Kirkes tag, inden ballo-
nerne blev mindre og mindre 
og til sidst kun kunne anes 
som små stjerner på den blå 
himmel. 

Som barn forestillede jeg 
mig, at det også var sådan, at 
Jesus fór til himmels for øjnene 
af sine nærmeste disciple. 

En af mine ateistiske venner 
fortalte mig engang stolt om, 
hvordan hans datter havde 
peget op mod himlen og sagt: 
”Se, Gud er der ikke.” Men jeg 
er alligevel selv overbevist om, 
at Himlen er mere end den 
himmel, vi kan se. Og at Gud 
er der, selvom vi - endnu - ikke 
kan se ham. For Gud er ikke en 
gasballon. 

Han forsvinder ikke fra os, 
når vi slipper ham, men er 
aldrig længere end en bøn 
væk. Og jeg kan huske, at min 
søndagsskolelærer lærte mig, 
at Jesus heller ikke forsvandt, 
men i stedet sendte sin ånd, 
Helligånden, så han kan være 
nærværende overalt, mens Je-
sus selv gjorde alle sine boliger 
klar til os i Himlen, indtil han 
kommer tilbage.

I mellemtiden er kirken må-
ske det nærmeste, vi kommer 
Himlen på Jorden – især i maj 
herhjemme. Og det var skønt 
at bo i København i sidste 
uge, hvor hele den indre by 
var forvandlet til én stor kirke 
under Himmelske Dage i Kristi 

Himmelfartsferien. Man skal 
tænke på, at hovedstaden også 
er vært for dødsmetalfestivalen 
Copenhagen Hell, men nu kom 
kirken i stedet endelig ud på 
gaden. Og det var smukt at 
overvære, hvordan kirkefolk 
fra alle kirkeretninger pludselig 
fandt sammen. Baptisternes 
generalsekretær Lone Møller 
Hansen talte for eksempel i 
domkirken, mens biskop Peter 
Skov-Jakobsen havde inviteret 

den tyske teolog 
og økonom Ulrich 
Duchrow og pavens 
prædikant Raniero 
Cantalamessa ind 
i bispegårdens sol-
rige gård. Raniero 
Cantalamessa sag-
de, at han syntes, 
at Vesten havde 
mistet  s i t  ev ig-
hedsperspektiv på 
livet. For før i tiden 
formede forvent-
ningen om Himlen 
det jordiske liv, men 
nu forsøgte man at 
skabe Himlen på 
Jorden. Min mind-
ste søn vågnede i 
sin barnevogn, før 

jeg hørte, hvad der så skulle 
erstatte markedsøkonomien 
og velfærdsstaten. Men det 
var i hvert fald skønt at være til 
”Roskildefestival for de hellige”, 
som en af mine venner kaldte 
det. Og det fi k mig til at tænke 
over himlen og Himlen, for der 
er jo forskel, selvom en del af 
teltene ved Himmelske Dage 
blev opkaldt efter planeter i 
stedet for profeter.

I Det Gamle Testamente kan 
man til gengæld læse, at Elias 
blev taget hjem til Himlen i en 
ildvogn, mens Jesus selv steg 
direkte op til himlen - lidt som 
den Gudvelbehagelige røg fra 
Abels og andre gudfrygtiges of-
ferbål. For alle Bibelens lydefrie 
offerdyr kan jo ses som billeder 
på Jesus. For Han ofrede jo sig 
selv for vores skyld, men sagde 
i øvrigt, at han nu ikke ville have 
”slagtofre, men barmhjertighed” 
fra os. Og at vi skulle elske 
hinanden, som han havde 
elsket os. Så måske kan man 
betragte enhver venlig gerning 
som vor tids offerbål til Gud. 
Og jeg forestiller mig, at Gud 
sidder i Himlen og tænker, at 
barmhjertighed dufter skønnere 

end en frisk kirsebærblomst. 

Jeg ved selvfølgelig ikke, 
hvordan hverken Gud eller Him-
len ser ud, men jeg kan godt 
forstå, at Astrid Lindgren lader 
Brødrene Løvehjerte genopstå i 
”Kirsebærdalen”. For fi ndes der 
noget mere himmelsk end de ly-
serøde skyer af blomsterblade, 
som lige nu regner ned som 
tusindvis af kærestebreve fra 
Himlen? Selv bor jeg i Hostrups 
Have på Frederiksberg, hvor 
haven netop er fuld af disse 
fantastiske træer. Sommersne 
kalder man også deres blade, 
som luften nu er fuld af. Og 
det styrker min tro på Himlen, 
for sådan synes jeg overalt, at 
der er spor efter den usynlige 
Gud, der både skabte Himlen 
og Jorden ifølge Bibelens al-
lerførste vers.

For ligesom Gud skabte 
mennesket i sit billede, så man 
ind i mellem kan se små glimt 
af Gud i andre mennesker, tror 
jeg også, at Gud skabte Jorden 
i Himlens billede. Og sådan 
forestiller jeg mig også Himlen 
– som et evigt forår, hvor alting 
blomstrer. Fordi Gud er der. For 
det er Ham, der giver alting liv. 

Og jeg er tryg ved, at jeg både 
her på Jorden og i Himlen er i 
Guds hånd.

Den kendte kirkekunstner 
Arne Haugen Sørensen har 
også på fl ere malerier skildret 
opstandelsen som et menne-
ske, der bliver løftet op af graven 
og går ind i Himlen - gennem 
Guds mægtige hænder.

Motivet ramte mig så dybt, at 
jeg ringede ned til Arne Haugen 
Sørensen i Spanien og spurgte, 
om jeg måtte bruge hans maleri 
som omslag på min salmesam-
ling ”Det bedste er i vente” om 
mit himmelhåb. 

Titlen er inspireret af Frank 
Sinatras gravsten med inskrip-
tionen ”The best is yet to come”!

Det indkapsler fi nt mit eget 
håb, for det er netop kun få 
konkrete forestillinger, jeg gør 
mig om Himlen, som jeg også 
tror er smukkere, end vi kan 
forestille os.

For vores liv på Jorden er jo 
heller ikke kun smukke kirse-
bærtræer, det kan også være 
grimt.

Tilværelsen kan virke brutal, 
og sygdom og sorg rammer os 
alle, selvom Jesus har besejret 
døden ved sin død og opstan-

delse. Men lidelsens problem 
bliver først endelig løst i Himlen. 
Og endnu ser vi netop kun Him-
len i glimt. Men dem må vi gribe. 

”Man kan ikke rumme Himlen 
i hovedet, men man kan stikke 
hovedet op i himlen en gang i 
mellem,” sagde Johannes Møl-
lehave engang i et interview, jeg 
lavede med ham. Og det har jeg 
også skrevet ind i en af mine 
nye salmer, der også både er 
inspireret af Paulus og digteren 
Søren Ulrik Thomsen:

”Livet er et rystet spejl,
sløret af de skabtes fejl.
Endnu ser vi alt dekodet;
Himlen er for stor til ho’det”.

Ja, Himlen er større end 
hovedet, men jeg prøver så 
at stikke hovedet op i Himlen 
så ofte som muligt – gennem 
musik, indre bønner, kirkegang, 
bibellæsning i min læsegruppe 
og fællesskab med andre men-
nesker - ikke mindst mine børn. 
For Guds glimt fra Himlen gør 
livet på Jorden mere himmelsk 
og minder mig om, at det bedste 
er i vente. Derfor skal der også 
stå ”Himlen er et hjerterum” på 
min egen gravsten. Det er taget 
fra en af mine salmer:

”Jeg kan føle mig lidt dum
og lille og sensibel,
men Himlen er et hjerterum,
det ser jeg i min bibel.”

For jeg tror, at Himlen er 
Guds hjerterum til os, og jeg 
tror, at vi bedst viser hinanden 
et glimt af himlen ved at åbne 
vores hjerter for hinanden – og 
det dufter også himmelsk for 
Gud.

Himlen er et hjerterum
”Følg mig,” sagde Jesus, inden han fór til himmels som en gammeltestamentlig offerrøg. Så når vi elsker hinanden, dufter det himmelsk 
i Himlen, skriver Daniel Øhrstrøm, der har udgivet salmesamlingen ”Det bedste er i vente” om sit eget himmelhåb.

 ”Jeg kan godt forstå, at Astrid Lindgren lader Brødrene Løvehjerte genopstå i ”Kirsebærdalen”. For fi ndes der noget mere himmelsk end de lyse-
røde skyer af blomsterblade, som lige nu regner ned som tusindvis af kærestebreve fra Himlen?” skriver Daniel Øhrstrøm. 
På billedet ses hans egne to ældste sønner - brødrene Johannes og Sebastian. Privatfoto

”Det bedste er i vente” er udkom-
met på Udfordringens Forlag 
og kan blandt andet købes via 
hosianna.dk og k.dk/shop



Udfordringen søndag den 15. maj 2016   ANNONCER . 18 

Diverse

Forbøn & Kunst

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:

 Reg. 9570 Kt. 0006 139450.

Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere?

Indryk en 
stillingsannonce i 

Udfordringen

  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

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

kl. 15:00 på 

tlf. 74 56 22 02 
- Tast 1 for 

abonnement

Ferie

”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 

EN KRISTEN SPECIalefterskole 

 
Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285

SØGER
2 LÆRERE

LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN 
OG PÅ FACEBOOK

WWW . G R E J S D A L E N S . D K

Klip ud

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

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

Sarons Slette byder velkommen 
til årets bibelcamping i Gatten fra:

Bibelcamping 2016

Vi glæder os til at se dig.
Hjertelig velkommen

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

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

Grækenland – i Paulus’ fodspor 20.8. - 29.8.
Israel – rundrejse med Samaria 18.9. - 27.9.
Italien – Rom og Assisi 19.9. - 27.9.
Tyrkiet – evangeliets andet hjemland 1.10. - 11.10.
Kreta – i Paulus’ og Titus’ spor 4.10. - 11.10.
Israel – for hele familien 16.10. - 23.10.
Israel – klassisk Rundrejse 16.10. - 23.10.
Jordan – det ukendte bibelske land 16.10. - 23.10.
Israel – med Bibelen i Bibelens land 28.10. - 6.11.
Israel – spændende rundrejse 10.11. - 20.11.

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Besøg  
stederne fra 

Bibelen

Grækenland i Paulus’s’’’s’ fffffoodspor 20 8 29 8

Med Bibelen 
som rejseguide

Bibelcamping

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

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

Hotel Meyn ★★★

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

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

999,-
Pris uden rejsekode kr. 1.149,-

Pristillæg fra 14.6.: 50,-

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

© TourismusMarketing Niedersachsen GmbH 

nkomst

2 overnatninger 749,-4 overnatninger fra 1.349,-

Rettelse:
Sommer
Oase er 
i uge 29
Og ikke i uge 30, som 
vi fejlagtigt skrev i sid-
ste nummer.

Datoen var dog rigtig 
nok, nemlig fra den 16. 
til 23. juli.

Se mere om sommeroa-
se i Odder på www.
sommeroase.dk



1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

Udfordringen søndag den 15. maj 2016   KRYDSORD . 19

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 18:
Birger Munch
Brudedalen 10
3520 Farum 

Kodeord: Glansbillede

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 
19. 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.



20 . ANNONCER Udfordringen søndag den 15. maj 2016

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 

Bogsalg

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

Diverse

Kristne bøger og gaveartikler - så klik ind på  

www.prorex.dk
          tlf. 7456 3343 

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 22. maj 2016 kl. 19.00
i Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Orla Lindskov taler og beder for syge

INDBYDELSE
Velkommen  l Full Gospel møde M/K ! 
LØRDAG D. 21. MAJ 2016 - Kl. 14.00 

Valby Kulturhus, selskabslokale (elevator)  
  Valgårdsvej 4, 5. sal (Ved To  egårds Plads)
      Tæt på Valby Sta  on  og fl ere buslinier

    

H. P. PEDERSEN  
Har en for  d i fi nansverdenen. Forfa  er. Formand for 

den tværkirkelige organisa  on Immigranthjælpen.
Jøder  l Israel. Modtaget Raul Wallenberg selskabets hæ-
dersdiplom! Hans P. Pedersen er en dynamisk og levende 
kommunikator, som gennem fl ere rejser og grundige stu-
dier har samlet sig en stor viden om områdets historie og 
har fi ngrene på pulsen i dagens aktuelle sitau  on i spæn-

dingsfeltet mellem kristendommen, jødedommen og islam! 
H. P. Pedersen vil tale over temaet: Den seneste drama  ske 

udvikling i Mellemøsten, og Bibelens profe  er om Israel 
samt frem  den med Jesu Genkomst!

ALBERT NIELSEN
Hør teaterchef Nielsen fra Anemoneteateret fortælle om 

sin vej  l tro på Jesus Kristus og det nye liv. 

       

Full Gospel Business Men’s Fellowship Interna  onal
STORKØBENHAVNS AFD.

H P PEDERSEN

Meget sang 
og musik

Tææt påp  Valby Sta  onon ogog fl ere busl
Tag venner og bekendte med

F R I   E N T R É

 Sang og musik ved MAX BÜSMAN  OG BENNY MIKKELSEN, 
Frelsens Hær -   Rig anledning  l personlig forbøn!

   Kaff e og sodavand kan købes, 
Ved spørgsmål  l mødet, ring 6071 5474

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED

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

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

SØNDAG
22. maj 
Kl 10:30

Præst og 
international

missionær

DAVID HANSEN
AMC Aalborg

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

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

Film med tankevækkende
eller kristent indhold

Udfordringens bogsalg har overtaget Kirkefi lm.dk
Se udvalget af dvd-fi lm på hosianna.dk. Du fi nder både 
kristne fi lm og fi lm med tankevækkende indhold.

Kommende 
møder med
redaktør
Henri Nissen taler jævnligt 
rundt om i landet. Aftal et møde 
på tlf. 5131 6599 eller henri@
udfordringen.dk og være med til 
at gøre Udfordringen kendt.

Rundvisninger i Brødremenighe-
dens fristad i Christiansfeld
23.5. 18.30 Tørning Y’s Men 
udfl ugt til Christiansfeld.
2.6. 19.00 Bethel Kolding udfl ugt 
til Christiansfeld.
9.6. 14.30 Soroptimisterne fra 
Sønderborg, rundvises 
9.6. 15.30 Seniorklubben fra Mul-
tihuset, Haderslev, rundvisning.
12.6. 13.00 Varde Indre Mission 
rundvisning i Christiansfeld.
15.6. Postfunktionærer på rund-
visning i Christiansfeld.

Andet:
6.6. 19.00: Bøn for Danmark på 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 
Christiansfeld.
19.7. Seminar på SommerOase
25.7. Skovgårde bibelcamping
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

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

DR K
Pinsedag 15/5
14:00 Gudstjeneste. Gudstjene-
ste fra Aabenraa. Sct. Nicolai Kirke. 
Pinsedag. Sognepræst Jørgen 
Jørgensen, korleder Torben S. 
Callesen og en stor gruppe gospel-
sangere i alle aldre står bag denne
Pinse-Gospel-Gudstjeneste fra 
midtbyens 1250-tals kirke. Der 
knytter sig meget historie til kirken. 
Jorden blev givet til Aabenraa af
Kong Erik Plovpennig, som erstat-
ning for de ødelæggelser kampene 
mod hans bror Abel havde forvoldt 
byen i 1247. Byen rejste selv sin 
kirke efter denne brandkatastrofe.

2. Pinsedag 16/5
08:30 Gudstjeneste fra Aabenraa. 
Genudsendelse.

19:55 Introduktion til De Kristnes 
Pinse. Katolsk sognepræst Jes-
per Fich fortæller om den kristne 
pinse, hvor man fejrer Helligåndens 
komme og begyndelsen på ud-
bredelsen af kristendommen. Han 
beretter om den religiøse baggrund 
for højtiden med et personligt strejf.

Lørdag 21/5
08:30 Gudstjeneste fra Aabenraa. 
Genudsendelse.

19:20 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 

kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Violinisten 
Kim Sjøgren fortæller om, hvorfor 
han har valgt at tro på Gud. Sct. 
Peders Koncertkor ved dirigent 
Karsten Blond synger salmen ”Al 
magt på jorden og i Himlen” fra 
Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 22/5
14:00 Gudstjeneste. Sognepræst 
Jens Kvist vil sammen med or-
ganist Mogens Fangel Damm og 
Sct. Jørgens kirkes pigekor fejre 
Trinitatis søndag. Evangelieteksten 
er hentet fra Matthæusevangeliet, 
om Jesus der opfordrer sine di-
sciple til at gøre alle folkeslag til 
sine disciple. 
Sct. Jørgens Kirkes Pigekor diri-
geres af organist Mogens Fangel 
Damm og består af 18 piger i 
alderen 12-19 år, der kommer fra 
Aabenraa og omegn. Koret har tid-
ligere medvirket i DR udsendelser 
og har fl ere cd-udgivelser bag sig. 
Sct. Nicolai er Aabenraa sogns 
ældste kirke fra 1250 og ligger cen-
tralt placeret i den gamle bymidte.

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

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.

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.

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

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

Pinsedag 15/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Radiogudstjeneste fra Tre-
enighedskirken, Esbjerg. Ribe Stift.
Pinsedag. Prædikant: Ingrid Lisby 
Schmidt.

2. Pinsedag 16/5
09.54 Højmesse
Fra Treenighedskirken, Esbjerg. 
Ribe Stift. 2. Pinsedag.  
Prædikant: Ingrid Lisby Schmidt. 
11.05 Religionsrapport

Tirsdag 17/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
13.30 En anden verden 2:2
Kristian Leth besøger en stamme 
langt inde i junglen i Papua Ny 
Guinea. En stamme der så de 
første hvide mennesker i 1996. 
Dengang kom missionærerne, 
der som de eneste i mange år har 
gidet fragte medicin ind i junglen 
med små fl y og både. 
Titus er den første kristne i lands-
byen Yamok, der stadig praktise-
rer en ældgammel magisk tradi-
tion. Han fortæller om hvordan 
det er at være alene i en stamme, 
der praktiserer blod-ofring, som 
Biblen forbyder. 
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 18/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Åndsfrihed. Folketingsmedlem 
Mette Bock besøger skurvognen 
til en samtale om frihed, penge  og 
den frie tale. 

21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 19/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 20/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 21/5
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 22/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse
Fra Sct. Pauls Kirke, København. 
Trinitatis Søndag.
Prædikant: Kathrine Lilliør
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse
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Sct. Jørgen kirkes pigekor medvirker sammen med organist 
Mogens Fangel Damm ved Trinitatis Søndags gudstjeneste i 
Sct. Nicolai Kirke 22. maj. Foto: DR Kirken.

Politiker og medlem af Liberal 
Alliance Mette Bock taler om 
åndsfrihed i ”Mennesker og 
tro”. Foto: Steen Brogaard.

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/

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenandagt 
på DR K - den direkte radiotranmis-
sion af Morgenandagten fra Domkir-
ken i København. 

Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

Oplev Skywalk på KKR-TV
I påsken var lovsangsbandet Skywalk fra Randers på turné og 

gav koncerter syv forskellige steder i landet. På KKR-TV kan man 
se hele koncerten i en liveoptagelse fra København. www.kkr-tv.dk/
programmer/musik/

/lt

Foto: Still fra liveoptagelsen i København.

TV2 søger deltagere til program 
med Torben Søndergaard
Puk Elgaard og TV2 vil følge 
Torben Søndergaard på et 
kickstart-event i Holland den 
3. - 5. juni.

I den weekend vil Torben give 
bibelundervisning og lære del-
tagerne at gøre i praksis, hvad 
Bibelen fortæller – for at gøre 
dem i stand til at helbrede de syge 
ligesom Jesus og hans disciple 
gjorde det. Torben vil undervise i 
evangeliet, døbe i vand og Hellig-
ånden. Alt sammen med henblik 
på, at helt almindelige mennesker 
kan blive i stand til at gøre ekstra-

ordinære ting og blive helbredt for 
deres dårligdomme. 

Søger deltagere
I den forbindelse ønsker TV2 

at følge danskere, der skal til 
Holland for at deltage i denne 
begivenhed. Danskere der har mi-
stet kontrollen over deres eget liv 
ved dæmonisk påvirkning og som 
ønsker at blive udfriet/helbredt og 
døbt i Helligånden - så de kan 
starte på et nyt og bedre liv.

Interesserede kan kontakte 
Torben Søndergaard på mailen 
torbenks@gmail.com

Puk Elgaard vil følge Torben 
Søndergaard en weekend i 
Holland. Foto:TV2
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Jeg tror ikke, du helt har forstået, at du rent faktisk 
skal være sammen med mig i al evighed ...                      

Onsdag den 4. maj mødtes 70 
unge mennesker fra Silkeborg 
og omegn til ReTro - Et kristent 
arrangement for unge på tværs 
af ungdomsforeninger.

Idéen til ReTro stammer tilbage 
fra januar, hvor en gruppe unge 
kristne fra Silkeborg blev enige 
om, at der var behov for et socialt 
og åndeligt fællesskab på tværs.  

I stedet for kun at omgås de 
samme mennesker uge efter 
uge skulle der ske noget mere, 
og måske kunne man oven i 
købet få gavn af hinanden, hvis 
man en gang i mellem samlede 
ressourcerne.

Dermed tog unge fra henholds-
vis KFUM og KFUK, LMU, IMU 
og Silkeborg Oasekirke sagen 
i egen hånd, og efter adskillige 
møder, en masse planlægning, 
spekulationer og god opbakning 

fra baglandet tog projektet form. 
Gennem forløbet er ReTro 

blevet velsignet med alle de ting, 
som er nødvendige for, at sådan 
et projekt kan lade sig gøre. Der 
har været økonomiske bidrag, 
lokaler er blevet stillet til rådighed, 
og erfarne kræfter har stået på 
spring for at hjælpe på den ene 

eller den anden måde.
Et nyt lovsangsband med mu-

sikere fra forskellige foreninger 
i Silkeborg blev også stablet på 
benene, en ting som ikke har 
været muligt ude i de enkelte 
ungdomsforeninger.

For at skabe et fællesskab 
med indhold, mening og Jesus 

i centrum blev lovsang, andagt 
og socialt samvær hurtigt tre 
vigtige hovedelementer i ReTro. 
Derfor kom programmet for første 
ReTro-aften også til at bestå af 
disse tre ting.

I løbet af aftenen blev der sun-
get, holdt andagt ved præst Peter 
Rask, og efter programpunkterne 
blev der serveret kaffe og kage, 
og en lille café blev åbnet. Møde-
salen blev omdannet til et hygge-
ligt café-miljø med fl ot oppyntning 
i retro-stil med standerlamper og 
LP-plader på væggene.

Først da klokken havde pas-
seret midnat, stilnede snakken 
hen, stearinlysene blev slukket, 
og salen var igen tom.

Unge i Silkeborg kan se frem 
til fredag den 10. juni, hvor der 
igen er ReTro.

NC

70 unge mødes til
fællesskab med indhold

Unge fra Silkeborg mødtes til ReTro.

Lovsang, andagt og socialt samvær er tre hovedelementer i ReTro. Fotos: Johanna Lønborg Andersen

Unge kristne fra Silkeborg har taget initiativ til et socialt og åndeligt fællesskab på tværs.

På Efterskolen Kildevæld i 
Kolding er man for 4. år i træk 
klar med en uges camp med 
seriøs fodbold, kombineret 
med hygge og fællesskab.

Kildevæld Fodboldcamp hand-
ler først og fremmest om fodbold, 
men er samtidig en uge, hvor 
sommerferiehyggen er i høj-
sædet.

På Kildevæld Fodboldcamp vil 
man få træning af skolens faste 
trænere, som er suppleret med 
et hold af unge trænere/ledere.

For at kunne deltage i fodbold-
camp’en, skal man starte i 7., 8. 
eller 9. klasse efter sommerferien 
og så i øvrigt have lyst til at spille 
fodbold.

Deltagerne i campen, som 
både er for pige- og drengespille-
re, bliver indkvarteret på skolens 
elevværelser, får fuld forplejning 
og får i øvrigt udleveret et sæt 
spillertøj.

Fodboldcamp’en starter lørdag 
den 25. juni og slutter fredag den 
1. juli, og der er rabat ved tilmel-
ding inden den 5. juni.

Seriøs fodbold og sommerferiehygge

Kildevæld Fodboldcamp er en uge i sommerferien med fodbold, 
aftenhygge og godt fællesskab.

Dybde og klang
Tyson Motsenbocker har med sin første udgivelse i fuld 
længde ”Letters to Lost Loves” virkelig givet lytterne noget 
at arbejde med. Velafpudsede produktioner, vedkommende 
vokal og tankevækkende tekster er nogle af plusserne. 

Han har været på sit livs rejse i forbindelse med sangskriv-
ningen. I 2013, efter sin mors død af kræft, gik han de knap 900 
km fra San Diego til San Fransisco. Han fortæller selv, at han 
undervejs fi k nyt perspektiv på livet, fornyede sit forhold med 
Gud og fandt fred. 

Det skinner klart igennem på albummet, som også tager os 
med på nogle af de mentale omveje, han var på.

Det opleves nok allerstærkest i den første sang på albummet. 
I ”In your Name” sætter Tyson fokus på den meningsløshed, han 
oplever i forbindelse med morens sygdom. Han beder uden at få 
det ønskede svar. Han ironiserer over de andres kristnes kamp 
mod ”War against Christmas” – og at Gud har for travlt. Selvom 
han er sarkastisk, er der også en oprigtighed i hans spørgsmål, 
som giver sangen dybde. Det er tydeligt, at Tyson kan lide at 
lege med ordene og udnytte sproget, og det gør han rigtig godt. 

Albummets stil er indie/folk eller singer/songwriter med let-
tilgængelige guitar- og vokalbaserede sange. Det passer rigtig 
godt til den eftertænksomme og til tider melankolske stemning 
i teksterne. Tyson har en god stemme, som kan bære at være 
i forgrunden på de mange lidt stilfærdige numre. Kun et par 
enkelte skiller sig ud, deriblandt ”Evangeline”, som har lidt mere 
tempo og rytme.

Jeg synes, albummet har et godt beat og nemt kan køre i 
baggrunden, mens man sidder og hyggesnakker, men det kan 
også bruges til fordybelse og eftertanke. Tyson giver noget af 
sig selv og sin smerte, men det bliver ikke stoppet ned i halsen 
på lytterne.  

Teksterne bærer præg af den livsomstændighed, de er skre-
vet ud fra, og det binder albummet fi nt sammen. Men måske 
er det næsten vævet for tæt sammen? I hvert fald er det den 
ensartede klang og sangtype, som trækker mest nedad i min 
oplevelse med albummet.  Alligevel vil jeg anbefale albummet 
for dets dybde og fi ne klang.

Eva Jørgensen
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KlummenElever lærte taknemlighed
I foråret 2015 blev ideen til 
en Nepalrejse for Sydvestjyl-
lands Efterskoles Ræk Ud-
linje født, og lige siden har 
deltagerne vidst, at den rejse 
ville blive kulminationen på 
linjefagets mange oplevelser 
og udfordringer. Læs elever-
nes beretning fra rejsen.

- Den 1. april rejste vi med fl y 
fra Hamborg via Istanbul til Kath-
mandu og blev i lufthavnen hentet 
af Ruth Williams og hendes tre 
sønner. De indlogerede os og 
bød os velkomne til landet med 
sød te og mange smil. Vi blev 
introduceret til programmet de 
kommende dage og fi k en lille for-
smag på nogle af de oplevelser, 
der ventede os. 

At møde lokale kristne og op-
muntre dem og dele liv og tro med 
dem, at møde slumbørn og være 
med til at få smilet frem gennem 
samvær og leg og at vandre i 
bjergene ud til afsidesliggende 
landsbyer, med lokale guider, 
var nogle af de aktiviteter, som vi 
kunne se frem til. 

Gjorde indtryk
Det gør stort indtryk at komme 

helt tæt på mennesker, der lever 
helt andre liv end dem, vi lever 
i trygge Danmark. Mennesker, 
der hver dag må forholde sig 
til spørgsmål om sundhed, rent 
vand og mulighed for skolegang, 
på en helt anden måde end vi gør 
det. Vi mødte også mennesker. 

der lever et liv i bøn på en mere 
radikal måde, end vi tidligere har 
oplevet det. 

Elevernes udbytte af turen har 
været meget stort, især fremhæ-
ver mange af eleverne, at de er 
blevet fyldt af taknemmelighed 
over det liv, de lever på eftersko-
len og i deres hjem.

 En elev udtrykker det sådan 
her, på spørgsmålet ”Hvad har 
du lært”: ”At være taknemlig for 
alt det, jeg har. At vi virkelig har 
det godt både med velfærd og 
med familiesituationen. Jeg har 
en lille kernefamilie, og nogle af 

slumbørnene eller gadedrengene 
havde ingen familie. Jeg er be-
gyndt at tænke meget mere på 
andre, når jeg beder.”

En anden elev udtrykker det 
sådan her: ”Jeg har lært at være 
mere taknemmelig, og lært hvor-
dan Gud arbejder i mennesker. 
Derudover har jeg også lært helt 
vildt meget om mig selv.” 

En rejse til en helt anden kultur 
med udfordringer af både fysisk 
og åndelig karakter har forandret 
os alle og det har helt sikkert 
været en ægte dannelsesrejse 
for alle involverede.

Eleverne på Sydvestjyllands Efterskoles Ræk Ud-linje besøgte Nepal.

Jeg sidder i en jeepney, en slags minibus 
og et meget brugt transportmiddel i Filip-
pinerne, da jeg bliver prikket på skulderen. 
Jeg vender mig om, og mine øjne møder en 
drengs. Drengen rækker sin hånd ud mod 
mig og spørger om penge til mad.

Han er én af de gadebørn, der er en del af 
hverdagsbilledet her i det varme land langt borte 
fra Danmark.

Jeg har nu snart været volontør i Filippinerne 
i 4 måneder, og det er fedt, at man ikke bare er 
turist i et land, men faktisk mere eller mindre 
kender kulturen, forstår og kan tale noget af 
sproget og ved, hvordan man kommer fra det ene 
til det andet sted. Der ER gadebørn og familier 
her, der vokser op under nogle helt andre vilkår, 
end vi kender til i Danmark, men der er også 
meget mere, og hverdagsbilledet indeholder 
mange nuancer. 

Tre dage i ugen arbejder jeg som volontør på 
et dagscenter for gadebørn. På dagscenteret har 
de mulighed for at få et bad, to måltider om dagen 

og få behandlet diverse sår. Men de kan også 
lege, tegne, se fjernsyn og få en eftermiddagslur. 
Selvom børnene kommer fra barske vilkår, har 
de ikke mistet deres glæde og kreativitet, og det 
giver rigtig god mening at være der for dem - om 
det betyder at hjælpe med at forberede mid-
dagsmaden, behandle for lus eller spille bold.

Det er svært at vide, hvor de her børn befi n-
der sig om 5 eller 10 år, men jeg håber, at de 
holder ved og husker deres tid i dagscenteret. 
Jeg håber, at et bibelvers som dette fra Filip-
perbrevet 4,13  må stå klart for dem, når tingene 
ser svære ud:

”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft”. 

En anden virkelighed

Af Nicoline Christensen
udsendt som volontør af volontør i Impact

Kender du en af 
vores nye elever?
Vores nye elever brænder for at give god arbejdslyst til 
kunder og kollegaer. De søger ind i en organisation, hvor 
vi ser alle mennesker som værdifulde og møder dem med 
respekt. Og de har mod på at sætte deres aftryk på en af 
Danmarks største a-kasser og fagforeninger, som gerne 
udfordrer branchen. 

Vi søger otte elever med start 1. september: 
•  Syv elever til kontoruddannelsen med administration 

som speciale til hele landet
• En advokatsekretærelev til Aarhus

Lyder det som en du kender? 
Så må du gerne fortælle, at de kan læse mere og søge  
på krifa.dk/elev senest d 27. maj
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Humor fra ”Hyrdebrevet Søndag Morgen”

Af Karin Juul Jensen
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Var det Gud, der havde hørt min bøn? Eller var det mon bare 
en tilfældighed?

Da jeg var 12 år gammel, havde jeg et armbåndsur. Det var før 
mobiltelefonens tid, så det var helt nødvendigt for at kunne nå skole 
og fritidsaktiviteter til tiden. 

En dag gik jeg en lang tur med vores hund. Op gennem byen, 
videre op til skolen og sportspladserne og tilbage igen. Efter sådan 
en lang tur, skulle jeg lige omkring toilettet, og da går det op for 
mig, at uret er væk. 

På dette tidspunkt skal jeg lige orientere om, at jeg er vokset 
op i et forholdsvis almindeligt dansk hjem, hvor man bliver døbt og 
konfi rmeret, men ellers ikke bebyrder kirken med besøg. Samtidig 
var jeg spejder, hvor vi skulle have forkyndelse indimellem. Det var 
der vist ikke ret mange, der dybest set troede på, der hvor jeg kom.

 
Jeg var et søgende barn og var åben for alle mulige forklaringer 

på, hvordan man søger mening med tilværelsen. Måske var Gud 
der? Jeg overvejede at bede til Ham og nåede frem til den kon-
klusion, at det kunne da ikke skade. 

Kære Gud, hvis du virkelig er der, vil du så sørge for, at jeg får 
mit ur tilbage?

Så mærkede jeg noget under min bluse. Da jeg undersøgte 
det nærmere, var det – mit ur! Kom jeg så til tro? – Nej. Ikke den 
dag. For var det nu Gud? Eller var det mon bare en tilfældighed? 

Jeg har stadig ikke luret, hvordan armbåndsuret kunne komme 
ind under blusen og lægge sig der. Alligevel var det nemmere at 
forholde sig til en tilfældighed end til en levende Gud. 

Senere lånte jeg bøger om håndtydning, læste Tarotkort og 
beskæftigede mig med en bred vifte af de ting, jeg i dag kender 
som New Age. Omveje ud i tomheden, som kunne have været 
undgået, hvis jeg havde været åben for at give Gud æren for 
miraklerne i mit liv. 

Måske kender vi det, at vi beder til Gud om noget. Og når han 
så svarer, har vi glemt, at vi bad om det, og glemmer at give ham 
æren? Når vi så går og venter på svar, kan vi måske endda begynde 
at bebrejde ham, at han tager sig for god tid. 

Prøv at takke Gud for tre ting i dag.

Tid til Gud

Skal dine venner ikke holde Udfordringen?

GUD LAVER 
KAMPAGNE PÅ 
AARHUSIANSKE 
BUSSER

I den kommende tid vil man 
på de aarhusianske bybusser 
kunne se en reklamekampagne, 
iværksat af Gud. 

"Når ingen andre vil, må jeg jo 
selv gøre det," forklarer Gud om 
baggrunden for initiativet. 

Gud understreger, at kampag-
nen, der indeholder et link til en 
udmeldelsesblanket af Ateistisk 
Selvsving, på ingen måde er ret-
tet mod bestemte grupper eller 
foreninger. 

Kampagnen vil indeholde føl-
gende slogans:

”Hvis I vil lave religionskritik, så 
gør det lige ordentligt, ok?” 

”Måske er jeg slet ikke, som I 
(ikke) tror jeg er”!

”Hvordan synes I egentlig selv 
det går med at være oplyste, 
rationelle og fornuftsstyrede 
mennesker”? 

”Ja, ja, ja - jeg har også skabt 

Anders Stjernholm, men det kan 
jo ikke være lige godt hver gang”!

”Prønuliåhørher: Jeg har jo for 
…….. sendt min søn, så I måske 
kan fatte, hvem jeg er. Så hold 
dog op med at gøre mig til et 
latterligt langskægget gammelt 
fjols på en sky. Ham tror jeg ikke 

engang selv på”! 
(kræver særlig lang bus).

Man kan læse mere humor sort 
med en kristen pointe på hjem-
mesiden: www.hyrdebrevetso-
endagmorgen.dk - hvis man tør.’

Spasmager tager gas på ateisterne
Det humoristiske ”Hyrdebrevet Søndag morgen” påstår, at Gud er i gang med en buskampagne.
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