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Antons
utrolige
hjerne- 
mirakel

Anton - som nu taler meget - siger: Vi er en go familie! Og han har helt ret. Her er han sammen med sin far og mor.

Hjerneskanningen fra Aalborg Sygehus i 2013 kort efter fødslen 
viser, at den venstre hjernehalvdel er uden hjerneceller.  

Hjerneskanningen fra Aalborg Sygehus i 2015 viser, at der nu er 
hjerneceller i begge hjernehalvdele. 

Anton fi k en hjerneblødning, da han som 
foster lå i sin mors mave i 24. uge. 

Sygehuset forberedte forældrene på, at Anton 
næppe overlevede, og spurgte, om de skulle 
forsøge at genoplive ham, når han døde. 
Forældrene ønskede at beholde ham. 
Lægerne forberedte dem på, at hans hoved 
ville være ca. 10 cm større end normalt. 

Anton blev taget med kejsersnit og lagt i kuvøse. 
Allerede dagen derpå måtte han opereres. 
Tre gange måtte han genoplives. Han var lam i 
venstre side og en hjerneskanning viste, at hans 
venstre hjernehalvdel var uden hjernevæv.

Forældrene tog deres lille dreng med til den 
kristne helbredelsesprædikant Hans Berntsen. 
Han bad Gud om en helt ny hjerne...

I dag har Anton to hjernehalvdele.

Læs om Antons utrolige mirakel side 3.

Jørgen Jørgensen:
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Graver idémand bag staudehave
Graver ved Brylle Kirke på Fyn, Kristian Skytte, fi k en idé om at 
plante et stykke af kirkens jord klos op ad kirkegården til med 
stauder, så der er friske blomster fra april til november.

Den idé har Folkekirkens Udviklingsfond belønnet med en bevilling 
på 30.000 kroner til etablering. Staudehaven indvies 4. juni, og planen 
er, at alle er velkomne til at plukke en håndfuld blomster, for eksempel 
til et gravsted. I alt 700 kvadratmeter plantes til med 60 forskellige 
stauder, så der er blomster til hele sæsonen.

NC

Forkert rettelse 
af tidspunkt

I artiklen om Esper Thidemann  
i sidste uge, havde korrektu-
ren desværre rettet datoen for 
afskedsgudstjenesten i Christi-
anskirken fra søndag den 22. til 
søndag den 15. maj.

Artiklens forfatter Steen Jen-
sen havde skrevet den rigtige 
dato. Vi beklager den forkerte 
rettelse.

Red.
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Af Steen Jensen

Han er en af de sognepræster 
i landet – måske dén præst – 
med fl est kirkegængere til sine 
gudstjenester, Esper Thide-
mann, som i dag, søndag, hol-
der sin afskedsgudstjeneste i 
Christianskirken i Aarhus.

28 år har han været her. Som 
en populær og folkelig præst. 
Med et stort hjerte for børne- og 
konfi rmandarbejdet, for de svage 
og udsatte, de lidt ”skæve” typer, 
for ”de lamme, de blinde, de 
halte, de, som også hører med 
til en sand menighed”, som han 
siger det. 

Esper Thidemann har villet 
være præst for alle. Høj som lav. 
Det har været helt afgørende for 
ham at favne alle i sognet. Også 
dem, der ikke deler hans ind imel-
lem skarpe holdninger, og dem, 
der ikke har rod i Indre Mission, 
som er hans eget ståsted. 

Et ståsted, han aldrig har lagt 
det mindste skjul på, for ”det er 
vigtigt, at folk véd, hvad præsten 
står for”, som han siger.

Og nej - han vier ikke homosek-
suelle par. Han gifter ikke fraskilte. 
Og han er imod, at folkekirken 
har kvindelige præster, men han 
indrømmer gerne, at den sidste 
kvindelige kollega, han havde 
(Birgitte G. Hjort), var en af de 
bedste præster, han har mødt.

Vel har det da kostet lidt.
Sådan set altid. Som dengang i 

1988, da han kom til Christianskir-
ken, og en præst fra nabosognet 
lidt uforskammet skrev i aviserne 
og advarede om, at ”nu får I en 
sort præst”.

Esper Thidemann har hørt den 
slags til hudløshed. 

Men han véd, at fordomme har 
det med at opløses, når menne-
sker mødes ansigt til ansigt. 

Og hvad kvindelige præster 
angår, har han respekt for sine 
kvindelige kolleger og samar-
bejder gerne. Det er da også en 
kvinde, Lise-Lotte Rebel (biskop 
i Helsingør), han nævner som 
det største ”mandfolk” blandt 
biskopperne, måske lige med 

undtagelse af Steen Skovsgaard 
(biskop på Lolland-Falster).

Prøven på vores kærlighed
Efter de senere års ”blæst” i 

folkekirken – i sager om sogne-
præst Thorkild Grosbøll, der ikke 
troede på Gud, om loven om ho-
moseksuelle vielser i kirken, om 
præsten Per Ramsdal, der ikke 
tror på Jesu fysiske opstandelse 
osv. – skulle man måske tro, at 
Esper Thidemann så noget mis-
modigt på folkekirkens almene 
sundhedstilstand.

Men, det gør han slet ikke. 
Selvfølgelig er der ikke noget, 

der sort-hvidt, og intet ville være 
nemmere end at pege på de ting, 
der efter Thidemanns hoved er 
gået galt. Han har sjældent for-
passet en lejlighed til at markere 
sine klare holdninger, hvis en 
vigtig sag har været oppe. 

Sig bare navnet Manu Sareen, 
den tidligere, radikale kirkemini-
ster, som legede Vorherre inde i 
sit ministerium – og Esper Thide-
mann får straks dybe panderyn-
ker og siger noget om, at ”Sareen 
var en ulykke for folkekirken” og 
sådan, men overordnet set hører 
Manu Sareen til i kategorien 
særtilfælde.

For det meste fungerer tingene. 
I dialog. I debat og diskussioner. I 
venlig sameksistens.

Til hans grundsyn hører, at 
folkekirken netop skal være rum-
melig. Et sted, hvor meninger 
brydes. Hvor der fi ndes forskellige 
holdninger, forskellige kirkesyn, 
et sted med plads til forskel-
lighed – også til præstetyper af 
hans slags.

- Det er prøven på vores kærlig-
hed, at der er plads til alle, siger 
Esper Thidemann eftertænksomt.

Med en lettere omskrivning 
af Mark Twain, så er rygtet om 

folkekirkens snarlige død stærkt 
overdrevet. 

- I min ungdom var der også 
bekymringen for folkekirkens 
overlevelse. Den bekymring har 
jo altid været der. Der har altid 
været en kamp. Men, der har 
altid skullet arbejdes for sagen, 
tingene sker ikke af sig selv. Og 
efter min ærlige overbevisning, 
så lever folkekirken bedre i dag 
end for 30 år siden. Med en bedre 
teologi, siger han.

En åndelig kamp
Et område i folkekirken, der 

er blevet klart bedre, hvis man 
spørger Esper Thidemann, er 
forkyndelsen.

- Den hårde Bibelkritik og den 
golde Tidehvervs-teologi har 
spillet fallit. Den er uinteressant i 
dag. Førhen var teologien negativ. 
Teologer som Bultmann (Ru-
dolf Bultmann, 1884-1976, tysk 
teolog, der ville afmytologisere 
evangelierne) havde stadig stor 
indflydelse på universiteterne. 
Men de ”døde” professorer er lige 
så stille blevet tavse, siger Esper 
Thidemann.

Det var dengang, da ”alle mo-
depræsterne gjorde en dyd ud 
af tvivlen”, som han siger, men i 
dag vil fl ere og fl ere kristne have 
den rene vare.

Ordet ”mission” var et fy-ord 
dengang i 70’erne og 80’erne, 
da Esper Thidemann blev cand.
theol. fra Aarhus Universitet og 
var ung præst i Lindehøj Kirke i 
Herlev fra 1977 og 10 år frem.

- Det var jo mission, vi ville, 
nogle af os, men det var ikke lige 
populært dengang, hvilket vi også 
fi k at mærke. Men det har ændret 
sig, og i dag er mission blevet 
spiselig i folkekirken, siger han.

Han nøjes med at ”glæde sig 
over de nye vinde”, som han siger. 
Måske kan man ligefrem tale om 
en slags ”vækkelse”, tilføjer han.

Vel kan der altid gives sociolo-
giske forklaringer på tidernes skif-
ten, på hvorfor holdninger ændrer 
sig i samfundet osv. – men som 
kristen peger Thidemann dog på 
Helligånden og Guds kærlighed.

- Jeg tror jo på, at det har med 

pinsen at gøre. At Gud sendte 
Helligånden, og at Helligånden 
aldrig har forladt os. Der er dog 
en kamp, en åndelig kamp, der 
skal kæmpes, og sådan har det jo 
altid været, i hele kirkens historie, 
siger han. 

Hvis han dog skal pege på én 
konkret årsag til, at dét med reli-
gion og tro optager danskerne på 
en anden og mere alvorlig måde 
end for 30-40 år siden, nævner 
han det stigende antal musli-
mer i landet. Før sov danskerne 
tornerosesøvn, nu møder vi en 
muslimsk tro, der udfordrer os på 
fl ere områder, også med hensyn 
til, hvad vores egne værdier i 
grunden er.

- Vi danskere har jo sovet tor-
nerosesøvn i årevis. Men det er 
en stor lykke for et land, der har 
de kristne værdier liggende lige 
under overfl aden. Mere end 70 
procent af danskerne er døbt, og 
det er da værd at glæde sig over, 
siger han.

Stort engagement
Esper Thidemann har engage-

ret sig vidt og bredt i sit liv. 
Han sidder i repræsentant-

skabet i Menighedsfakultet i 
Aarhus. Det er herfra, mange 
af fremtidens missionspræster 
udklækkes.

Han var også med til at stifte 
den kristne friskole Jakobsko-
len, ligesom han tidligere var 
formand for bl.a. Indre Missions 
Ungdom og Kristeligt Pressebu-
reau og i alle årene har været 

formand for Christianskirkens 
menighedspleje.

Børne- og ungdomsarbejdet 
ligger ham meget på sinde, og 
han var en af de drivende kræfter 
i Christianskirkens sommerlejre 
i Oddesund, ligesom han har 
engageret sig i spejderarbejde. 

Han har været folketingskan-
didat for KristenDemokraterne, 
som han håber det vil lykkes at 
få tilbage i folketinget. Ikke mindst 
fordi en klar, kristen ”stemme” 
en skønne dag kunne blive ret 
afgørende politisk.

- Vi så med Manu Sareen, at 
der er folk, som ikke vil folkekirken 
det gode. Vi ved, der er kræfter, 
som ønsker at adskille kirke og 
stat, og i dag er der ikke politisk 
fl ertal for det. Men, vi véd jo godt, 
at de politiske vinde pludseligt 
kan skifte. Der er selvfølgelig 
kristne i andre partier, men de 
har ikke samme vægt bag, som 
KristenDemokraterne ville kunne 
få i den forbindelse, siger Esper 
Thidemann.

På de indre linjer i Christi-
anskirken har han været stærkt 

medvirkende til, at gudstjene-
sterne skulle henvende til mange 
forskellige, især unge og yngre. 
Med 27.000 årlige kirkegængere 
er Christianskirken det mest be-
søgte sogn i landet. Børn, unge, 
gamle, familier, singler, der skal 
være noget for enhver, så bl.a. 
rytmisk lovsang ved højmesser 
samt rene rytmiske gudstjenester 
er blevet prioriteret højt i sognet. 
Festligt og fornøjeligt skal det 
være, for nok er kristendommen 
en alvorlig sag, men den er i dén 
grad også sang, musik, glæde og 
fællesskab.

Familien og badminton
Esper Thidemann, 67, er 

gift med Sinny, som har været 
ham en uvurderlig støtte gen-
nem årene. De har fem børn og 
14 børnebørn. Når de mange 
gøremål har givet tid og plads, 
har familien nydt at tage turen til 
sommerhuset på Djursland, og 
for Esper Thidemanns vedkom-
mende: Den ugentlige badmin-
tonkamp med vennerne, den 
tidligere så markante general-
sekretær i Indre Mission, Poul 
Langagergaard, og teol. dr. Kai 
Kjær-Hansen, tidligere formand 
for Israelsmissionen.

Esper Thidemann holdt sin 
afskedsgudstjeneste i Christi-
anskirken søndag den 15. maj  
kl. 10.30 – med efterfølgende 
reception i Krypten.

Mission er 
blevet spiselig 
i folkekirken
Forkyndelsen i folkekirken er bedre end for år tilbage, mener 
afgående sognepræst Esper Thidemann fra Aarhus.

Før sov danskerne 
tornerosesøvn, nu 

møder vi en muslimsk 
tro, der udfordrer os 

på fl ere områder, også 
med hensyn til, hvad 
vores egne værdier i 

grunden er.

Men han véd, at for-
domme har det med 
at opløses, når men-
nesker mødes ansigt 

til ansigt. 

25 års jubilæum i Krifa  
A-kassekonsulent Anni J. Kronborg, Herning, 
har 25-års jubilæum i Krifa den 1. juni. 

Igennem de 25 år som a-kassekonsulent har 
hun arbejdet med en række opgaver inden for 
kundeadministration, bl.a. ind- og udmeldelser, 
overfl ytninger og omforsikringer. Hun glæder 
sig over at kunne gøre en forskel for andre 
ved at give dem en god service. Anni J. Kronborg er uddannet 
kontorassistent og har tidligere arbejdet som kontorassistent i 
Sønderjyllands Amt.

Bodil

Kloster fyldt til indsættelsesfest

Lørdag den 21. maj var der 
fest på Hellig Kors Kloster i 
anledning af indsættelsen af 
Marianne og Carsten Dalsgaard 
som nyt lederpar på klosteret.

Marianne er læreruddannet og 
Carsten teolog, uddannet i Aar-
hus med tilknytning til Menigheds-
fakultetet. I 7 år var de præstepar i 
Emdrup Kirke i København.

Klosteret har søgt tilknytning 
til Evangelisk Luthersk Netværks 
vejlederordning for Carsten som 
ny præst på klosteret, og Ingolf 
Henoch Pedersen, der ledte 
gudstjenesten, kunne byde sær-
skilt velkommen til sognepræst 
Lars Morthorst Christiansen som 
åndelig vejleder fra ELN. 

Efter forbøn for det nye leder-
par prædikede Carsten ud fra 
Haggaj kap. 2 og fortalte om den 
vision om at se Guds herlighed 
åbenbaret på Hellig Kors Kloster, 
som havde være bestemmende 
for Mariannes og hans beslutning 
om at bryde op fra Daugaard ved 
Vejle for at fl ytte ud i et lille hus 
på heden i nærheden af klosteret 
for at være lederpar på klosteret.

Efter gudstjenesten var der 
dækket op i klosterets stuer til kaf-
febord, og herefter samledes man 

igen i kirken som det eneste sted 
på klosteret, der kunne rumme de 
mange fremmødte.

Klosterets mission
Her blev den nyformulerede 

mission for Hellig Kors Kloster 
fremlagt:

”Hellig Kors Kloster er et sted, 
hvor mennesker kan mødes og 
fi nde ro og stilhed i Guds nær-
hed”. Der blev i den forbindelse 
talt om behovet for et udvidet 
bagland for klosteret, så mange 

Marianne og Carsten Dalsgaards indsættelse som lederpar på Hellig Kors Kloster blev markeret ved 
en festgudstjeneste i Hellig Kors Kirke på Dejbjerg Hede.

Marianne og Carsten Dalsga-
ard blev budt velkommen som 
nyt lederpar på Hellig Kors 
Kloster ved festgudstjenesten.

Kirken ved Hellig Kors klosteret var fyldt til indsættelsesgudstjenesten. Fotos: ELN.

Der er 7,4 millioner overnat-
ninger i feriehuse, hoteller og 
campingpladser i Nordjylland 
hvert år. Det tager Aalborg Stift 
nu konsekvensen af og ansæt-
ter en sommerlandspræst med 
særligt fokus på turisterne.

Det er ikke kun barer, strande 
og museer, der oplever en ekstra 
søgning, når millioner af turister 
indtager Nordjylland hver som-
mer. Også kirkerne mærker en 
øget tilstrømning. Derfor ansætter 
Frederikshavn Provsti per 1. juni 
49-årige Lene Ladefoged Fischer 
i en nyoprettet stilling som sogne- 
og sommerlandspræst med base 
i Skagen.

Sommerlandspræstens op-

gave bliver at igangsætte initiati-
ver over for fritidsvendelboer og 
turister, primært i Skagensområ-
det, men i højsommeren også i 
Lyngså/Sæbyområdet.

Provst Viggo Ernst Thomsen 
ser et stort behov for en præst 
til at tage sig af sommerlands-
gæsterne:

- Mange af dem er mere åbne 
over for det eksistentielle og livets 
merbetydning, når de er på ferie, 
end når de løber i trædemøllen 
derhjemme. Og de går dermed 
oftere i kirke i deres ferie, fortæl-
ler provsten.”

Lene Ladefoged Fischer har 
siden barndomsårene været fe-
riegæst i Tversted, hvor familien 
har sommerhus. Ofte er turen 

gået til Skagen.
- Jeg har altid nydt den særlige 

stemning rundt omkring i Skagen 
by og ved havnen, nydt det sær-
lige lys, det gode vejr og den høje 
himmel, nydt det rige kulturliv 
og alt det, som gør byen kendt,” 
fortæller Lene Ladefoged Fischer.

Allerede nu er der et væld af 
kirkelige tilbud til sommerlands-
gæster i Frederikshavn Provsti: 
Velbesøgte gudstjenester ved 
Den tilsandede Kirke, børnefe-
stival, kirkecafé, St. Laurentius-
vandring, morgensang, medita-
tion i kirken, havnegudstjeneste i 
Voerså m.m. Og en lang række 
koncerter.

Lene Ladefoged Fischer er 
født og opvokset i Århus. Hun 

har oprindeligt en uddannelse 
som cand. merc. (SOL), en bred 
merkantil erhvervsfaring og har 
sidenhen erhvervet sig en kandi-
datgrad i teologi fra Københavns 
Universitet. Hendes håb og for-
ventning er, at hendes forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde 
og erfaringer vil kunne supplere 
hinanden i det nye præsteem-
bede. 

Lene Ladefoged Fischer kom-
mer fra en stilling som sogne-
præst i Hostrup-Højst Pastorat i 
Sønderjylland.

Præst skal tage sig af turister i Skagen
Sogne- og sommerlandspræst får fokus på turisterne i Nordjylland. 

Bibelselskabets Pris 2016 går til 
forfatter af ”Dronningen af Saba”
Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen modtager Bibelsel-
skabets Pris for romanen ’Dronningen af Saba og Kong 
Salomon’.

Bibelselskabet siger om valget af Anne Lise Marstrand-Jørgen-
sens og hendes roman:

”Anne Lise Marstrand-Jørgensen har researchet grundigt i og 
omkring både Det Gamle Testamente og det etiopiske epos Kebra 
Nagast, og man er i gode hænder hos en fortæller, der mestrer 
det store format. Når Anne Lise Marstrand-Jørgensen får netop 
Bibelselskabets Pris, er det for på denne fornemme måde at bidrage 
til at holde den bibelske fortælling levende, ja, for sit bidrag til den 
bibelske dannelse hos en bred læserskare. Når man har læst Anne 
Lise Marstrand-Jørgensens roman, er man ikke et sekund i tvivl 
om, at denne bibelske beretning også har noget at sige ind i vores 
sammenhæng og vores tid.”

Selv siger Anne Lise Marstrand-Jørgensen:
- De bibelske fortællinger repræsenterer en kulturel og historisk 

arv, som vi slet ikke kan komme uden om. Og de giver os en be-
vidsthed om, hvilken tradition vi er skabt af, og hvor vores rødder 
har rødder.

Anne Lise Marstrand-Jørgensen er født i 1971 og fi k i 2009 sit 
gennembrud med den historiske roman Hildegard. ”Dronningen af 
Saba og Kong Salomon” udkom i 2015.

Bibelselskabet har siden 2005 årligt uddelt en pris til en person, 
der på særlig fremragende vis har gjort Bibelen nærværende for 
samfundet. Prisen består af 10.000 kroner og et indrammet original-
blad fra Christian III’s bibel fra 1550. Den er tidligere blevet uddelt 
til blandt andre Bjarne Reuter og Sigurd Barrett.

Bodil

Anne Lise Marstrand-Jørgensen ses her med en indrammet 
tekst fra Christian III’s bibel fra 1550. Foto: Carsten Lundager. 

Baptisternes formand 70 år
Bent Hylleberg, som har været formand for 
Baptistkirken i Danmark siden 2013, kunne 
fejre sin 70 årsdag i onsdags.

Bent Hylleberg har tjent BaptistKirken i over 
40 år. Han blev uddannet på Baptisternes 
Teologiske Seminarium i Tølløse, hvor han 
blev rektor i perioden 1989-2000. Fra 2000 
blev han studieleder på den nye teologiske 
lederuddannelse SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab).

Bent Hylleberg var også gennem 25 år medredaktør af Bapti-
sternes Ugebald og senere Baptist.dk gennem 25 år.

I 2009 gik Bent Hylleberg på efterløn, men han er stadig aktiv 
både i det lokale kirkelige arbejde, i fl ygtningearbejde og i tværkir-
keligt samarbejde både i Danmark og internationalt.

Bodil

fl ere kan drage nytte af den ro og 
stilhed, som råder på klosteret. 

Ud over retræter vil der blive 
arbejdet på at skabe mulighed 
for, at mennesker, som har behov 
for det, kan komme ud og bo på 
klosteret i kortere eller længere 
tid. Man drømmer også om at 
få opført en række boliger på 
grunden, så fl ere kan fl ytte ud 
og tage del i det åndelige liv og i 
opgaverne på klosteret.

NC
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Lægerne kunne ikke give forældrene noget håb, da Anton blev 
født. De spurgte forud, om de skulle genoplive ham, når han 
formentlig døde. Hvilket også skete fl ere gange.

Anton på 3 år kører rundt i haven i sin legetøjsbil. Hans kognitive 
udvikling er mindst på linje med andre børn, selv om han fortsat 
er delvist lammet i venstre side.

Da Anton var ca. 2 år, som her på billedet, ville han op at gå. 
Venstre ben var begyndt at fungere efter forbønnen.

Af Henri Nissen

Da Jannie Dalsgård var i 24. 
uge med Anton fi k han en hjer-
neblødning. Det betød, at han 
ville få svært ved at overleve 
og i alle tilfælde blive meget 
hjerneskadet og handikappet, 
forklarede lægerne.

Nogle forældre ville have valgt 
en abort, men Jannie og hendes 
mand Lars ”Bager” Kristensen 
udelukkede straks at tage livet af 
deres lille barn, som de allerede 
elskede, uanset hvad der skete. 

- Sygehuset forberedte os på, 
at Anton næppe ville overleve og 
spurgte, om de skulle forsøge at 
genoplive ham, når han døde. Vi  
var enige om, at de skulle kæmpe 
for hans liv, fortæller Jannie.

For stort hoved 
- Det blev så besluttet at tage 

barnet ved kejsersnit. Lægerne 
forberedte forældrene på, at 
drengens hoved ville være ca. 10 
cm større end normalt på grund 
af væske, husker Jannie. 

- Straks, jeg havde født ham, 
lagde de ham over i kuvøse. Han 
kunne ikke selv trække vejret. 

Allerede det første døgn, blev 
han opereret første gang, hvor de 
lagde et dræn ind i hjernen for at 
få væsken ud, forklarer Jannie, 
som selv tabte et kilo om dagen, 
i de hårde dage på hospitalet. 

På 3. dagen måtte Anton gen-
oplives to gange, på 4. dagen 
en gang... 

Dumme spørgsmål
- Både på sygehuset og blandt 

vores bekendte var der nogen, 
som mere eller mindre direkte 
spurgte, hvordan vi kunne være 
bekendt at få et så handikap-
pet barn, som ville være en 
økonomisk byrde for samfundet, 
for tæller Jannie, der selv er 
sosu-hjælper i Frederikshavn 
kommune. 

Hun har siden hans fødsel 
passet ham hjemme, og er nu 
ansat af kommunen til pasning 
og træning.

- Det er klart, at man som 
mor bliver ramt af selvbebrej-
delser. Havde jeg spist noget 
forkert? Men jeg hverken røg eller 
drak. Så der var ingen forklaring. 
Voksne kan jo også pludselig få 
en hjerneblødning.

God hjælp fra kommunen
Familien fi k stillet megen hjælp 

til rådighed. Endda om natten, 
fi k de i en periode en nattevagt, 
fordi Anton hele tiden krævede 
opmærkomhed. Men det var 
mere stressende at have en nat-
tevagt i huset, så de frasagde sig 
denne hjælp.

De måtte også sige fra til fami-
liefester og endda juleaften med 
familien, fordi Anton var meget 
sensibel og blev alt for urolig.

- Lyd, lys, larm påvirker ham 
rigtig meget, fortæller Jannie.

Ingen venstrehjerne
Anton var lam i venstre side 

og en hjerneskanning i 2013, 

hvor han blev født, viste, at hans 
venstre hjernehalvdel var fyldt 
af væske og tom for hjernevæv. 

- Lægerne var meget omhyg-
gelige med ikke at give os noget 
som helst håb, husker Jannie.

Helbredelsen
Jannie har tidligere arbejdet på 

sømandshjem, og hun og Lars er 
med i det lokale Indre Missions-
arbejde. På sygehuset kom ven-
nerne på besøg og bad og sang 
for barnet og familien. 

Ingen var i tvivl om, at de var 
kristne og troede på Gud, ikke 
mindst i denne vanskelige tid.

Jannie havde hørt om en niece, 
der havde været til forbøn ved 
et møde med Hans Berntsen i 
pinsekirken. 

- Det var jo ikke dér, vi plejede 
at komme, og vi var naturligvis 
noget skeptiske og bange for, 
at det skulle blive ”for vildt” og 
showagtigt. Men det var roligt og 
fredfyldt. Og vi var positivt over-
raskede over den rolige måde, 
Hans Berntsen talte på.

Vi stillede os op i køen, og jeg 
sagde, at vi gerne vil have forbøn 
for, at Antons højre hjernehalvdel  
måtte kompensere for den mang-
lende venstre hjernehalvdel.

Hans Berntsen svarede, at det 
ville han ikke bede for. Han ville 
bede for, at Anton fi k en helt ny 
hjerne, fortæller Jannie. 

Så meget havde forældrene 
slet ikke haft tro til at bede om.

Forbløffet over skanning
Fire gange om året skal Anton 

til undersøgelse på sygehuset.  
Her får han under narkose sprøj-
tet botox ind i kroppen. Da Antons 
hjerne i 2015 igen blev skannet, 
undrede sygehusets personale 
sig meget over det billede, der 
kom frem på skanningen.

Antons venstre hjernehalvdel, 
som tidligere havde været sort, 

var nu hvid ligesom den højre 
hjernehalvdel. 

- Det havde lægerne aldrig 
regnet med. De var meget forun-
drede. De kunne ikke give nogen 
forklaringer, husker Jannie.

Anton begyndte også selv at 
reagere. Han ville op af sin køre-
stol. Han ville ud på græsset og 
kravle. Han ville op og gå.

- I starten havde han en lille 
rollator, men nu kan han gå 2-300 
meter! fortæller Jannie.

- Anton er intet mindre end 
et mirakel! Og han er et stort 
vidnesbyrd. I børnehaven, hvor 
han nu er begyndt et par timer 
3-4 dage om ugen, siger han, at 
Jesus også nok skal gøre hans 
arm rask, ligesom han har gjort 
benet rask, fortæller moderen.

Hun glæder sig også over, at  
Antons kognitive udvikling - det, 
som angår viden og erkendelse 
- er helt på højde med de andre 
børns udvikling.

Tak til Gud
- Jeg forundres over Antons 

udvikling og hans ufattelige styrke 
til at kæmpe, og jeg er Gud evig 
taknemmelig, siger Jannie.

- Anton er ikke et nemt barn. 
Han kræver fortsat meget, for han 
er fx meget sensitiv overfor lyde.

Antons træning gør ondt, fod-
skinnen skarver, sansesartheden 
hindrer ham nogen gange i at 
være sammen andre børn. Han 
er bevidst om sin begrænsning, 
og græder over, at han ikke kan 
yde lige så meget.

Han spørger: Mor, hvorfor er 
min arm lam? Kan vi ikke besøge 
Jesus, så han gør mig rask?

- Men med støtte fra familie, 
venner og specielt afl astnings-
familien, så ved jeg, at vi klarer 
den sammen. Som Anton siger: 

Vi er en go’ familie! 
Og han har helt ret.

Fakta om sygdommen
Antons sygdom kaldes 

hydrocephalus, dvs. væske 
i hjernen. Det kan ikke helbre-
des - kun symptombehandles 
med hjernekirurgi. Det er 
livstruende. Væsken i hjernen 
ledes væk via en shunte, som 
går fra hjernen til bughulen. 

 
Anton har også cerebral 

parese, dvs. halvsidig lam-
melse og spasticitet i venstre 
side. Men benet er begyndt at 
fungere. Og armen viser tegn 
på, at der sker noget.

Anton har fået en
ny venstrehjerne
En familie i Strandby har oplevet et utroligt mirakel efter kristen forbøn.

- Anton er intet 
mindre end et 
mirakel, siger 
Jannie.
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En muslim skal være 
’ambassadør’ for Danmission
Det nyeste ”Danmission Maga-
sin” præsenterer Danmissions 
to nye ambassadører, Stine 
Bosse og Saliha Marie Fetteh.

Mens erhvervskvinden Stine 
Bosse benævner sig som kristen, 
er VUC-underviser Saliha Fetteh 
muslim. De har begge været i 
Egypten for at se Danmissions ar-
bejde. Og de skal begge arbejde 
for kvinders rettigheder og dialog 
mellem religionerne og mellem 
Danmark og den arabiske verden.

Kulturen hænger ved
Saliha Fetteh tilbragte de før-

ste år af sit liv i Skagen. Da hun 
var teenager, fl yttede familien til 
Vollsmose, hvor Saliha fi k tyrkiske 
og pakistanske veninder og derfor 
valgte ikke at blive konfi rmeret i 
folkekirken. 

Hun underviser i arabisk og 
kulturforståelse på VUC i Odense, 
er integrationskonsulent i Køben-
havn og underviser i arabisk på 
Syddansk Universitet. Hun siger 
om sin ny opgave for Danmission:

”Jeg bliver mere og mere be-
vidst om, at det er nødvendigt 

med mere dialog - ikke bare lande 
imellem, men også religioner 
imellem. Danmission har mange 
projekter, der handler om at 
skabe dialog med den muslimske 
verden, og det er en af de vigtig-
ste grunde til, at jeg har sagt ja til 
amabssadør-rollen. Selv om man 
skifter religion, skifter man ikke 
kultur”, siger hun.

Danmission: Ønsker dialog
- Hvorfor har Danmission valgt 

en muslim som ambassadør? 

- At vælge en person som Sa-
liha Marie Fetteh som én af vores 
ambassadører giver god mening 
af mange årsager, siger kom-
munikationschef Charlotte Dyhr. 

- Ambassadørernes opgave er 
at tale Danmissions sag på det 
politiske og økonomiske niveau 
og bringe for tællingerne om 
Danmissions arbejde længere 
ud, end vi selv kan. Saliha Marie 
Fetteh er en rigtig god fortaler for 
Danmissions arbejde.

- Hun kan som muslim nå 

ud med Danmissions mission i 
muslimske kredse, som vi ellers 
ikke får i tale. Til mennesker, som 
gennem hendes loyale og positive 
fortælling om Danmission måske 
kunne få lyst til at vide mere om 
det kristne fundament for vores 
arbejde, mener Charlotte Dyhr. 

- Salihas fortælling om Danmis-
sion kan også være med til at 
nedbryde fordomme om kristne i 
muslimske miljøer. 

- Vores samarbejde med Saliha 
Marie Fetteh er med til at nuan-
cere billedet af både kristne og 
muslimer – når vi lærer hinanden 
at kende nedbrydes vores fjen-
debilleder.  

- Vi er også glade for at have 
Stine Bosse som ambassadør. 
Hun er en af de mest indfl ydel-
sesrige erhvervskvinder i verden 
og bliver derfor hørt i sammen-
hænge, hvor Danmission ellers 
ikke er til stede. 

- Hun er kristen og har hjerte for 
Danmissions arbejde, som består 
af kirkeudvikling, fattigdomsbe-
kæmpelse og dialog, forklarer 
Charlotte Dyhr.

Bodil

Kristen børnehave fylder 25 år
Fredag d. 3. juni har den kristne børnehave Spiren i Haderslev 
25 års jubilæum. Det bliver fejret hele dagen. 

Først på dagen fra kl. 11- 13 er tidligere ledere og ansatte, og de 
første 10 børn, samt tidligere og nuværende bestyrelsesmedlem-
mer og nuværende forretningsforbindelser inviteret. 

Herefter vil der fra kl. 14-15.30 være åbent hus for alle, der måtte 
have lyst til at besøge Spiren på Christiansfeldvej 48 i Haderslev. 
Her kan de smage på en kæmpe kagemand. 

Sidst på dagen fra kl. 16.-18.30 holdes fest for de nuværende 
børn med deres familier og de ansatte i Spiren. Her vil børnene 
fra Spiren synge, Hans Jørgen Østerby kommer, og der er fæl-
lesspisning og aktiviteter for børnene.

Spiren har 90 børn og en del på venteliste. Der er ca. 35 ansatte.
Hjemmesiden er: www.spiren-haderslev.dk. 

Henri.

Spiren har bl.a. en skovbørnehave. Ill. fra hjemmesiden.

FrikirkeNets talsmand, Tonny 
Jacobsen, har kommenteret 
sagen om Byens Kirke i Sil-
keborg, hvor en tidligere leder  
- som nu bor i USA - er ankla-
get for sex-misbrug og andre 
overgreb på unge.

- Vi er chokerede over at høre, 
hvad der er foregået i Byens Kirke 
i Silkeborg. Først og fremmest 
tænker vi på ofrene, som har 
vores dybeste medfølelse. 

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for 
at støtte og hjælpe dem. Ud over 
de professionelle tilbud, som politi 
og sociale myndigheder vil give, 
står de kirker, som FrikirkeNet 
samarbejder med i Silkeborg til 
rådighed for ofrene med støtte 
og assistance i det omfang, de 
måtte ønske det.

Første gang vi hørte, at der var 
problemer i Byens Kirke, var for 
seks år siden, hvor det kom frem, 
at der foregik ting i kirken, som 

ligger meget langt fra FrikirkeNets 
etik og værdier. Det drejede sig 
blandt andet om manipulation og 
sekterisk adfærd.

Præst suspenderet
Vi bifaldt derfor, at præsten 

først blev suspenderet og siden 
ekskluderet af pinsekirkernes 
ledernetværk. Vi bifaldt også, at 
præsten blev meldt til politiet, og 
at Byens Kirke sidenhen blev eks-
kluderet af de danske pinsekirker, 
da Byens Kirke ikke ville lægge 
afstand til præsten.

Derudover vil vi gerne rose 
pinsekirkerne for at kontakte det 
amerikanske pinsekirkesamfund 
Assemblies of God for at udtrykke 
bekymring vedrørende præstens 
forsøg på at etablere en ny kirke i 
Orlando, Florida.

Alvorligere end vi troede
Det, som nu er kommet frem, 

er langt mere alvorligt, end det vi 

havde viden om foregik i Byens 
Kirke i 2010 og 2012. Det eneste 
gode, som kan siges, er, at tin-
gene er kommet frem i lyset, og at 

sagerne er blevet meldt til politiet. 
Byens Kirke og præsten fik 

med eksklusionerne i 2010 og 
2012 det stærkest tænkelige 
signal om, at deres handlinger 
var i modstrid med vores etik og 
værdier.

Åbenhed og ansvar
Vi vil til enhver tid og ikke 

mindst i lyset af denne sag hilse 
initiativer, der fremmer åbenhed 
og indsigt i de mange foreninger 
og organisationer i Danmark, 
meget velkomne. I FrikirkeNet har 
vi et stærkt fokus på betydningen 
af at stå til ansvar over for andre. 

Vi anbefaler på det stærkeste, 
at hver enkelt kirke har en struktur 
med tilsyn i form af supervisorer 
fra andre kirker, som kan medvir-
ke til, at der ikke udvikles usunde 
strukturer og miljøer.

Tonny Jacobsen
Talsmand for Frikirkenet

Obs: Leder var skrevet før sag
I sidste nummer af Udfordringen (uge 20) skrev jeg en generel 

leder om, at kristne måtte forvente kritik fra det omgivende sam-
fund. Også selv om denne kritik ofte er uretfærdig. 

Denne generelle betragtning havde dog INTET med retssagen 
mod en tidligere ungdomspræst i Byens Kirke i Silkeborg at gøre. 

Sagen dukkede først op i medierne mandag-tirsdag og Udfor-
dringen var allerede trykt fredag. Lederen var naturligvis ikke et 
forsvar for uetisk og ukristelig opførsel.

Henri Nissen, ansvarshav. redaktør.

Kristendemokraternes formand Stig Grenov poserer 
foran grundloven. Han taler dog ikke selv på nogen af de 
fem grundlovsmøder, som partiet arrangerer i år.

KD har færre grundlovsmøder
Kristendemokraterne holder grundlovsmøder fem steder på 
søndag den 5. juni, som er grundlovsdag.

KD i København og omegn samt Nordsjælland holder kl. 14 et 
fælles møde på partiets landskontor, som nu ligger i Vermlands-
gade 51, København S. her taler den unge folketingskandidat 
Isabella Arendt Laursen.

KD på Sjælland i øvrigt samler folk om en stand kl. 10-16 ved 
Grundlovsfesten Dianalund Borgerhus på Sømosevej 44.

KD på Fyn samles i Sognegården Solgårdsvej 40, Tarup, hvor 
forhenværende sognepræst, Bjerreby, Tåsinge, Erik Sloth, taler 
kl. 14.

KD i Vestjylland har kl. 14 folketingskandidat Marianne Karls-
mose som taler på Sdr. Lundgård på Lundvej 32 udenfor Herning.

KD Østjylland har kl. 14 den unge gymnasieelev og folketings-
kandidat Jacob Rabjerg som taler på Kjeldsø Lejren, der ligger 
på Bøgedal 4 i Ans by.

KD Nordjylland har grundlovsmøde med folketingskandidat 
Nick Hansen kl. 14. Det er Ved Skovpavillonen i Tolne Skov, Bak-
kevej 5 i Sindal.

KD i Sydjylland har tidligere haft tre arrangementer, men i år 
er der ingen. Det skyldes bl.a. at Indre Mission har årsmøde på 
Mørkholt Camping, hvor mødet normalt holdes, fortæller Knud 
Hauge, som er formand i Vejle.

Henri. 

Tonny Jacobsen er talsmand for 
FrikirkeNet, som er et netværk af 
frikirker, institutioner og organi-
sationer fra pinsekirkerne, Apo-
stolsk Kirke, Missionsforbundet, 
Baptistkirken samt fra uafhæn-
gige frikirker og husmenigheder.

Frikirkenet: Vi er chokerede

Midt- og Vestjyllands Politi 
efterforsker en sag om en tid-
ligere ungdomspræst i Byens 
Kirke i Silkeborg. 

Manden er anmeldt for fl ere 
sexovergreb mod otte unge ned 
til 13-års alderen. Det er sket 
mellem 2006-2011.

Oplysningerne kom frem på et 
dramatisk møde i kirken den 27. 
april, hvor fl ere fortalte om over-

grebene. Faderen til den unge 
præst, som har ledt kirken, be-
sluttede herefter at lukke kirken, 
der allerede for fl ere år siden blev 
ekskluderet af Frikirkenet.

- Vi er i chok. Det er utrolig 
svært at fatte. Vi spurgte rundt 
på mødet, og det viste sig, at 
der er foregået rigtig mange ting, 
som ikke skulle foregå, siger den 
nuværende leder af frikirken til 
Metroexpress.

I 2012 stod en pige frem og 
fortalte i Midtjyllands Avis, at hun 
efter lange overvejelser havde 
meldt præsten til politiet, fordi 
han havde filmet nøgne piger, 
overhældt børn med tændvæske 
og fået dem til at spise opkast. 

Sagen endte dengang med, 
at politiet droppede sagen mod 
præsten, fordi man vurderede, at 
der ikke var holdbare beviser for, 
at der var foregået noget ulovligt.

- Hvis jeg dengang havde vidst 
det, som jeg ved i dag, havde jeg 
selvfølgelig ikke forsvaret ham, 
siger lederen af den nu lukkede 
frikirke i Silkeborg.

Ungdomspræsten stak af til 
USA, efterladende en større 
gæld, og etablerede en kirke i 
USA. Her er præsten nu også an-
meldt for sexovergreb mod børn i 
det kristne miljø i USA.

Henri.

Kirke lukker efter skandale-sag

Muslimen Saliha Fetteh og erhvervskvinden Stine Bosse.
Foto: Danmission.

Silkeborg-sagen:
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Gudstjeneste midt på motorvejen
Silkeborgmotorvejen åbner i september offi cielt for trafi k, men 
inden da har Y’s Men’s i Silkeborg arrangeret en gudstjeneste 
midt på motorvejen.

Vejdirektoratet har givet tilladelse til arrangementet på den nye 
motorvej, inden bilerne tager over.

Gudstjenesten foregår søndag den 29. maj og foreståes af provst 
Jakob Nissen. Lisbeth Smedegaard Andersen, der er en anerkendt 
kunstner og salmedigter, har skrevet en salme til begivenheden. 
Erik Sommer har skrevet melodien til den nye salme.

50 medlemmer fra fem blæserorkestre i Silkeborg står for musik-
ken til gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe pandekager, og 
der lyder en opfordring fra arrangørerne til at medbringe noget at 
sidde på og en paraply alt efter vejret.

NC

TV2 om
Berntsen
Mandag den 30. maj sender TV2 
et program med den kristne 
helbredelsesprædikant Hans 
Berntsen, Aalborg.

I programmet ”Healing - den 
sidste udvej” vil den tidligere 
Volvo-direktør Hans Berntsen 
bede for kronisk syge. Det drejer 
sig om to personer, som lider af 
schlerose, og én som lider af 
Hortons hovedpine.

Hans Berntsen har i 34 år præ-
diket og bedt for syge, og mange 
er blevet mirakuløst helbredt. 
Hans Berntsen har tidligere med-
virket i tv i bl.a. TV2, DR og DK4.

Bodil

Retsteolog: Koran-læsning er
i strid med kirkens ordning

Bibeloversættere fra Norge 
og Kenya til årsmøde i Aarhus
Wycliffe Danmark holder årsmøde 
den 4. juni på  TORVET, Katrinebjerg-
vej 75 i Aarhus N. 

Årsmødet får ikke mindre end to 
udenlandske gæster, nemlig Sigmund 
Evensen fra Norge og Elly Gudo fra 
Kenya. Sigmund Evensen holder fore-
drag om: ”Bibelen i fokus – fortællinger 
fra 20 år som bibeloversætter i Papua 
Ny Guinea”.

Sigmund Evensen og hustruen ud-
viklede skriftsprog, lærte umanakaina-
folket i at læse og hjalp lokale med at 
oversætte Ny Testamente. 

Elly Gudo vil fortælle om sit arbejde 
som bibeloversættelses-konsulent med 
fl ere forskellige sprog i Kenya.

Årsmødet starter med frokost og 
slutter ved 16-tiden.

Bodil

Indre Missions festival på 
Mørkholt Strand Camping 
den 3.-5. juni bliver det største 
årsmøde i over 10 år.

 Indre Missions Årsmøde bliver  
afviklet som en festival med fl ere 
scener, musik og udendørsak-
tiviteter på bevægelsens egen 
campingplads, Mørkholt Strand 
Camping, ved Vejle Fjord.

40 valgmuligheder
Deltagerne kan selv sam-

mensætte festivalprogrammet 
ud fra et omfattende program 
med over 40 punkter. Der er 
foredrag, debatter og mulighed 
for at få indblik i en række af Indre 

Missions, IMU’s og Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskolers 
mange arbejdsgrene. 

På 'Markedspladsen' bliver 
serveret kaffe, og man kan også 
opleve Vejle Fjord fra en kajak 
eller nyde udsigten fra toppen 
af et træ, mens børnene fester 
i deres helt eget ’Slaraffenland’. 

Lovsang med folk-band
Lørdag aften holder den engel-

ske sangskriver Stuart Townend 
en lovsangskoncert akkompag-
neret af sit dygtige folk-inspire-
rende band. 

Formanden, valgmenigheds-
præst Hans-Ole Bækgaard, vil 
fremlægge sin årsberetning lør-

dag formiddag kl. 10. I år handler 
det bl.a. om arbejdet med nye 
strukturer og arbejdsgange i 
både folkekirken og Indre Mis-
sion. Han vil også samle op på 
det sidste års mange teologiske 
debatter om bl.a. omvendelse, 
gudsopfattelse og mission. 

Efter beretningen er der tid 
til drøftelse, og om eftermidda-
gen fremlægges Indre Missions 
årsregnskab med efterfølgende 
drøftelse.

I løbet af weekenden er der 
fi re fællessamlinger i det store 
telt med bl.a. forkyndelse og 
fællessang for alle generationer.

Bodil

Biskop Henrik Stubkjær bliver 
formand for Danske Kirkers Råd
Biskop Henrik Stubkjær, Vi-
borg Stift, blev enstemmigt 
valgt som formand for Danske 
Kirkers Råd ved årsmødet den 
21. maj. 

Henrik Stubkjær afløser An-
ders Gadegaard, der har været 
formand de sidste 9 år.

”Henrik Stubkjær er en stor ka-
pacitet. Han er en utrolig erfaren 
organisationsmand med et meget 
bredt netværk både herhjemme 
og ude i verden. 

Han er en mand med globalt 
udsyn og lokal indsigt. Han har 
sans for samarbejdet også i bre-
dere forstand med kirker, kirkelige 
organisationer og andre aktører 
i civilsamfundet”, siger biskop 
Peter Fischer-Møller.

Henrik Stubkjær har været 
biskop i Viborg Stift siden 2014. 
Inden da har han været general-

sekretær i Folkekirkens Nødhjælp 
(2005-2014) og forstander på 
Diakonhøjskolen (1996-2005). 

Han er gift med pastor Karen 
Stubkjær, og de har fi re børn.

Bodil

Viborgs biskop Henrik Stub-
kjær skal lede det økumeniske 
arbejde i Danske Kirkers Råd.

I Danske Kirkers Råds 
forretningsudvalg sid-
der:

Formand Biskop Henrik 
Stubkjær, Folkekirken, Bi-
skop Peter Fischer-Møller, 
Folkekirken, Biskop Cze-
slaw Kozon, Den katolske 
Kirke, Generalsekretær 
Lone Møller-Hansen, Bap-
tistkirken, Pastor Tonny 
Jacobsen, Pinsekirken, 
Kasserer Aase Rønkilde 
Pedersen, Vor Frue Kirke, 
København, Thorsten Rør-
bæk, KFUM/K 

Danske Kirkers Råd er 
Danmarks nationale kir-
keråd og det bredeste øku-
meniske netværk i landet 
med 15 medlemskirker og 
41 kirkelige organisationer. 

Kristen Netradio går i luften med 
debatprogrammet Rebellen
Torsdag eftermiddag sen-
der KristenNetradio.dk de-
batprogrammet Rebellen.

- Det er et samfundskritisk 
debatprogram, der søger at 
være i spændingen mellem 
kirken og dens medlemmer 
og deres kommunikation 
og relation til omverdenens 
samfund, etik og politik, 
skriver værterne. 

Det første emne var ”Spi-
ritualitet - hvor går græn-
sen?” Her tog værterne fat 
på yogafaith, en praksis som kombinerer bevægelser fra yoga og 
kristendom. Selvom yogaen har sin oprindelse i Indien og særligt 
er en praksis, man normalt forbinder med Østens religioner, så ser 
tilhængerne ikke yogaen og den kristne tro som uforenelige. 

Skeptikerne mener, man blander koncepterne sammen, når man 
dyrker ”kristen yoga”.

NC

Rie Skårhøj står for Yogafaith i 
Danmark. Illustr. fra hjemmesiden.

Indre Missions Årsmøde 
får rekordtilslutning i år
Tilmeldingerne strømmer ind til IMs Årsmødefestival på Mørkholt Strand.

IMs formand Hans-Ole Bæk-
gaard fremlægger sin årsbe-
retning lørdag formiddag.

Netværket repræsenterer 15 medlemskirker og 41 organisationer.

Af Bodil Lanting

- Min retsteologiske vurdering 
er, at koranoplæsningen ikke 
var - og heller ikke kunne være  
- til Guds navns ære og hans 
menigheds opbyggelse.

Sådan skriver retsteolog og 
ph.d. Kristine Garde i en kronik 
i Kristeligt Dagblad den 25. maj.

Oplæsningen af en tekst fra 
Koranen d. 6. april i Københavns 

Domkirke indeholder potentiale til 
at skabe usikkerhed om folkekir-
kens konfessionelle rodfæstethed 
i en evangelisk-luthersk kristen-
dom, mener retsteologen.

Kristine Garde vurderer sagen 
bl.a. ud fra ritualet for kirkeindviel-
se. I ’Ritual II’ er der en opfordring 
til bøn om, at ”Gud vil give sin 
nåde... og lade det nye kirkehus 
tjene til hans navns ære og hans 
menigheds opbyggelse”.

En recitation af Koranens ”Al-

Fatiha” (eller en anden sura) i en 
kristen gudstjeneste og i et indviet 
kirkerum strider imod en hyldest 
til den treenige Gud. Samtidig 
opfattes den citerede tekst som 
et opråb til oprør mod jøder og 
kristne. 

Biskop Peter Skov-Jakobsen 
burde have afvist det tyrkiske 
ønske om koranoplæsning ved 
mindegudstjenesten for terrorofre 
med henvisning til ’vor kirkes 
ordning’, vurderer Kristine Garde. 
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Søndagens tekst: Matt. 12:13-21
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Verdens eller Guds rigdom?
13En mand fra mængden råbte: »Mester, sig til min bror, 

at han skal dele min fars arv med mig!«
14Jesus svarede: »Gud har ikke sendt mig for at være 

dommer i jeres retssager.« 15Så tilføjede han henvendt til 
de omkringstående: »Vogt jer for al slags pengebegær, for 
økonomisk velstand kan ikke skænke jer livet.«

16Derpå fortalte Jesus en historie: »En rig mand havde 
en gård, hvis marker havde givet en rekordstor høst. 17Han 
spekulerede derfor på, hvad han skulle gøre, for han havde 
ikke plads til den enorme høst. 18Til sidst sagde han til sig selv: 
‘Jeg vil rive mine lader ned og bygge nogle endnu større, så 
jeg kan få det hele under tag. 19Derefter vil jeg tage den med 
ro og sige til mig selv: Nu har du samlet nok til mange år, og 
det er på tide, du nyder livet. Spis, drik og vær glad!’ 20Men 
Gud sagde til ham: ‘Du er en tåbe! I nat skal du dø! Hvem 
skal så have alt det, du har skrabet sammen?’

21Sådan går det den, der kun tænker på at samle sig 
rigdomme på jorden uden at kende rigdommen fra Gud.«

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør
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Niels Chr. Melgaard

Syn for sagen
Denne uge fortæller vi om et helt specielt mirakel: En lille 
dreng, som var født lam i den ene side, og som blev skannet 
til kun at have én fungerende hjernehalvdel, blev så meget 
helbredt under forbøn, at han på skanningen to år senere 
havde to fungerende hjernehalvdele.

Det er den slags mirakler, som gør det 
meget lettere for os at tro på, at der virkelig 
fi ndes en god Gud, som hører vores bønner.

Jesus sagde: I tror, fordi I har set, men 
salige er de, der tror, selv om de ikke ser.

Mange af Udfordringens læsere må være 
salige, for de tror, selv om de ikke har set 
tegn. (I praksis har de fl este dog nok alligevel 
set en bekræftelse på deres tro.)

Men her er altså syn for sagen for dem, der 
vil have beviser. Her er to skanninger, som 
konkret viser, at der i 2013 var sort i venstre 
side, men at der i 2015 var blevet hvidt af 
hjernevæv. Og skanningerne er foretaget af 
Aalborg Sygehus. 

Den lille dreng er i dag begyndt at gå, og 
han er kognitivt helt på højde med de andre i børnehaven.

(Læs selv artiklen på side 3.)

Alligevel er jeg desværre bange for, at ateisterne og tviv-
lerne ikke VIL tro. Vi mennesker er nogle sære skabninger. 
Vi fi nder altid på bortforklaringer for det, vi ikke vil tro på. Det 
kræver et ærligt hjerte at indrømme, at man tog fejl.

Det er meget nemmere at tvivle end at tro - for det har konse-
kvenser for vores livsstil, hvis vi tror. Men konsekvenserne ved 
at tvivle på Guds udstrakte hånd er langt mere alvorlige - her 
i livet går vi fejl af Guds velsignelser, og i livet efter døden går 
vi fortabt, hvis vi ikke tror på Jesus. (Markus 16,16)

Jesus sagde: ”Tro mig... Men vil I ikke tro det, så tro på grund 
af de undere, I har set mig gøre.” (Johs. 14,11-14)

Miraklerne er en hjælp til dem, der har svært ved at tro. 
Derfor fortsætter Jesus med at love: ”De, der tror på mig, 

skal gøre de samme undere, som jeg har gjort; ja, de skal 
gøre endnu mere...”

Meningen var altså, at miraklerne skulle fort-
sætte. Tegnene skulle følge med. Som bevis for, 
at Gud fi ndes, og at Jesus frelser og helbreder.

For Gud ønsker, at alle skal frelses.
Men kun vi selv kan afgøre, om vi VIL tro.

2013

2015

I trosbekendelsen, som pro-
klameres hver søndag i alle 
landets kirker, lyder det bl.a. 
sådan: Vi tror på … kødets 
opstandelse og det evige liv. 
Denne trosbekendelse er me-
get gammel, den kan føres helt 
tilbage til det 2. århundrede.

De kristne har altid troet på, 
at der er en opstandelse og et 
evigt liv. Når Jesus kommer igen, 
så vil han skabe fred på jorden, 
og når det sker, skal vi opleve 
opstandelsen fra døden til et evigt 
liv. Det, som trosbekendelsen her 
udtrykker, er kristendommens 
store håb.

Når man står ved en begra-
velse og skal tage afsked med 
et kært menneske, så melder 
spørgsmålet sig uvilkårligt: ”Er der 
et liv efter døden?” Det er der ikke 
noget nyt i, for mennesker har 
gennem alle tider været optaget 
af dette spørgsmål. For nylig var 
der en serie i TV med titlen: Livet 
efter livet, som handlede om det 
samme.

I en af oldtidens menigheder 
rejste man også spørgsmålet. 
Derfor er det kommet med i Bi-
belen (1.Kor.15: 35-50). Det er 
Paulus, der har ordet og siger: 

”Nogen vil sikkert indvende: 
”En død kan da umuligt genop-
stå? Hvad for en krop vil han stille 
med?” Det er et godt spørgsmål. 
Paulus svarer selv på det ved at 
bruge et billede fra naturen: ”Prøv 
at tænke dig om! Det sædekorn, 

du lægger i jorden, må dø, før det 
kan blive til en ny plante. Og den 
nye plante, der vokser op, er jo 
ikke den samme som det nøgne 
sædekorn, du lagde i jorden … 
Når sæden er lagt i jorden, får 
Gud en plante til at vokse frem 
efter hans design … De himmel-
ske legemer har en anden energi 
og udstråling end de jordiske…”

Opstandelse til nyt liv er altså 
ikke en umulighed, for den fi nder 
allerede sted i naturen. Det mi-
rakel, som sker hvert forår, når 
nyt liv pibler frem af jorden, er et 

billede på det nye liv, vi få ved den 
opstandelse, Gud har lovet os. 
Som i naturen er det nye liv an-
derledes, det har nok sit udspring 
i det legeme, vi begraver; men det 
nye herlighedslegeme har en an-
den himmelsk udstråling og glans. 
Det bekræfter Paulus yderligere 
(v.42). Det, der sker i naturen, kan 
sammenlignes med det der sker, 
når de døde genopstår. Det der 
lægges i jorden, er forgængeligt; 
det der opstår er uforgængeligt … 
Det der lægges i jorden, er mag-
tesløst; det der opstår, er fuld af 
kraft. Der lægges et fysisk legeme 
ned; men der opstår et åndeligt. 
Når der fi ndes et fysisk legeme, 
så må der også fi ndes et åndeligt. 

Det nye legeme er altså ånde-
ligt og udødeligt. Det vil sige, selv-
fornyende, evigt, smukt, herligt, 
og det fremstår fuld af kraft. Noget 
tyder endda på, at uanset den 
alder vi har, når vi dør, så opstår 
vi som unge i vores bedste alder, 
og den alder skal vi eje for evigt.

Paulus fortsætter: 
”Skriften siger jo, at den første 

mand, Adam, blev et levende væ-
sen og gav det fysiske liv videre. 
Men den sidste Adam, Kristus, 
giver åndeligt liv. Det fysiske liv 
kommer først, derefter det ånde-
lige. Adam blev skabt af jordens 
muld, men Kristus kom ovenfra 
– fra himlen. Alle mennesker har 
den samme slags legeme som 
Adam … (ja, for vi er alle døde-
lige, vi har nemlig arvet Adams 

natur); men alle, der hører Kristus 
til, vil få samme slags legeme 
som ham, - et himmelsk legeme.”

Der er to, der hedder Adam 
i teksten, og der er klar forskel 
på dem. Den første Adam - ham 
vi alle nedstammer fra, han 
svigtede og førte os alle i døden. 
Den sidste Adam, Jesus Kristus, 
skabte noget nyt. Han overvandt 
døden ved sin opstandelse. De, 
der lever og tror på ham, får del i 
hans opstandelse – de skal leve, 
selv om de dør. De får del i det nye 
liv, som er af en anden dimension 
med en anderledes herlighed og 
glans over sig (Matt 13,43). Det 
liv er evigt og uforgængeligt - på 
samme måde som englenes 
(Matt. 22, 29-30). Det er et her-
lighedslegeme, som det Jesus 
havde efter sin opstandelse, og 
det er helt under Helligåndens 
ledelse. Det nye legeme er ikke 
forskelligt i udseende. Vi skal 
kunne genkende hinanden, og vi 
skal spise og drikke og få gavn 
af det, for blot at nævne noget af 
det, Bibelen lover os.

Joh 17,3: ” …dette er det evige 
liv, at de kender dig, den eneste 
sande Gud, og ham, du har 
udsendt, Jesus Kristus.” 1. Joh 
5,12: ”Den, der har Sønnen, har 
livet; den, der ikke har Guds søn, 
har ikke livet”. 

Ugens prædiken er fra netkir-
ken.dk

Vi får et nyt
herlighedslegeme

Det mirakel, som sker hvert forår, når nyt liv pibler frem af jorden, er et billede på det nye liv, vi får 
ved den opstandelse, Gud har lovet os.

                        Af Leif Rasmussen 

Tidl. forstander og højskolelærer, 
forfatter til bøgerne 

”Brev til menigheden i Danmark” 
og ”Vejen tilbage til fremtiden”.



Udfordringen søndag den 29. maj 2016 KRONIK . 7 

Af Lars Bo Olesen

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Kristne asylansøgere. 

* Forfulgte kristne.
*Indre Missions årsmøde 

* Afgørelsen om homo-vielser.
* Sandhed i medierne.

* Afsløring af løgne.
* Vækkelse.

“Ild er jeg kommet for at kaste 
på jorden, og hvor ville jeg 
ønske, at den allerede havde 
fænget” 

Ordene kommer fra Jesus, 
(Lukasevangeliet 12:49) og 
dækker tilsyneladende over 
en længsel efter at se det, han 
repræsenterede, blive spredt 
ud over hele jorden og blive 
alle til del. Når vi i dag taler om 
Jesus, og om at blive som ham, 
så ligger der i de få sætninger, 
jeg her citerer, en kerne, som 
er vigtig at få fat i. Det Jesus 
repræsenterede, og som han 
senere sagde, at Helligånden 
skulle hjælpe hans efterfølgere 
med at formidle, indeholder 
elementer, der umiddelbart ikke 
synes så rare.

Ilden, som han her omtaler, 
er hverken en fysisk ild eller 
død og ødelæggelse, men 
snarere en metafor for det, troen 
og Gudsriget vil gøre ved det 
menneske, der forbindes med 
det. Det sætter noget i gang. 
Det brænder og er alt andet 
end anonymt og noget, der kan 
skjules.

Da Johannes Døber prædi-
kede i ørkenen, vidnede han 
om den kommende Messias, 
med ordene: “Jeg døber jer 
med vand til omvendelse; men 
han, som kommer efter mig, 
er stærkere end jeg, og jeg er 
ikke værdig til at bære på hans 
sko. Han skal døbe jer med 
Helligånden og ild.” (Matthæu-
sevangeliet 3:11)

Der var altså noget, den kom-
mende Messias ville bringe til 
menneskeheden, som skulle 
blive så mærkbart, at det ikke 
kunne skjules. Sammenlignin-
gen med dåben i vand er inte-
ressant. Man kan ikke døbes i 
vand uden at blive våd. Man kan 
heller ikke døbes i Helligånden 
uden at blive berørt af ilden.

Ilden har fl ere funktioner og 
betydninger. I en bibelsk kon-
tekst er det ofte forstået som 
noget, der renser og fremhæver 
det, som er ædelt. Forædling 
kan være en vanskelig proces. 
Resultatet er imidlertid så vær-
difuldt, at det er bøvlet værd. 

Forædling er en proces, som 
i følge Bibelen er nødvendig for 
alle mennesker, ganske enkelt 
fordi vi er gjort urene af vores 
egen ulydighed eller insisteren 
på at gå egne veje, uden tanke 
på hvad der er bedst, ikke bare 
for os selv, men for hele Guds 
skabning.

Fravalget af Gud lægger et 

låg af urenheder over vores liv, 
men i kontakten med Gud og 
hans Ånd brændes det væk, og 
vores oprindelige formål med at 
være skabt i Guds billede kom-
mer frem igen.

Pinsedag gav frimodighed
På Pinsedag - som vi lige 

har fejret endnu engang - blev 
de disciple, der var forsamlede 
i ovensalen, fyldt med Hellig-
ånden, og tunger som af ild 
satte sig på hver enkelt af dem. 
Resultatet var overvældende. 
De fi k frimodighed og begyndte 
straks at proklamere evangeliet 
om Jesus på sprog, de ikke 
havde lært, men som blev for-
stået af de udlændinge, der var 
i Jerusalem i forbindelse med 
pinsefesten.

Disciplene havde tidligere 
hørt Jesus sige, at de ikke 
skulle være urolige, når han 
skulle herfra, og at det faktisk 
var det bedste, der kunne ske, 
fordi Faderen så kunne sende 
Helligånden. De vidste, at noget 
skulle ske, og at det havde med 
Helligånden at gøre. Men det 
der skete, overgik deres vildeste 
fantasier.

Man kan næsten fornemme 
suset i luften, da Peter, der i 
længere tid havde været lettere 
apatisk og haft travlt med at 
gemme sig af frygt for repres-
salier, pludselig står frem midt i 
folkemængden og råber af sine 
lungers fuld kraft: Hør efter hele 
Jerusalem!!! Nu skal I høre, 
hvad der er sket. Det er det, som 
profeten Joel talte om, da han 
sagde: “Det skal ske i de sidste 

dage, siger Gud: Jeg vil udgyde 
af min ånd over alle mennesker. 
Jeres sønner og døtre skal 
profetere, jeres unge skal se 
syner, jeres gamle skal have 
drømme. Selv over mine trælle 
og trælkvinder vil jeg udgyde 
min ånd i de dage, og de skal 
profetere.” (Apg. 2:17–18)

Efter en længere tale, hvor 
det var tydeligt, at Peter var 
blevet en anden, fri og modig, 
sagde han, at hvis de ville om-
vende sig og tro på, at Kristus 
var Guds søn, og lade sig døbe 
til ham, så ville de også få Hel-
ligånden som gave. Tre tusinde 
tog imod ordet, lod sig døbe og 
fi k Helligånden som gave!

Resten er historie. Denne lille 
gruppe mennesker forvandlede, 
gennem deres eget vidnesbyrd 
om Kristus en hel verden! Hel-
ligånden gav dem som lovet 
kraft til at gøre det samme, som 
Jesus havde gjort. De helbredte 
de syge, satte fortrykte i frihed, 
gav blinde deres syn, rensede 
spedalske, hjalp de udstødte og 
forkyndte evangeliet, de gode 
nyheder, for alle, der ville lytte.

Vigtige pointer
Dåben med Helligånd og 

ild er en gave fra Gud. Han vil 
det, mere end vi vil det. Det 
lader dog til at være en udtrykt 
længsel hos modtageren, der 
aktiverer Gud som gavegiveren. 
Desuden forudsætter dåben 
i Helligånden, at det enkelte 
menneske har modtaget, og 
omvendt sig til, troen på, at Je-
sus er Guds søn. Dåben i vand 
(den offentlige bekendelse af 

denne tro) er også vigtig.
Selvom der i Apostlenes 

gerninger beskrives fl ere veje 
til dåben med Helligånden, 
er ovenstående afgørende 
elementer. Selv om vi hverken 
kan pålægge eller give Hellig-
ånden til hinanden, så ser det 
alligevel ud til, at formidlingen 
af Helligåndens dåb ofte sker 
i et fællesskab, og når andre 
troende lægger hænderne på 
den, der søger gaven.

Ikke kun tungetale
Hvordan ved man så, om 

man har modtaget Helligån-
den? 

Mange vil mene, at tungeta-
len er det afgørende tegn. Det 
er naturligvis, fordi det flere 
steder i Apostlenes gerninger 
er det umiddelbare resultat, når 
mennesker modtager Helligån-
den. Et eksempel på dette ser 
vi både i Apostlenes Gerninger 
kap 2:4 og senere i kap 19:1–6.

Men at afgrænse Helligånden 
til en synlig manifestation af 
tungetale, er for mig at se at 
begrænse Gud og hans inten-
tion med at sende Helligånden. 
Hovedparten af den tungetale, 
der praktiseres i dag, har ikke 
den missionale effekt, som 
tydeligvis var resultatet af den 
første erfaring på Pinsedag i 
Jerusalem.

De fl este tungetalende, inklu-
siv mig selv, bruger tungetalen 
som et bønnesprog, en måde at 
kommunikere med Gud, uden 
at skulle bruge forstandens 
kapacitet. Det kan opleves både 
befriende og trosstyrkende. 
Men det er meget sjældent, 

at det, der siges, forståes og 
gør Guds rige tilgængeligt for 
udenforstående.

Det bringer mig til en vigtig 
pointe. Helligåndens tilstede-
værelse i et menneskes liv kan 
ikke alene måles på, om et 
menneske taler i tunger eller 
ej. For det første er der ingen, 
der fuldt ud er i stand til at vur-
dere ægtheden af tungetalen. 
Det er i langt de fl este tilfælde 
en personlig gave til brug i 
det enkelte menneskes kom-
munikation med Gud. For det 
andet formidler tungetalen ikke 
i sig selv evangeliet, da den er 
uforståelig.

Jesus selv gjorde en dyd 
ud af at tale til mennesker på 
et sprog, de forstod, og det er 
netop her, Helligånden giver os 
en særlig kraft eller evne. Han 
giver os, når vi fyldes af ham, 
først og fremmest frimodighed, 
men dernæst også evne og 
kærlighed, så vi kan kommu-
nikere de gode nyheder til det 
enkelte menneske på Guds 
vegne. Det er altså til den mis-
sionale opgave, til det at være 
vidner og budbringere, at Gud 
giver mennesket kraft ved Hel-
ligånden.

Paulus’ liste med ni nådega-
ver i 1. Korinterbrev kap. 12 er 
et eksempel på dette. De tilde-
les ikke for egen skyld, men til 
fælles gavn. De gives ikke med 
henblik på at holde karismatisk 
legestue, men for at hjælpe 
mennesker ud af trældom og 
tættere på Kristus.

Nådegaver og frugter
Jeg tror, det er vigtigt, at 

vi ikke havner i en grøft, hvor 
dåben i Helligånden bliver et 
slags karismatisk rygmærke, 
vi stræber efter at opnå. Jeg 
har set for mange mennesker, 

særligt i det frikirkelige miljø, 
som fordi de ikke kunne tale i 
tunger følte sig forkerte, syndige 
og degraderet til B-holdet. Det 
er nonsens!

Tungetalen er ikke beviset på 
Helligåndens dåb. Det er en del 
af en større pakke. Tungetalen, 
eller for den sags skyld en af de 
andre nådegaver, kan i bedste 
fald være et tegn på, at noget er 
sket. Men hvis ikke nådegaven 
underbygges af de karaktertræk 
(frugter), som Helligånden re-
præsenterer: kærlighed, glæde, 
fred, tålmodighed, venlighed, 
godhed, trofasthed, mildhed og 
selvbeherskelse (Gal. 5:22–23), 
og som er et resultat af, at vi 
lader Helligåndens ild rense 
vores liv, så opstår der en uba-
lance og dermed en risiko for, at 
nådegaverne ikke tjener deres 
oprindelige formål.

Ikke kun kraft
Gud er tilsyneladende mere 

optaget af uselvisk kærlighed 
end af kraft. Begge dele er vig-
tige ingredienser i forkyndelsen 
af evangeliet, men som det 
udtrykkes i kærlighedskapitlet 
i 1. Kor. 13, så vil du - selv om 
du har al tro, så du kan fl ytte 
bjerge - være intet, hvis du ikke 
har uselvisk kærlighed. Kraften 
beskyttes og kontrolleres af 
kærligheden.

Du får altså ikke med dåben 
i Helligånden et magisk stav, 
der - når du svinger den - kan 
vise dine omgivelser, hvor fanta-
stisk du er, og hvor meget Gud 
er med dig. Du får derimod en 
frihed, et nyt mod og evner, der 
sammen med Guds kærlighed 
i dit hjerte vil gøre dig i stand 
til at at formidle evangeliet, 
de gode nyheder, om Jesus til 
mennesker alle vegne og i alle 
livssituationer.

Ledende præst i
Åbenkirke Herning

Hvad betyder det 
at blive ’døbt med ild’?

Helligånden giver os, når vi fyldes af Ham, først og fremmest frimodighed, men dernæst også evne og kær-
lighed, så vi kan kommunikere de gode nyheder, til det enkelte menneske, på Guds vegne.

Johannes Døber forudsagde om Jesus, at han skulle døbe os med Helligånden og ild. Forstår vi hvad vil det sige, at blive døbt med ild?
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Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand i tresserne, 

og jeg har lige fået en diagnose, 
som ifølge lægerne sandsynligvis 
vil forkorte mit liv i betydelig grad. 
Den fornemmelse har jeg også 
selv. Derfor skriver jeg nu dette 
brev til dig, fordi der er nogle 
forhold, jeg gerne vil have en 
afklaring på.

Jeg har gjort mig mange tanker 
om livet og om døden. Jeg glem-
mer ikke, at jeg i min ungdom 
studerede under en professor, 
som påstod, at de gamle græ-
kere havde ret, når de hævdede 

sjælens udødelighed, altså at alle 
sjæle havde evigt liv. 

Det var noget med, at alle 
menneskesjæle fortsatte deres liv 
som her på jorden, bare et andet 
sted. Jeg har også talt med min 
søn om det. Han mener, at enten 
lever alle videre efter døden, eller 
også lever ingen videre. Han tror 
ikke på, at vi skal dømmes.

Jeg er kristen og må indrømme, 
at jeg er bange for døden. Men jeg 
tror ikke på, at jeg får evigt liv som 
en belønning for gode gerninger, 
jeg har gjort her på jorden. Jeg 
holder fast i og vil tro på nåden. 

Jeg er ikke særlig aktiv i området 
med de gode gerninger.

Til slut vil jeg gerne stille dig 
nogle spørgsmål og vil også blive 
glad, hvis du vil sende mig en 
salvedug. Sådan en, læser jeg 
jo, har hjulpet mange.

Hvad mener du, evigt liv består 
i? Ligner det livet her på jorden, 
som min professor og de gamle 
grækere mente?

Jeg er for resten også bange 
for at blive glemt, efter at jeg er 
død, at ingen vil mindes mig. Jeg 
er bange for at være glemt for 
tid og evighed. Jeg håber ikke, 

at det er en eller anden form for 
hovmod, der ligger til grund for 
det. Hvad mener du?

Mvh.
En mand i tresserne

Kære ven i tresserne
Jeg har sendt dig en salvedug, 

og jeg håber, at den må blive dig 
til hjælp.

Dit brev berører mange væsent-
lige emner, og lad mig starte med 
at sige, at det glæder mig, du tror 
på nåden, på Guds nåde. 

I dit brev slutter du med at be-
røre det, som jo er en misforstået 
opfattelse af, hvordan man kan 
opnå evigt liv hos Gud. 

Den misforståede opfattelse 
består i, at man tror, at man kan 
opnå evigt liv gennem gode ger-
ninger, som man har gjort i sit liv 
her på jorden. 

Gode gerninger er gode, og 
dem skal man selvfølgelig gøre, 
mens man er her. Men de frelser 
ikke, og de giver ikke evigt liv. 

Evigt liv gives ved tro på Jesus, 
og ved troen på hans offerdød på 
Golgatas kors. Ved denne tro på 
ham modtager vi ifølge Bibelen 
forsoning, frelse og evigt liv.

Du spørger også om, hvad det 
evige liv består i?

Hertil vil jeg svare, at evigt liv, 
som jeg ser det, er indgangen til 
en form for tilværelse, der ligger 

uden for vore tankers rækkevidde. 
Men den kan kort beskrives med 
ordene: ”hjemme hos Gud”.

Jeg vil også gerne tilføje, at når 
vi kristne, såvel som ikke-kristne, 
forestiller os Himlens salighed og 
Helvedes kvaler, så udmaler vi 
nok det, der skal komme på den 
anden side af døden, med en 

jordisk pensel. 
Vi kan vel også dårligt andet. 

Men Bibelen taler om, at det, der 
skal komme, er uudsigeligt og 
ubeskriveligt med vores jordiske 
tanker og ord. 

Bibelen fortæller os klart, at vi 
skal utalligt mange skridt højere 
op, i forhold til den jordiske virke-

lighed. Det evige liv hos Gud lig-
ger faktisk uden for vores tankers 
rækkevidde.

Derfor skal vi holde fast i evan-
geliets hovedtanke, nemlig at 
det evige liv er i Guds søn, og 
at døden er udenfor ham. Han 
blev hjemtaget til herligheden, og 
denne hjemtagelse får vi del i ved 

troen på ham.
Tilbage til din professor og 

grækerne:
Vi kristne søger ikke udødelig-

hed i den forstand, din professor 
og grækerne mente. Vi tror ikke på 
en fortsættelse af livet, som det var 
her på jorden, bare et andet sted. 
Vi tror på opstandelse, dvs. at Gud 
kan oprejse os fra døden med og i 
Jesus Kristus.

Vi tror altså ikke på, at livet hos 
Gud skal fortsætte i den samme 
”skure”, som det kørte i her på 
jorden. 

Vi tror ikke, som fx indianerne 
på ”happy hunting grounds”- de 
evige jagtmarker. Vor tro er troen 
på et evigt liv i Guds kærlighed 
svarende til det liv, Jesus blev 
oprejst til i Herligheden. En helt 
anden for os ufattelig virkelighed. 
Men herligt bliver det.

Du nævner også angsten for 
døden, at du selv er bange for 
at dø. 

Den angst kan nok fra tid til 
anden mere eller mindre ramme 
os alle, for døden er vores fjende. 

At kunne blive angst for en 
fjende ligger vel lige om hjørnet for 

os alle. Men Paulus minder os så 
om, at døden er den sidste fjende, 
vores sidste fjende. Den har ingen 
magt mere, for Jesus Kristus har 
besejret den på vores vegne, og 
den sejr bliver vores ved tro.

Du spørger, hvad jeg mener om 
din angst for at blive glemt. 

Dertil vil jeg sige, at ønsket om 
at efterlade et navn, et minde, et 
godt minde generelt ikke i min op-
fattelse falder ind under hovmod. 

Det er nok menneskeligt at ville 
forsøge at frelse sit minde, hvilket 
i min tanke er forsøget på at blive 
husket for noget godt. 

Men hvor længe vil vores minde 
egentligt bestå her på jorden?

Højst så længe, som menne-
skeslægten består.

Lad i stedet vores fokus være at 
frelse vores minde i Gud.

Jeg håber, at mit svar har givet 
dig afklaring på nogle af dine 
tanker og spørgsmål om livet og 
om døden.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Tak Orla
Jeg vil gerne fortælle mit vid-

nesbyrd:
Jesus har helbredt mig for alle 

mine svagheder og sygdomme 

via din forbøn i Valby:
Min hukommelse er vendt 

tilbage.
Min hoste er forsvundet.
Mine lunger er blevet helbredt.

Min hovedpine forsvandt.
Tak til Jesus Kristus og til Gud.

Venlig hilsen  M.

Kære Orla Lindskov
Jeg vil bare lige kort fortælle 

dig, at efter forbøn på et møde i 
Frelsens Hær i Valby, er min stam-
men næsten helt forsvundet. Det 

er virkelig et mirakel i mit liv, som 
jeg takker Gud for.

En stor tak fra
          M.

Jeg er bange for døden

Døden har ikke magt, når vi tror på Jesus

Jeg er helbredt for mine sygdomme Virkelig et mirakel

Jeg er kristen og må ind-
rømme, at jeg er bange for 

døden. Men jeg tror ikke på, 
at jeg får evigt liv som en 

belønning for gode gerninger, 
jeg har gjort her på jorden. 

Jeg holder fast i og vil tro på 
nåden. 

Vi skal holde fast i evangeliets hovedtanke, nemlig at det evige liv er i Guds søn, og at døden 
er udenfor ham. Han blev hjemtaget til herligheden, og denne hjemtagelse får vi del i ved 
troen på ham.

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:
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Af Steen Jensen

Uro. Stilhed. Harmoni. Maleren 
Lis Alma Nielsens malerier 
afspejler et levet liv. Et liv i 
spændingsfeltet mellem sorg, 
savn og søgning efter sandhe-
den – og en fred i troen på Gud.

Der er en stille hvisken i Lis’ 
oliemalerier, i hendes pastelteg-
ninger og i hendes nænsomme, 
følsomme akvareller, som fylder 
væggene i Holme ved Aarhus – et 
rigtigt kunstnerhjem, hvor hun bo-
ede i de senere år sammen med 
ægtemanden, billedkunstneren 
og bladtegneren Bjarne Nielsen. 
Han døde for halvandet år siden, 
og nu er Lis alene i huset.

Lis Alma Nielsen, 81, er ikke 
en kunstner, der slår om sig med 
store armbevægelser. Hér splat-
tes troen ikke ud på lærredet i et 
ekspressionistisk farve-orgie. Hun 
udtrykker for det meste heller ikke 
sin kristentro med genkendelige 
symboler, men taler til fordybelse 
og refl eksion. 

Og dog er hun en kristen 
kunstner. Uddannet på Kunst-
akademiet i København i starten 
af 60’erne, hvor Lis også mødte 

sin mand, Bjarne. Det var et rigtigt 
boheme-miljø, et miljø med time-
lange, intellektuelle diskussioner 
om liv og kunst i akademiets 
kælder under Charlottenborg, 
et sted, hvor mange var skæve, 
fl amboyante kunstnertyper med 
franske alpehuer, der gjorde sig 
klar til at erobre verden. En af 
de medstuderende var Dea Trier 
Mørch, senere kendt grafi ker og 
forfatter.

En sjov tid var det. For selv om 
Lis holdt sig tilbage fra de værste 
udskejelser, så var det inspire-
rende – med professor William 
Scharff, en af de ledende kræfter 
bag kubismens gennembrud i 
Danmark, som lærer.

Ville være skuespiller
Men oprindeligt var det skue-

spiller, hun ville være. 
Ung og frejdig stillede hun til 

et møde hos sin onkel, Erling 
Schroeder, dengang en kendt 
skuespiller og sceneinstruktør, 
og forelagde sine drømme. Men 
onklen fi k den unge Lis talt fra 
det, og i stedet søgte hun ind på 
Kunstakademiet. 

Hun var bare 21 år og troede 
på Gud. Nok til, at hun under en 

rejse til Amsterdam, hvor hun 
oplevede Vincent Van Goghs 
skæve, farverige og impressio-
nistiske malerier, gik hen et sted 
for sig selv og inderligt bad til Gud 
om, at hun selv måtte blive kunst-
ner. Van Goghs billeder var som 
et vindue til en helt ny verden, 
og Lis tænkte, at når han kunne 
inspirere så kraftigt, ville hun også 
gerne male og inspirere andre.

Drømmen om at male blev ind-
gangen til en ny og spændende 
verden på Kunstakademiet, men 
faktisk rørte hun nærmest ikke 
en pensel i de år, hun gik der 
(1956-1962), for det var tegning, 
der opslugte hende mest. Former. 
Ansigter. Menneskekroppe. Og 
hér på akademiet mødte hun 
Bjarne, som var en dygtig tegner, 
der i et snuptag kunne levere en 
skitse, hvor der ikke var sat en 
streg for meget.

Kunstnerisk parløb
Bjarne og Lis har i årenes løb 

kørt kunstnerisk parløb. De har 
haft fælles udstillinger, og de har 
gensidigt inspireret hinanden i en 
næsten rørende symbiose. Med 
hvert deres atelier i hjemmet.

Han med sine lyriske, ned-

dæmpede landskabsmalerier, 
fugle- og jagttegninger, billeder 
af menneskekroppen eller rene 
kubistiske abstraktioner, og Lis i 
en stadig søgen efter nye udtryk i 
oliemaleriet, tegningen og i akva-
rellen. For det meste abstrakte 
malerier, hvor det oprindelige 
motiv, der tit er hentet i naturen, er 
malet til ukendelighed og forenk-
let for at styrke det kunstneriske 
udtryk.

- Det er en kamp om at få alt på 
plads og opnå fuldstændig stilhed 
i mine billeder, siger Lis.

Det var en stor sorg, da Bjarne 
døde forrige år. De havde trods alt 
været sammen helt fra akademi-
ets dage. 

Gift i 1958. Hurtigt fi k de det 
første barn, og siden kom tre 
andre til. Bjarne fi k arbejde som 
bladtegner på Politiken, men 
arbejdstiderne passede dårligt til 
en børnefamilie, så han søgte job 
på Demokraten i Aarhus. 

Han og Lis og de tre første-
fødte flyttede i 1962 til et lille 
husmandssted i Gunnestrup, og 
dér i bakkerne syd for Aarhus, 
efter den første kolde vinter uden 
ret mange penge, uden varme 
og med tre børn, hvoraf den ene 
var stærkt plaget af eksem hele 
vinteren, begyndte Lis alligevel 
at søge ud i bakkerne og male 
skitser.

På en senere rejse til Paris så 
hun en udstilling af den russisk 
fødte modernist Serge Poliakoff. 
Hans påvirkning kan stadig anes 
i mange af hendes egne malerier.

Karismatisk fornyelse
I de første år i Jylland mærkede 

Lis en stigende længsel efter 
Gud. Hun havde altid troet på 
Gud, men hun længstes efter at 
komme Gud nærmere.

Hun faldt over David Wilker-

sons populære bog ”Korset og 
Springkniven”, som hun slugte. 
Hun var ven af ægteparret og 
katolikkerne Vivian og Erling 
Tiedemann (amtsborgmester i 
Vejle og senere formand for Etisk 
Råd), og en dag ringede Vivian 
Tiedemann og spurgte, om mon 
ikke Lis havde lyst til at komme i 
en lille bedekreds i den katolske 
kirke i Aarhus. Lis vidste ikke 
rigtig, men nogle dage senere 
ringede fru Tiedemann igen og 
gentog invitationen, som Lis tog 
imod.

- Jeg har tænkt, hvor vigtigt det 
nogle gange er, at vi lige ringer 
en gang mere og giver et lille puf, 
smiler Lis.

I den katolske kirke mødte hun 
den tyske præst og jesuitermunk 
Gottfried Grünewald, der bad en 
bøn for Lis og for hendes astma, 
som helt forsvandt.

Lis fik med helbredelsen en 
åbenbaring, en troens åbenba-
ring, som gjorde hende nysgerrig 
på mere. 

Året var 1971, og hun vovede 
sig en aften ind i den lokale pinse-
kirke, Filadelfi a, som dengang lå i 
J.M. Mørksgade i Aarhus midtby. 
Under prædikenen af kirkens 
forstander, Kurt Christensen, 
oplevede hun meget stærkt, at 
Bibelen åbnede sig på en helt ny 
måde for hende. Blev levende. 

Senere fulgte hun med, da 
pinsekirken fl yttede til Viborgvej 
i Aarhus, og i dag kommer hun 
her stadig fl ittigt, nu hedder kirken 
dog Citykirken efter en sammen-
lægning med to andre frikirker.

- Jeg havde bedt til Gud om 
at vise mig en kirke at komme i, 
og tre frikirker var i spil. Men dén 
aften, den første gang, følte jeg 
bare Guds ånd så stærkt, og jeg 
følte virkeligt, at jeg fi k et indven-
digt styrtebad, fortæller Lis.

Da pinsekirken fl yttede op på Vi-
borgvej, fi k Lis betroet den opgave 
at skabe en stor, fl ot glasmosaik, 
som siden har prydet bygningen.

Men, æren er Guds. Det er så-
dan hun har det med al sin kunst.

- Jeg er bare en lille vandpyt, 
og når Guds sol lyser ned og 
rammer vandpytten, skinner den, 
bemærker Lis beskedent.

Et af hendes værker, en fin 
pasteltegning med titlen ”Sol-
opgang i det høje”, med en sol 
øverst, der kaster sine stråler ned 
og nænsomt favner jorden, er 
det billedelige udtryk for hendes 
egen, stærke tro på en kærlig og 
nådig Gud. 

En pasteltegning, der i øvrigt er 
direkte inspireret af Lukas 1,78, 
hvor der står: ”Takket være vor 
Guds inderlige barmhjertighed, 
hvormed solopgangen fra det 
høje vil besøge os.”

For nok har hendes liv også 
budt på mørke perioder. Hun er 
født med et melankolsk sind, 
siger hun, og døjede som yngre 
med depressioner. Hendes ene 
datter, Ea, døde kort efter, at hun 
var fyldt 40 år, og senest mistede 
hun sin livsven og malerkamme-
rat, Bjarne. En ægtemand, som 
dog slet ikke delte Lis’ kristne tro, 
hvilket ind imellem gav problemer 
i ægteskabet.

Men lyset, Guds sol, troen, 
håbet og dét at ”være i Guds 
nærhed”, som hun siger, er for 
Lis Alma Nielsen det stærkeste 
og livgivende.

Depressionerne overvandt hun 
– eller som hun siger: ”De mørke 
fugle fl øj deres vej” – og sorgen 
over datterens alt for tidlige død 
kom hun sig over. Ved troen på et 
liv i Himlen.

- Ea troede på Gud, og det er 
en stor trøst at vide, at hun er et 
sted, hvor der er godt at være.

- Jeg er bare en 
vandpyt som 
Guds sol skinner i
Maleren Lis Alma Nielsen - en kristen kunstner fra Aarhus - har 
som 81-årig stadigvæk fuld gang i penslerne i sit atelier.

Pasteltegningen med titlen ”Solopgang i det høje” er Lis’  billedelige udtryk for hendes egen, 
stærke tro på en kærlig og nådig Gud.
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Peru: Over 80 skolebørn viser 
symptomer på dæmonbesættelse
Over 80 skoleelever i byen Tarapoto i det nordlige Peru udviser 
tegn på dæmonbesættelse, skriver Christian. Today.com.

De fl este af eleverne er mellem 11 og 14 år, og de går alle på 
Elsa Perea Flores School i Tarapoto.

 Eleverne lider af voldsomme epilepsi-lignende anfald, rysteture 
og besvimelser. De får også raserianfald og viser tegn på delirium 
og beskriver forfærdelige hallucinationer af en sortklædt mand, 
som forfølger dem.

- Vi forstår ikke, hvordan det bliver ved med at ske. Vi ved, at det 
startede den 29. april, og det foregår stadig. Der er næsten 80 elever, 
som stadig viser symptomerne, siger Dr. Antony Choy.

 Forældrene oplever børnene som bange og forvirrede.
- Hun besvimede i skolen. De sagde ikke noget på hospitalet. 

Hun besvimede bare, og hun bliver ved med at fråde om munden, 
siger en af mødrene.

- Det gør mig bange at tænke på det. Det er, som om nogen jagter 
mig bagfra. Det var en høj mand klædt i sort og med et stort skæg, 
og det føltes, som om han prøvede at kvæle mig, siger en af pigerne.

Parapsykolog Franklin Steiner mener, at besættelserne måske 
skyldes, at skolen ligger på en gravplads for mafi a-medlemmer. 

- For fl ere år siden var der mange terror-ofre her. Folk siger, at 
man fandt knogler og døde mennesker her, da man byggede skolen, 
siger parapsykologen.

Bodil

England: Farvet kristen 
valgt til borgmester i 
’slavebyen’ Bristol
Marvin Rees (43) fra arbejderpartiet Labour 
blev forrige mandag udnævnt som borgme-
ster i Bristol efter en overbevisende sejr over 
modkandidaten i valgkampen.

Dermed er Marvin Rees den første person af afro-caribisk her-
komst, der bliver valgt som borgmester i en større europæisk by. 

- Det er symbolsk, at Rees bliver borgmester i Bristol, hvis rigdom 
skyldes slavehandel. Byen er fuld af statuer af slaveejere, siger 
Simon Woolley fra Operation Black Vote.

- Jeg vil tjene hele befolkningen, både rig og fattig. Men jeg har 
nok den bibelske tendens til at hjælpe ”den mindste af disse”, 
siger Marvin Rees, der selv voksede op med en enlig mor. ”Der 
var spekulationer om, hvordan man skulle få mad nok, eller betale 
el-regningen i en kold lejlighed”, fortæller han.

Bristol var hovedbyen for Englands slavehandel i 1730-1745.
Bodil

- Det er generøst og helt fi nt, 
mener Human-Etisk Forbund.

Organisationen ”Bibelen til alle 
Østfold” vil give en bibel til hver 
husstand i Østfold Fylke.

I oktober 2014 fi k alle hjem i 
Finnmark besøg og tilbud om en 
gratis bibel i aktionen ’Bibelen 
til alle’, som blev arrangeret af 
Ungdom i Oppdrag (Ungdom 
med Opgave). Nu står Østfold 
Fylke for tur.

Lokalt organiseret
Ungdom med Opgave har som 

langsigtet mål at alle husstande 
i hele Norge - og efterfølgende 
i  hele verden - får en bibel. I 
Østfold drives projektet helt af 
lokale kræfter.

– Vi havde Loren Cunningham 
(den 79-årige grundlægger af  
oraganisationen Youth With a 
Mission) på besøg i Filadelfia 
i Fredrikstad i efteråret for at 
inspirere folk til at være med 

i projektet. Før nytår havde vi 
etableret en lokal bestyrelse og 
en organisation, som blev regi-
streret i Brønnøysundregisteret, 
fortæller Andres Hverven, som er 
bestyrelsesformand for Bibelen til 
alle i Østfold.

Han kommer selv fra Den nor-
ske Kirke, men er optaget af at 
samarbejde med folk fra forskel-
lige kirkesamfund og foreninger i 
alle dele af fylket.

Der fi ndes allerede en række 
komitéer, som står for bøn, ind-
samling, PR, kulturel inspiration 
og distribution.

Ateister bifalder
– Det lyder som noget af det 

bedre, Ungdom i Oppdrag kan 
foretage sig, siger pressechef 
i Human-Etisk Forbund (HEF) 
Jens Brun-Pedersen til KPK.

Han er ikke imod, at kristne 
i Østfold vil gå fra dør til dør og 
uddele gratis bibler.

– Bibelen er et vigtigt litterært 

værk, som ingen tager skade af 
at have i hjemmet, selv om der 
står meget mærkeligt, siger Brun-
Pedersen og tilføjer, at ingen vil 
forbyde en sådan aktion. 

– Det er en del af både ytrings-
friheden og religionsfriheden. Så 
længe det er til husstande og ikke 
til skoler og børnehaver har vi i 
HEF ikke noget imod det.

Uddeling i marts
Planen er at uddele biblerne i 

foråret 2017. Men inden da skal 
meget falde på plads, fortæller 
Hverven, som til daglig arbejder 
som IT-rådgiver og projektleder.

For at kunne indkøbe de man-
ge bibler må organisationen ind-
samle omkring 8 millioner kroner.

– Bibelselskabet er en vigtig 
samarbejdspartner, og de har 
givet os en meget god pris på 
biblerne. Men vi må have garan-
tier for mindst 6 millioner, før vi 
kan bestille biblerne, fortæller 
Hverven.

Ateist-leder fi k bibel
Jens Brun-Pedersen fortæller, 

at han fi k en fl ot bibel som gave.
– For ikke så længe siden fi k 

jeg tilsendt en fl ot og sikkert dyr 
bibel fra en kristen mand. Da 
skrev jeg tilbage og takkede, for 
det er jeg bare taknemmelig for.

Han tilføjer, at det må være 
op til det enkelte medlem i HEF i 
Østfold at vælge, om de vil takke 
ja eller nej til tilbudet om en bibel.

Organisationen planlægger 
flere kulturelle arrangementer 
med fokus på Bibelen under 
aktionen.

– Mange tror, at de fleste 
allerede har en bibel, men un-
dersøgelser viser, at 38 procent 
i Østfold ikke har det. Og over 
halvdelen af dem, som har en 
bibel, har en ældre udgave, ikke 
den fra 2011, siger Hverven.

 KPK/Bodil

Abortmodstanders grav skændet
Børre Knudsens datter fandt sin fars 
gravsten væltet og ødelagt, mens lys 
og pynt var knust, da hun ville pynte 
graven til pinse. Ingen andre grave på 
kirkegården var rørt.

– Jeg har oplevet utrolig megen hetz 
og had op gennem opvæksten – denne 
hændelse fi k rigtig meget rædsel, angst 
og uhygge til at blusse op igen, siger Kjer-
sti Sunniva Iden Knudsen til Vårt Land.

- Dette eksempel på at enkeltgrave 
skændes, er det første, jeg har hørt om 
siden det skete med Quislings grav, siger en kirkegårdskonsulent.

Børre Knudsen, som døde i 2014, var præst og en af Norges 
mest markante abortmodstandere. 

Bodil

New York: Nu skal man omtale
enkeltpersoner efter ønsket ’køn’ 
En ny lov, ’New York City Human 
Rights Law’ kræver at ansatte, ar-
bejdsgivere og handlende bruger 
stedord efter folks egne ønsker.

Folk kan stadig blive kaldt ’Mr.’ og 
’Mrs.’ (Hr. og Fru), men de kan også 
kræve kønsneutrale betegnelser som 
”ze” eller ”hir”. Overtrædelse af loven 
kan medføre bødestraffe på mellem 
125.000 og 250.000 dollars. 

Republikanerne prøver nu at hin-
dre gennemførelsen af Obamas forslag om, at transkønnede skal 
have adgang til deres foretrukne toiletter og omklædningsrum i 
offentlige skoler uanset deres biologiske køn.

Bodil

Ifølge Obama skal sko-
ler tillade alle adgang 
til deres foretrukne 
omklædningsrum.

Af Bodil Lanting

- Vi er rystede over tendensen 
til, at sårbare børn bliver rekrut-
teret online til at tro, at de er 
transkønnede.

Advarslen kommer fra Youth 
Trans Critical Professionals, 
som er en gruppe psykologer, 
socialrådgivere, læger, akade-
mikere og eksperter i medicinsk 
etik. Gruppen betegner sig som 
venstreorienteret og pro-gay (til-
hænger af homofi les rettigheder). 
Men de frygter, at udsatte unge 
bliver vildledt af ”professionelle” 
på nettet.

Sårbare unge rekrutteres
- Vi er rystede over den trend 

blandt sundhedspersonale, at 
man bekræfter en ung persons 
selv-diagnose som transkønnet 
på baggrund af et minimum af 
undersøgelse.

I mange tilfælde vil disse unge 
begynde at idenfi cere sig som 
transkønnede efter massiv på-
virkning fra de sociale medier. 
Der er eksempler på, at sårbare 
unge bliver aktivt rekrutteret og 
får coaching til at tro, at de er 
transpersoner på disse sites, 
siger gruppens talsmand.

I mange tilfælde er det unge, 
der har mentale problemer som fx 
angst eller depression. Dermed er 
de lette ofre for de ’kult-lignende 

taktikker fra online trans-aktivi-
ster’, siger ekspertgruppen.

Uddeler hormon-medicin
På gruppens hjemmeside 

advares der mod uddeling af 
hormon-medicin til unge. Denne 
medicin kan dels hæmme normal 
pubertet, dels være første skridt 
mod et egentligt kønsskifte.

- Vi er bekymrede over den 
medicinske behandling af børn 
og unge. Vi føler, at der foregår 
unødvendige operationer og/
eller hormonbehandlinger, hvis 
langtidsvirkninger ikke er kendte. 
De udgør en alvorlig risiko for 
unge mennesker. 

Vi finder det meget suspekt 
at opfordre - enten direkte eller 

indirekte - til den slags medicinsk 
behandling af unge, som ikke 
kan vurdere hverken risici eller 
fordele, understreger fagfolkene. 

Gruppen mener, at lovgivnin-
gen mod homo-terapi i nogle sta-
ter har hindret uvildige professio-
nelle behandlere i at undersøge, 
hvad der faktisk ligger bag unges 
opfattelse af egen kønsidentitet.

- Hensigten med at forbyde 
visse terapeuter at udføre ”kon-
verteringer” er god nok. Men i 
nogle tilfælde fortolkes loven 
sådan, at terapauter ikke kan 
undersøge unge, der opfatter sig 
som transkønnede. Vi må ikke 
spørge ”Hvorfor?”, undersøge de 
bagvedliggende psykiske proble-
mer eller vurdere effekten af de 

sociale mediers indfl ydelse eller 
anden ”social smitte”, siger grup-
pen og opfordrer deres kolleger til 
at tale åbent om situationen.

’Misbrug af børn’
I marts advarede børnelæger 

og andre professionelle fra The 
American College of Pediatricians 
i kraftige vendigner både politike-
re og undervisere mod tendensen 
til at acceptere transkønnethed 
som et normalt fænomen. 

- Det er børne-misbrug at dres-
sere børn til at tro, at et helt liv 
med kemisk og kirurgisk perso-
nifi cering af det modsatte køn er 
noget normalt eller sundt, udtalte 
organisationen.

”Det vil skabe forvirring blandt 
både børn og forældre, hvis man 
i den offentlige undervisning og 
i lovgivningen anerkender køns-
mæssig disharmoni som noget 
normalt, så fl ere børn ender på 
”køns-klinikker” for at få medicin 
til at blokere deres kønshormoner.

Det betyder på sigt, at de mere 
eller mindre automatisk vil vælge 
et liv med kræftfremkaldende og 
på anden vis farlige trans-hor-
moner. De vil også sandsynligvis 
overveje unødvendig kirurgisk 
skamfering af sunde dele af deres 
kroppe, mens de stadig er unge 
voksne”, siger børnelægerne 
fra USA.

Fagfolk advarer mod trans-propaganda:

’Unge kan ikke vurdere 
deres egen kønsidentitet’
Vanvid at aktivister tilbyder sårbare børn og unge hormonhæmmere på nettet, mener fagfolk.

Den amerikanske reality-serie ”I am Jazz” om den smilende, 
transkønnede teenager Jazz kan bl.a. ses i Danmark. 
Foto: YouTube.

Bibler til alle 128.000 i norsk amt
Ungdom med Opgave i Norge vil uddele de mange bibler i det nye ’Østfold Fylke’.
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Af Bodil Lanting

Næsten 80 asylsøgere er kon-
verteret og blevet døbt på et 
asylcenter i Hamborg.

Det sker til trods for den volde-
lige chikane, mange konvertitter 
oplever i vestlige fl ygtningelejre, 
skriver Christian Post.

Fandt lykken
Ifølge Mohabat News var det 

pastor Albert Babajan, som døbte 
de mange asylsøgere.

Shima, en af de nydøbte, siger 
om sin nye tro:

- Jeg har hele mit liv søgt fred 
og glæde, men det fandt jeg ikke 
i islam. For mig betyder det lykke 
at være en kristen.

Tilgivelse er tegn på tro
Pastor Babajan indrømmer, at 

nogle måske håber på, at dåben 
kan sikre dem mod udvisning  og 
hjemsendelse til lande med eks-
tremistiske grupper. Men han har 
alligevel en idé om, hvordan man 
kan afgøre, om en asylsøgers 
ønske om dåb er ægte:

- Den kristne tro ændrer folks 
tankegang og livssyn. Hvis en 
person fortæller mig, at han nu 

igen kan sove om natten eller kan 
tilgive en gammel fjende, så ved 
jeg, at han er blevet en kristen i 
hjertet, siger præsten.

Overgreb forties
Mange kristne asylsøgere 

bliver desværre udsat for fysisk 
eller seksuel vold af islamister 
på centrene. Ifølge en rapport fra 
Open Doors tidligere i maj har 
der været over 300 af denne type 

episoder i Tyskland. 
En række af overgrebene er 

blevet nedtonet af de tyske myn-
digheder, som frygter voksende 
modstand mod immigration i 
landet.

”Til trods for stadig fl ere rappor-
ter om dette problem i medierne 
fra frivillige organisationer, men-
neskeretsorganisationer, kirkele-
dere og kirkelige organisationer, 
har de tyske myndigheder og 

politikere næsten aldrig startet 
undersøgelser af disse sager.

Tværtimod tror vi, at disse 
hændelser bevidst er blevet ned-
tonet og endda mørklagt. 

Under fortrolige diskussioner 
med undersøgelsesholdet fra 
Open Doors er det kommet frem, 
at selv på politistationer bliver de 
religiøst motiverede angreb på 
kristne fl ygtninge ikke dokumen-
teret som sådanne”, hedder det i 
rapporten fra Open Doors.

Berlin-kirke vokser
I september 2015 kunne en 

luthersk kirke i Berlin oplyse, at 
dens medlemstal på kort tid var 
vokset fra 150 til 600. Kirken 
havde nemlig taget imod mange 
iranske asylsøgere, som var 
konverteret og blevet medlemmer 
af kirken.

- Jeg ved godt, at der fra tid til 
anden er mennesker, som kom-
mer her, fordi de har et håb om 
at få asyl. Men jeg inviterer dem 
til at blive en del af os, for uanset 
hvem de er, vil det præge dem at 
komme her, udtalte pastor Gott-
fried Martens fra Trinity Lutheran 
Church i Berlin til Fox News i 
efteråret.

Øget humanitær krise i Syrien
Selv mennesker, der før var rige, er nu fattige, og nogle børn 
viser tegn på underernæring.

Det skriver Samuel Nymann Eriksen fra Dansk Europamission. 
Krisen betyder, at børn hverken får frugt eller grøntsager og slet 
ikke kød, da det er alt for dyrt. 

Som eksempel nævnes det, at en bakke æg, der før borgerkrigen 
kostede 60 syriske pund, nu koster 1350 syriske pund. Tolv arabiske 
fl adbrød kostede 15 pund – nu koster 8 fl adbrød 200 syriske pund. Et 
kg sukker kostede 5 pund før borgerkrigen, nu er prisen 300 pund.

Dansk Europamission oplyser, at det koster ca. 150 kr. at sikre, at 
en fl ygtningefamilie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler 
og medicin i en uge. Samtidig kan 652 kr. sikre, at en fl ygtninge-
familie har vand, mad, køkkenudstyr, hygiejneartikler og medicin i 
en måned.

Bodil

Mette-Marit til Bibel-festival i Oslo
Kronprinsesse Mette-Marit 
var med til Bibelfestivalen i 
Oslo Domkirke i anledning 
af Det norske Bibelselskabs 
200 års jubilæum.

Jubilæet blev markeret den 
26. - 29. maj, og Mette-Marit var 
med til åbningen af festivalen.

Under Kronprinsessens be-
søg var der et kulturprogram, 
som satte Bibelen ind i en histo-
risk og aktuel sammenhæng.

Bibelfestivalen blev indledt torsdag klokken 09.00 med ”bibelma-
raton”, dvs. oplæsning af hele Bibelen uden for kirken, skriver KPK.

Bodil

80 tidligere muslimer 
døbt på tysk asylcenter
Nogle nye kristne oplever at sove bedre eller at kunne tilgive deres fjender, fortæller en præst.

- Hvis asylsøgerne kan tilgive gamle fjender, er det tegn på, at 
det er ægte med deres kristne tro, siger en præst fra Hamborg, 
som netop har døbt 80 tidligere muslimer.

Hannah og Egon Falk fra New 
Life Outreach oplevede store 
mirakler, idet mange fl ygtninge 
fra Irak og Syrien blev frelst og 
helbredt.

 
- Kirkebygningen har været 

fuldt pakket til maksimum, og 
mennesker har rejst i timer for at 
kunne lytte til de gode nyheder 

om Jesus Kristus.
Vi får mange gode rapporter 

om manges frelse, helbredelse 
og store mirakler. Manges liv er 
blevet velsignet og forvandlet ved 
kraften i Jesus Kristus!

I timer har vi bedt for menne-
sker og deres behov.

Jordan er en muslimsk nation, 
men de kristne er frimodige og 

stærke.
Mange mennesker fra nabolan-

dene fl ygter for at redde livet, og 
de har mistet alt på nær deres tro 
på Jesus, fortæller Hannah Falk.

Den 24. maj påbegyndte Han-
nah og Egon Falk en ny kam-
pagne, denne gang i Nduguti i 
Tanzania.

Bodil

Missionstur i Jordan hjalp 
fl ygtninge fra Irak og Syrien

Denne dreng var blind på det 
ene øje, men Jesus helbredte 
ham, fortæller Hannah Falk, 
som ses på det store billede.

Det danske ægtepar Hannah og Egon Falk så Gud forvandle liv. 

Oklahoma: Forbud mod abort
af fostre med Downs undervejs
Den amerikanske delstat Oklahoma er på vej til at forbyde 
abort af udviklingshæmmede. Et totalt forbud mod abort blev 
dog mødt af veto fra Oklahomas pro-life guvernør, Mary Fallin.

Lovforslaget skal nu gennemarbejdes af en komité, før loven 
kan træde i kraft. Delstaterne Indiana og North Dakota har allerede 
indført lignende forbud.

Bodil

Af Bodil Lanting

Ikke mindre end 500 ledende 
evangelikale og politisk kon-
servative vil diskutere etik og 
politik med præsidentkandidat 
Donald Trump på et lukket 
møde i New York City d. 21. juni.

Blandt politikerne er den tidli-
gere præsidentkandidat Dr. Ben 
Carson og familierets-forkæmper 
Tony Perkins.

- Vi ønsker en samtale, som 
kan hjælpe os til en bedre forstå-
else af, hvad Donald Trump har at 
tilbyde USA, siger Tony Perkins, 
der er leder af Family Research 
Council til Fox News.

Grund til tillid?
Tony Perkins støttede Ben 

Carson som præsidentkandidat. 
Siden Carson trak sig fra valg-
kampen, har han udtalt støtte til 
Trump. Men Perkins har sine tvivl.

- Jeg vil gerne aktivt støtte en 
kandidat, som kan hjælpe med at 
vende landets situation. Når det 
gælder Trump, er jeg ikke sikker 
endnu. Men jeg håber, det kom-

mer, udtalte Perkins til Fox News.
Blandt de 500 er Southern 

Baptist-leder Ronnie Floyd, 
grundlægger af Focus on the 
Family, James Dobson, og me-
gakirke-præsterne Jack Graham 
og Ed Young.

De vigtigste spørgsmål
Forhåbentlig kan mødet hjælpe 

de konservative ledere til at be-
slutte sig, siger Perkins.

Ronnie Floyd forventer en åben 
dialog om vigtige spørgsmål.

- Det handler om de næste 
fire højesteretsdommere. Om 
menneskers værdi fra undfan-
gelse til grav og om religionsfri-
hed. Jeg kan ikke sidde passivt 
derhjemme. Jeg tror, at jeg har 
ansvar både overfor Gud og 
mine amerikanske medborgere, 
understreger Ronnie Floyd.

Hilsen til kristne latinoer
Sidste fredag sendte Trump en 

kort video-hilsen til en konference 
for kristne latinoer i Californien. 
Han lover fl ere jobs til minoritets-
gruppen, stop for narkohandel og 
at begrænse landets underskud.

- Vi vil sørge godt for jer. Vi vil 
samarbejde med jer, og I vil blive 
meget tilfredse. I vil synes godt 
om Præsident Trump, sluttede 
Donald Trump sin hilsen.

Nu har Trump ifølge Christian-
Today forberedt sig på mødet i 
juni ved at ansætte Frank Amedia 
fra Touch Heaven Ministries i 
Ohio som sin særlige kirkelige 
rådgiver.

500 amerikanske kirkeledere 
mødes med Donald Trump
Nogle evangelikale har tillid til Trump. Andre håber at få det.

Tony Perkins er en af de kirke-
ledere, som har behov for at 
føle Trump på tænderne.



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Spørgsmål: Jeg har hørt atei-
ster hævde, at intelligent de-
sign ikke er videnskab, men 
blot en form for kreationisme. 
Er intelligent design det sam-
me som kreationisme, eller er 
der en forskel?

Svar: Det er rigtigt, at intel-
ligent design forsøges miskredi-
teret i det akademiske miljø ved 
at betegne det som kreationisme, 
og påstanden, at intelligent de-
sign er kreationisme klædt i et 
billigt jakkesæt, vinder stadig 
gehør hos modstandere. 

Intelligent design-forskernes 
egen defi nition lyder noget i ret-
ning af det her, som er citat fra 
Discovery Institutes hjemmeside: 
Teorien om intelligent design 
hævder, at visse egenskaber ved 
universet og i levende ting bedst 
forklares ved en intelligent årsag.

Hvad er Kreationisme?
Tager man ID-folkenes egen 

defi nition for gode varer, er ID 

ikke kreationisme, og sætter man 
påstanden på prøve, bliver det ret 
åbenbart, at der rent faktisk er 
tale om to forskellige ting. 

Kreationisme er oftest forbun-
det med det, som kaldes bibelsk 
kreationisme, hvor der er tale om 
en tro på Bibelens skabelsesbe-
retning. 

Der er ung-jord-kreationisme, 
som via Bibelens ord regner sig 
frem til en jord, som er under 
10.000 år gammel, og gammel-
jord-kreationisme, som anser 
de 6 skabelsesdage ikke som 
bogstavelige dage, men som 
perioder (millioner af år). 

Gammel-jord-kreationismen 
er således forenelig med main-
stream-geologiens og -astrono-
miens tidsangivelser, mens ung-
jord folkene skiller sig ud ved at 
forkaste den konservative geologi 
og astronomi. For begge (og alle 
andre former for kreationisme) er 
der dog tale om en ”tro”, ikke en 
videnskabelig entreprise, og det 
er her forskellen ligger.

ID er videnskab, men 
understøtter troen

Intelligent design er en viden-
skabelig entreprise, som arbejder 
med traditionel forskning i labora-
torie og i felten. 

ID er på den måde ikke en tro, 
men en videnskabelig hypotese, 
som fremlægger videnskabelige 
data, der underbygger påstanden 
om design. Mange af disse data 
er faktisk hentet fra den konser-
vative evolutionstrofaste biologi, 
men de seneste 10-20 år er en 
egentlig målrettet ID-forskning 
blevet udbredt. 

Dr. Stephen Meyer dokumen-
terer i sine bøger og fordrag, at 
ID anvender de præcis samme 
forskningsmetoder og princip-
per, som Charles Darwin i sin tid 
brugte. Afviser man ID som væ-
rende videnskab, må man derfor 
også afvise evolution.

Der er dog en forbindelse mel-
lem ID og kreationisme. ID kan 
som rationel empirisk videnskab 
understøtte troen kreationisme. For den, som tror på skabelse, 

er forklaringen på naturens 
skønhed, at Gud ønskede det 
sådan. Planter og dyr ser ud, 
som de gør på grund af et be-
vidst valg fra skaberens side. 

I evolutionsteoretisk sammen-
hæng kan skønhed kun være 
forbundet med overlevelse, idet 
enhver form og facon er et re-
sultat af kampen for overlevelse. 

Hvilken af disse forklaringer 
er mest sandsynlig? Hvad peger 
observationer på som den bedste 
forklaring? Form og skønhed 
som et produkt af design, eller 
som et produkt af kampen for 
overlevelse?

Biokemiker Michael Dentons 
bog ”Evolution: Still a Theory in 
Crisis” udgivet i 2016, giver et 
godt bud på spørgsmålet. Forestil 
dig en barokkirke sammenlignet 
med en fabriksbygning. Barok-
kirken er rigt udsmykket i hver 
en afkrog med en overdådighed 
af mønstre, figurer og farver, 
organiseret i en minutiøs orden. 
Altsammen skabt med skønhed 
for øje og uden betydning for 
bygningens funktion. Fabriksbyg-
ningen derimod er 100% funktio-
nel. Ingen overfl ødige dikkedarer, 
men et absolut fokus på funktion. 

Spørgsmålet er så: Er biolo-
giske former udtryk for 100% 
funktionalitet, eller ser naturen 
ud til at være mere end det?  Hvis 
evolutionen er et faktum, bunder 
alle faconer i overlevelse. Alt der 
ikke tjener til overlevelse bliver 
sorteret fra i processen, som 
hedder naturlig udvælgelse (over-
levelse af den bedst egnede). 

Evolutionsbiologen skal kunne 
forklare enhver form i naturen ud-
fra devisen, at netop denne form 
var den overlevelsesmæssigt 
bedst egnede. Men her kommer 
evolutionsteorien i problemer.

Ahornbladet med dets kom-
plekse mønstre er et af dr. Mi-
chael Dentons eksempler på 
unødvendig form i naturen. Hvor-
for har dette blad denne form og 
symmetri? Hvilken overlevelses-
mæssig fordel har netop den form 
haft? Evolutionsteorien har ikke 
noget svar. Et blad skal udføre fo-
tosyntese, og overlevelsesmæs-
sigt burde den størst mulige over-
fl ade være det optimale, så skulle 
alle blade ikke bare være runde? 
Hvorfor den mangfoldighed af 
facon i træernes løv? Sagen er 
den, at var optimal funktion det 
eneste kriterium, ville naturen 
være langt mere ensformig og li-
gesom fabriksbygningen udstråle 
ren funktionalitet. 

Hvis evolutionenteorien var 
sand, ville det være let gennem-

skueligt, hvorfor levende organis-
mer har de faconer, som de nu 
engang har. Det ville være muligt 
at se de overlevelsesmæssige 
fordele ved enhver af naturens 
faconer. Men sådan forholder 
det sig ikke. Naturen er en kæm-
pemæssig barok overdådighed 
af former, komplekse mønstre 
og farver, som ikke kan forklares 
som et resultat af overlevelse. 
Denton kalder det ”non adaptive 
order” - ”ikke tilpasningsmæssig 
orden”, og dette fænomen skaber 
et enormt forklaringsproblem for 
darwinismen, som nemlig kræver, 
at al orden i naturen skal være et 
produkt af tilpasning. 

Ligesom barokkirkens udsmyk-
ning ikke kan forklares med funk-
tion, kan naturens overdådighed 
af former og faconer heller ikke  
forklares med funktion. Noget 
andet spiller ind, og forklaringen, 
tror jeg, skal fi ndes i Første Mo-
sebog, hvor der står: ”Og Gud så, 
at det var godt”. 

Spørgsmål: Jeg har hørt, at 
menneskets haleben er en rest 
fra dengang, vi var aber. Er det 
sandt?

Svar: Halebenet bliver brugt 
som bevis for evolutionsteorien 
på netop den måde. 

Man hævder fra evolutionsbio-
logernes side, at halebenet er et 
såkaldt rudimentært organ, altså 
et organ uden funktion. 

Ifølge evolutionsteorien deler 
vi en forfader med chimpansen, 
som skulle have levet for ca. 6 
mio. år siden. 

Denne hypotetiske forfader har 
derfor været en slags abe med 
en dertilhørende hale, som den 
har anvendt til træklatring, som 
man ser aber gøre det i dag. Det 
hævdes, at siden vi kom ned 
fra træerne og ud på savannen 
og begyndte at gå oprejst, har 
vi brugt halen mindre og min-
dre. Den er derfor efterhånden 
skrumpet ind til den lille rest, vi 
kalder halebenet, - sådan lyder 
argumentet kort fortalt.

Dette ”bevis” for evolution er 
ret nemt at skyde ned. Et rudi-
mentært organ har altid været 
defineret ved sin mangel på 
funktion, og halebenet er absolut 
ikke uden funktion. Tidligere pro-
fessor i anatomi ved University 
of Washington, David Menton, 
kategoriserer halebenet som en 
af de vigtigste knogler i krop-

pen. Grunden er, 
at få knogler har 
så mange abso-
lut uundværdlige 
muskler fæstnet til 
sig som halebenet. 
Menneskekroppen 
kan fx sagtens und-
være en hånd, en 
arm eller et ben, 
men uden halebe-
net var vi ilde stedt. 
Ifølge dr. Menton 
er musklerne, som 
er fæstnet til hale-
benet, afgørende 
for, at vore indvolde ikke falder 
nedenud - en funktion, som vel 
egentlig må betegnes som ret 
vigtig. Havde vi haft en hale, er 
det rigtigt, at den ville komme i 

forlængelse af halebenet, men 
det gør ikke halebenet til en rest 
af en hale,- og da slet ikke når 
man betragter vigtigheden af 
dets funktion.

Er Intelligent Design 
tro eller videnskab?

Er naturen som en barokkirke 
eller bare en fabriksbygning?
Hvorfor er naturen så smuk, hvis den kun skal være nyttig? 

Stammer halebenet fra aber?

Ahornbladet med dets komplekse mønstre er et eksempel på 
en teknisk ”unødvendig” form i naturen. 

Karsten Pultz har skrevet bogen ”Exit 
Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk
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Af Tina Varde

Da John Jør-
g ensen  b lev 
fød t , tænkte 
hans kristne fa-

milie mere på deres omdømme 
end på hans velbefi ndende. De 
sendte John på børnehjem. 
Men heldigvis var der en farfar, 
der hentede ham hjem.

- Jeg voksede op hos mine 
bedsteforældre. Farfar var ateist, 
men de var gode ved mig. Min 
mormor og morfar var nogle 
kristne hyklere, som sendte mig 
på børnehjem, fordi min mor ikke 
var gift. Dét gav mig nogle mod-
stridende følelser med hensyn til 
at blive kristen. Jeg havde både 
længsel og modstand, fortæller 
John Jørgensen.

Ikke desto mindre blev både 
han og hustruen Bibi Jørgen-
sen allerede som ganske unge 
kristne. Og de blev så glade for 
det, at de lige siden har viet en 
stor del af deres liv til at prøve at 
give andre en god start på livet 
med tro. 

 Hans hustru havde ellers heller 
ikke troen med hjemmefra:

- Der var ingen kristendom 
i mit barndomshjem, og mit liv 
var en rodebutik, fordi jeg ikke 
kendte Jesus. Min mor grinede, 
da jeg blev kristen. ”Du sælger din 
ungdom”, advarede hun. Nogle år 
senere forstod hun dog, fortæller 
Bibi Jørgensen.

Vælger man at blive kristen, 
må man bestræbe sig på ikke at 
forurene sig selv og andre med 
gammelt nag og had. Det betyder 
ikke, at man skal være dørmåtte 
for andres fortsatte overtrædelser. 
Men man skal tilgive og prøve at 
forholde sig til andre og sig selv 
på en god måde. 

- I gamle dage gik alle menne-
sker faktisk igennem en renselse, 
når de blev kristne. Der blev bedt 
for udfrielse – det vil sige for, 
at man bliver sat fri for alt det 
gamle og forkerte, der binder, 
siger John.

Erkendelse af sandheden og 
selverkendelse gavner denne 
proces. Når man ser på sin fortid 
og nutid og alle ens relationer, så 
ser man det, man skal have slut-
tet fred med og det, man ønsker 
at ændre.

- Da vi som 18- og 19-årige 
begyndte at komme i en kirke i 
Valby, fi k vi beskeden ”Gå hjem 
og skriv en syndeseddel - og 
kom til bibeltime hver onsdag og 
møde hver søndag”. Her blev der 
talt om og bedt for alle de svære 
ting med det samme. Vi kendte 
intet til kirker og troede, at det var 
helt normalt. Det var godt for os, 
at det var sådan, mener parret, 
som i dag er i starten af 70’erne 

og bor i Sønderjylland. 
De understreger, at man selv-

følgelig altid er velkommen i kirke, 
selvom man ikke er parat til at 
fortælle om sig selv og sit liv.

Fortæl om 
det, der gør ondt

Ægteparret har som yngre væ-
ret med til at holde en del Alpha-
kurser, ”fordi det er så vigtigt at 
få talt med andre om sit eget liv 
og om tro.” 

- Det er godt at få talt om de 
byrder, livet har givet en. Noget 
går så dybt, at der skal bedes 
for, at det kan slippes. Da vi holdt 
Alpha-kurser, sagde vi ofte til del-
tagere: Fortæl os om din barndom 
– om det, der gjorde ondt i dit liv, 
så vi kan løse det gennem bøn. 
Så det ikke er en byrde længere. 
Nogle gange går mennesker 
igennem meget ondt. Det er de 
ting, vi løfter af dem. Vi vejleder 
og opmuntrer. Mange ting ligger 
helt tilbage i folks barndom, siger 
ægteparret.

Det kan for eksempel være 

konsekvenser af alkoholisme, 
depression, selvmord, pædofi li 
eller andre seksuelle overgreb, 
som der skal ses på.

- Man kan have gavn af forbøn 
mod depression for at komme af 
med negative tanker. 85 procent 
af vore negative tanker kan ende 
med at blive til sygdom, sagde 
prædikanten Gary Oates, da han 
for nylig besøgte Haderslev.

- Vi kan alle kæmpe med gamle 
bindinger. Især hvis familien ikke 
har været kristen. Når man går 
til lægen, bliver man jo også 
spurgt, om der er nogle arvelige 
sygdomme i familien. Sådan bør 
det også være, når man går til 
præsten, hvis der har været noget 
svært at kæmpe med i familien, 
mener Bibi.

Man kan uden at vide det 
stadig være belastet og påvirket 
af det og have nogle usunde 
mønstre, vaner og holdninger, 
der skal brydes ved bøn, fordi det 
er for svært at gøre det selv. Det 
kræver støtte.

Den rette ånd
- I dag involverer folk sig meget 

i okkultisme bl.a. på helsemes-
ser. Vi i Vesten tror, vi ved, kan 
og må det hele. Vi er blevet så 
intellektuelle. I Afrika og Asien 
ved man godt, at der fi ndes hek-
sekræfter. Også frikirkepræster, 
karismatiske og katolske præster 
herhjemme oplever og forstår det. 

- Vi har mange gange måttet 
hjælpe folk ud af noget, de tror 
er godt. Man kan få lukket op 
for noget forkert i den åndelige 
verden. Vi beder for disse men-
nesker, hvis de bagefter holder 
sig fra det. Ellers er det spild af 
tid, understreger de. 

Som kristen søger man åndelig 
vejledning fra oven - fra Guds 
Hellige Ånd: Helligånden. Ikke 
fra afdøde ånder og åndevæsner. 

- Man kalder det dæmoniserin-
ger, når folk er påvirket af forkerte 
ånder, fx efter et uheldigt møde 
med en healer eller en clairvo-
yant. Også garvede kristne kan 
kæmpe med forkerte påvirknin-
ger; new zealænderen Graham 
Povell, der nu bor i Canada, kæm-
pede med dæmonisering, selvom 
han var evangelist, siger Bibi.

Der bør derfor i enhver kirke 
være mennesker, der beder for 
udfrielse, mener Bibi og John, 
der selv ind imellem stadig tager 
rundt i landets kirker for at under-
vise i det.

- Når vi beder til udfrielse, 
foregår det stille og roligt. Vi er 
ganske normale. Der er hjælp 
at hente hos Jesus, hvis man 
vil af med noget fra en anden 
overnaturlig, ond verden. Nogle 
gange er vi måske lidt trætte, 
inden vi går i gang med forbøn, 
men så bliver vi hjulpet og styrket 
af Jesus undervejs. Vi kan også 

være lidt trætte bagefter, men når 
et menneske går glad hjem, gør 
det også os glade. 

- Der er ingen grund til at gøre 
det voldsomt og begynde at råbe 
op undervejs for ”at ære sig selv”. 
Det kan virke lidt usmageligt, 
siger Bibi. 

Men ægteparret har forståelse 

for, at der også er brug for men-
nesker, der tydeligt står frem for 
at gøre opmærksom på emnet. 
Blot er det vigtigt for dem, at det 
ikke bliver for højtråbende og gu-
ru-agtigt. Jesus skal være i fokus! 
Han er det naturlige midtpunkt.

- Befrielse fra ånder kom først 
med Det Nye Testamente. Først 
med Jesus blev det muligt. Han 
gav det videre til disciplene. Hvis 
hjertet er lukket op for Jesus, er 
man fyldt af ham i sin ånd (det 
indre menneske), og evt. skader/
ånder, som folk bliver befriet fra, 
kan så ikke vende tilbage, da 

”huset” nu er optaget. Men der 
kan stadig være skader, som skal 
behandles over tid! uddyber John.

Som ung kirkegænger modtog 
John en gang en forudsigelse, en 
profeti om, at han en dag ”skulle 
få en tang til at klippe jernlænker 
med”. Det vil sige, at han skulle 
hjælpe mennesker fri fra det, der 
binder dem. Senere var der en 
anden profet, der sagde til dem: 
”Gud kalder jer til forstanderpar 
i Hillerød.” Den usædvanlig klare 
besked var med til at føre dem 
til Hillerød.

De startede i sin tid Åndens 
Klinik i Hillerød. Her var deres 
speciale gennem 17 år udfriel-
ser - inspireret af prædikanten 
Peter Holmsgaards erfaringer 
fra Afrika.

Hvis man ønsker at vide mere 
om emnet, foreslår ægteparret, at 
man læser nogle bøger om em-
net, fx af den anerkendte bibelfor-
kynder Derek Prince. Eller hæftet: 
”Disse påtrængende gæster” af 
sognepræst Graham Dow.

De mødte i øvrigt hinanden 
igennem Bibis bror, der var ma-
rinesoldat sammen med John. 
Da Bibi blev gravid, tog de fælles 
ansvar.

- Bibi og jeg blev gift, og vi 
skulle have et kongebrev, fordi jeg 
var under 21 år. Derfor skulle jeg 
bruge min mors underskrift. På 
det tidspunkt kendte jeg hende 
næsten ikke… havde kun mødt 
hende få gange. Men som voksen 
kunne jeg mærke noget forandret 
i min mors liv, for hun var blevet 
rigtig kristen, afslutter han.

John valgte at tilgive sin mor 
og hendes forældre, at de sendte 
ham på børnehjem. Og glæder 
sig over, at hun inspirerede dem 
til at blive kristne.

Få en god start som kristen
Ægteparret Bibi og John Jørgensen hjælper med dybe samtaler og bøn, når livet er svært for nye troende. 

Ægteparret Bibi og John Jørgensen hjælper mange mennesker. Lytter til, taler med og beder for dem. (Også dem, der har problemer 
med det okkulte.) Forkerte bindinger kan for eksempel være opstået i eller arvet fra familien. Eller man kan have pådraget sig dem i 
et uheldigt møde med det okkulte.

Kirke-fakta: 

Bibi og John Jørgensen 
kommer i dag i frikirken The 
Power House – en Apostolsk 
Kirke i Rødekro i Sønderjyl-
land. 

Mange kender til ægte-
parret og kommer i deres 
hjem for at blive bedt for. 
Men de beder også for folk i 
deres egen og andre kirker.

Udover 20 ungdomsår i  
kirken Foreningen for afgjort 
kristendom i Valby, har de 
været tilknyttet Pinsekirken 
og Apostolsk Kirke i Lyngby, 
inden de startede Åndens 
Klinik i Hillerød. 

Behandlingerne er gratis 
– og rødderne er fra Zambia, 
hvor Åndens Klinik blev star-
tet af Robert Bwalya.

- Det er godt at få talt 
om de byrder, livet 
har givet en. Noget 
går så dybt, at der 

skal bedes for, at det 
kan slippes. 

- Man kalder det 
dæmoniseringer, 

når folk er påvirket 
af forkerte ånder, fx 

efter et uheldigt møde 
med en healer eller 

en clairvoyant. Også 
garvede kristne kan 

kæmpe med forkerte 
påvirkninger.
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Kun 29 kr. 

Filmen ”Left Behind” med Nicolas Cage i hovedrollen 
bygger på romanserien af samme navn skrevet af LaHaye 
& Jenkins. I denne nye indspilning er det bortrykkelsen og 
hændelserne i verden det følgende døgn, der fi lmatiseres. 
Hvis man har set fi lmen af samme navn fra 2000 med Kirk 
Cameron i hovedrollen, skal man ikke forvente samme 
handlingsforløb i den nye udgave, men i stedet se fi lmen 
med ”nye” øjne. Filmen giver anledning til at snakke om 
de sidste tider og refl ektere over sin egen tro.

110 minutter. DVD eller Blu Ray Kr. 69,-  

Left behind
- Hvad ville der ske, hvis alle kristne 
forsvandt i et splitsekund?

Nyhed:

WAR ROOM
En fi lm om bønnens kraft 
WAR ROOM, som er skabt af brødrene bag Fireproof 
og Courageous, er et medrivende drama, der med 
humor og hjertevarme udforsker den magt, som 
bønnen kan have på alle aspekter af vores liv. 
Ægteparret Tony og Elizabeth Jordan ser ud til at 
have det perfekte liv, men bag facaden er familielivet 
ved at gå i stykker. Godt hjulpet på vej af den ældre 
kvinde fr. Clara går Elizabeth i kamp for at redde sit 
ægteskab. Med danske undertekster.

115 minutter. Kr. 98,-

Courageous
Actionspækket drama 
af skaberne bag Fireproof

Fire mænd, et mål: At tjene og beskytte. Som 
retshåndhævende myndigheder står de over for 
fare hver dag, men når en tragedie rammer tæt 
på hjemmet, er disse fædre efterladt med deres 
frygt, håb og tro.
Ud fra denne kamp vil der blive truffet en be-
slutning, der kommer til at ændre hele deres liv. 
Danske undertekster.

124 minutter. Kr. 59,-
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Af Martin Nissen

Filmen ’The Last Reforma-
tion” har nu i nogle måne-
der været frit tilgængelig 
på internettet og på DVD. 
Og den har også været 
vist på den største kristne 
TV kanal i Skandinavien, 
nemlig TV Visjon Norge.

- Vi vil snart vise fi lmen 
igen, da vi har fået mange 
tilbagemeldinger. Seerne 
skriver, at fi lmen viser, hvad 
Europa trænger til. Netop 
at blive inspireret til at leve 
som de første kristne, som 
vi læser om i Apostlenes 
Gerninger, og opleve tegn, 
undere og mirakler, siger 
Mona Susrud fra redaktio-
nen på TV Visjon Norge.

- Nogle seere har givet tilba-
gemelding om, at de oplevede 
Guds kraft i stuerne, og nogle 
blev overbevist om nødvendig-
heden af at blive døbt.

- Vi kan stærkt anbefale den-
ne dokumentarfi lm, tilføjer Mona 
Susrud.

God TV vil sende fi lmen
Også God TV vil sende fi lmen 

ud til de 280 millioner seere, som 
de kan nå verden over.

Filmen ”The Last Reformation” 
kan allerede ses gratis på You-
tube eller via hjemmesiden www.
TLRmovie.com

- Titusindvis har allerede set 
fi lmen på internettet, fortæller 
Torben Søndergaard. 

- Og nogle fortæller, at de 
oplever helbredelse og udfrielse 
fra dæmoner ved at se fi lmen.

En mand fra Holland blev 
så berørt af fi lmen, at han har 

bestilte 60.000 DVD’er til 
at dele ud i sin by.

Uddeling af DVD’er
Også i Danmark er man-

ge begejstrede for fi lmen. 
Fx har Haderslev Interna-
tionale Kirke på et møde 
vist traileren til fi lmen og 
uddelt DVD’er. 

Maren og Simon An-
dersen, Haderslev (foto) 
var med til fi lmpremieren i 
Aalborg.

- Denne fi lm er en øjen-
åbner for, hvad der sker 
i hele verden. Den viser 
nødvendigheden af omven-
delse, dåb i vand og dåb i 
Helligånden, for at vi kan 
være Jesu disciple, siger 
Simon og fortsætter:

- På fi lmen kan man se, 
at mennesker oplever frihed, efter 
at de er blevet døbt i vand. Det 
kan være svært at forklare, men 
her kan vi se, hvad der sker. Vi vil 
også vise fi lmen til ungdomsmø-
der, siger han.

DVD’er kan bestilles via hjem-
mesiden www.Mission.dk

Torben Søndergaards fi lm
kommer vidt omkring
Nu vil God TV vise The Last Reformation, som således kan nå ud til 280 millioner seere.
Tv-kanalen Visjon Norge har vist fi lmen og vil vise den igen.

Simon og Maren Andersen og andre unge fra Haderslev Internationale Kirke 
er begejstrede for Torben Søndergaards fi lm.

Fantastisk påske
Torben S. Callesen og Gospelfamily optråde i påsken fl ere 
steder med påskemusicallen ’Opstanden - påsken vi aldrig 
glemmer’. Musicalen er udgivet i to CD-udgaver.

Min 12-årige datter var med sin klasse afsted for at se musical-
len. På mit spørgsmål om det var en god musical, var hendes svar 
”Nej, den var FANTASTISK”.  

Efter at have lyttet til cd-udgaven som veksler mellen korte 
dramastykker og de 15 sange, forstår jeg hendes begejstring. 
Dramaet, som udspilles, er en skoleklasse, som i timen gennemgår 
påskens begivenheder. Ordvekslingen mellem elever og lærer 
bliver en introduktion til næste nummer. Påskens begivenheder 
fortælles i kronologisk orden, og i musikken fortæller bipersoner 
fra Bibelen deres side af beretningen. Vi møder Peter, Judas, 
Maria, farisæerne, soldaterne m.fl .

Har man tidligere lyttet til noget fra Torben Callesens hånd, er 
forventningerne høje. Og man bliver ikke skuffet. Denne musical er 
bare en fantastisk stærk og smuk måde at opleve påsken på. Sang og 
musik rammer lige i hjertet, og man fyldes af glæde  og taknemlighed. 

Lisbeth

Opstanden CD:
CD med 15 sange 
Kr. 149,95 

Familiepakken:
- cd med sangene 
(uden drama)
- cd som veksler 
mellem dramatekst 
og sang
-  b o o k l e t  m e d 
sangteksterne
- andagtshæfte 
med 14 påskehi-
storier set ud fra 
beretningens bi-
personer.
Kr. 249,95

Nyhed:

90 minutter i Himlen
Film baseret på Don & Eva 
Pipers sande historie.
På vej hjem fra en konference bliver Don Pipers bil 
ramt af en lastbil, som krydser hans vejbane. Redderne 
konstaterede, at han var død på stedet. Mens hans 
krop lå livløs i den smadrede bil, oplever Don Piper 
at befi nde sig i himlen med al dens herlighed.
90 minutter senere vender han mirakuløst tilbage til det 
jordiske liv efter at en præstekollega har bedt for ham.
Danske undertekster.

117 minutter. Kr. 129,-
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Anmeldt af Niels Jørgen Vase

At himlen er et virkeligt sted og 
ikke bare noget, der fi ndes inde 
i hovedet på nogen, er læserne 
af denne avis vel ikke i tvivl om. 
Ellers skal man se 90 Minutes 
in Heaven.

Historien om Don Piper, der 
bliver dræbt i en trafi kulykke for 
så at blive levende igen 1½ time 
senere, er lige så utrolig, som 
den er sand - og dermed opmun-
trende - hvis ellers man kan holde 
ud at se på de konstante lidelser, 
han bliver udsat for, og som han 
omtaler som et ”helvede”.

”Jeg døde den 18. januar 
1989”, er de første ord, der bliver 
sagt i fi lmen, og derefter fortæller 
den historien om en mand, der 
har været så langt ude og nede 
og samtidig så meget oppe og 
hjemme, som det (næsten) er 
muligt at komme - en mand, der 
kan sætte sig i ethvert lidende 
menneskes sted og forstå det, 
fordi han selv har været udsat 
for den form for ”tortur”, som et 
indopereret Ilizarov-apparatur 
(fi ksator)  er. 

Og hvad der er væsentligt og 
hele historiens pointe: Han kan 
formidle et vidunderligt håb, der 
ikke bare baserer sig på en ube-
stemt tro, men på en vished og en 
viden om den fremtid, der venter 
enhver, der bekender Jesus som 
den eneste mulige vej til himlen - 
for Don Piper har været i himlen!

Det kom imidlertid til at tage 
lang tid, før Don Piper indså, at 
hans ”sacred secret” var noget, 
han var nødt til at dele med 
andre. Da han vendte tilbage til 
livet på jorden, havde han kun et 
ønske: at komme i himlen igen, 
for nu var det for ham blevet hans 
hjem. Men der var nogle, der ville 
det anderledes, og tusindvis af 
menneskers bøn for ham bragte 
ham tilbage, og hundreder af 
menneskers støtte og hjælp - og 
formaninger - gav ham efterhån-
den livsmodet igen. Det var bøn-
nesvar, det var et mirakel!

Hvad har du lært, spørger en 
ven ham, og han svarer: At jeg 
skal åbne op for andre og lade 
andre hjælpe mig. Og at himlen 
er virkelig. Og da vennen bliver 
klar over, hvad det er, Don Piper 
har oplevet, spørger han: ”Er der 
en mulighed for, at Gud bragte dig 
ind i himlen og bragte dig tilbage, 
så du kan dele din oplevelse med 
andre? Kan du ikke se, hvor stor 
en opmuntring, du kan blive?”

Måske giver filmen ikke så 
meget indtryk af det, men det gør 
bogen så til gengæld.

En bedre instruktør og manu-
skriptforfatter end Michael Polish 
(i øvrigt gift med fi lmens kvinde-
lige hovedrolleindehaver) kunne 
nok have fået mere ud af fi lmen 
og historien, og med en varighed 
på næsten to timer er fi lmen truk-
ket rigeligt langt ud, men den er 
alligevel seværdig.

Hayden Christensen (kendt 

som ”selveste” Anakin Skywalker 
i Star Wars - episode 2 og 3 (2002 
hhv. 2005)) og Kate Bosworth 
(set bl.a. som Lois Lane i Su-
perman Returns (2006)) spiller 
ægteparret Don og Eva Piper, 
der bliver udsat for de umenne-

Superhelte 
støder sammen
Valget står mellem to action-spækkede superhelte fi lm. 

På den ene side den seneste X-Men fi lm, hvor ’gudemutanten’ 
Apocalypse vil omstyrte Jorden i et endetidsragnarok. På den anden 
side en anden Marvel fi lm, hvor Captain America og Iron Man står 
overfor hinanden som modstandere. Et svært valg, når nu man er 
til den slags tempofyldte og fantasifulde fi lm.

Captain Amerika: Civil War er blevet lidt bedre modtaget end 
X-Men fi lmen, så det bliver den, jeg anmelder. 

Helt kort fortalt er der tale om et underholdende sammenstød 
mellem Marvels superhelte med eksplosiv action og kække replik-
ker i vekselvirkning. De tider, hvor én superhelt per fi lm var nok, er 
for længst forbi, hvis nogle skulle være i tvivl. Nu står Superman 
overfor Batman i en tidligere fi lm og Captain America overfor Iron 
Man i denne. Men det kan slet ikke gøre det, der skal fl ere helte 
på lærredet, sådan at de i store koreografi sk anlagte scener kan 
kæmpe sammen og mod hinanden for at redde verden.

Kontrol med superkræfterne
Efter endnu en voldsom kamp mod en superskurk, hvor der des-

værre er civile tab, forlanger FN mere kontrol med Avengers. Vi er 
dermed smidt midt ind i det univers af heltefi lm, hvor forkundskab 
næsten er en forudsætning for helt at kunne følge med. En central 
tematik, der er klassisk for superheltefi lm, træder frem: den hårfi ne 
grænse mellem helten på den ene side og selvtægtsmanden, der 
står uden for loven, på den anden. Verdens ledere forlanger, at 
Avengers skal underskrive en lov, der giver verdenssamfundet 
retten til at bestemme, hvornår og hvordan denne gruppe skal 
sættes i kamp.

Iron Man, som lige er blevet personligt konfronteret med et 
civilt offer for heltenes indsats, bakker op om loven, mens Captain 
America er imod. De har begge stærke moralske argumenter for 
og imod og samler hver deres hold af helte, som støtter dem. Den 
mystiske Zemo (Daniel Brühl) arbejder på at udbygge splittelsen 
mellem heltene og få dem til at udslette hinanden.

Det berører samtidig et af fi lmens centrale temaer: skyld og 
ansvarlighed. Alle mennesker bærer på skyld, men ekstraordinære 
mennesker - som Marvels helte - kommer let til at skylde mere end 
de fl este, ikke fordi de er passive, men fordi de ikke altid rammer 
plet med deres mægtige kræfter. Med stor magt følger som bekendt 
stort ansvar. Men hvordan er man bedst ansvarlig, hvordan ved 
man, hvem der skal bekæmpes, og hvem der kræver beskyttelse? 
Det er fi lmens dilemmaer.    

Filmisk stor-slået
Som forgængerne er det en gigantisk anlagt fi lm. Persongal-

leriet består mest af superheltene selv. På trods af sin titel handler 
actiondramaet lige så meget om Iron Man (Robert Downey Jr.) og 
resten af Avengers-holdet. Sammen med Iron Man styrer Captain 
America (Chris Evans) mere eller mindre Avengers-holdet, men et 
nyt krav fra verdenssamfundet truer deres fællesskab. 

Siden 2008 har Marvel opbygget deres univers med tretten fi lm. 
Præcis som de tidligere fi lm i Avengers-serien er den nye fejende 
fl ot. Det er action, bulder og brag, når det er bedst og mest ekstrava-
gant. Modsat konkurrenterne fra DC Comics, som Batman tilhører, 
bygger Marvels fi lm på tegneserieæstetik med vittige replikker. Er 
man enig i det valg, er fi lmen et stærkt medrivende og underhol-
dende bekendtskab. Den er ikke dyb, men alligevel med et moralsk 
omdrejningspunkt til at holde balancen mellem hjerne og knytnæver. 

Robert Downey Jr. er stadig en fornøjelse som den evigt sar-
kastiske rigmand Tony Stark alias Iron Man, mens Chris Evans 
(Captain America) spiller godt i rollen som den nu ildesete helt/ 
selvtægtsmand. 

Og dog er det, som om rollerne skifter helt til slut ...
Josua Christensen

Captain America: Civil War • 146 min. • Premiere: 28. april

Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon), Jeremy Renner (Clint 
Barton / Hawkeye), Chris Evans (Steve Rogers / Captain 
America), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch) 
og Sebastian Stan (Bucky Barnes / Winter Soldier) i ”Captain 
America: Civil War” (still fra fi lmen: Disney).

Anmeldt af Anne-
Katrine Buch

Følsom, men uden 
at drukne i senti-
mentalitet er Min 
fars store rejse en af den slags 
franske fi lm, arthouse-kritikere 
elsker, og som samtidig er 
tilgængelig for et bredere pub-
likum.

Den kværulantiske, stædige 
80-årige Claude har altid passet 
sig selv og sit eget i strid modvind 
med samfundets forventninger. 
Claudes yngste datter forlod 
Frankrig til fordel for Florida 15 
år tidligere, hvilket efterlader den 
betydelige udfordring at håndtere 
Claudes forskellige særheder 
- som for det meste involverer 
chikane af en række forbitrede 
husholdersker - til hans ældste 
datter, Carole, der allerede har 
hænderne fulde med familie-
virksomheden. Men Claude er 
ikke længere den mand, han var: 
han synes at glide længere og 
længere ind i sin egen verden for 
hver dag, der går. Da han beslut-

ter sig for at opsøge sin yngste 
datter i Florida, må Carole derfor 
følge med.

I kølvandet på Amour er det 
svært at forestille sig, at en 
instruktør kan beskrive de ud-
fordringer, alderdommen bringer 
med sig på samme, dybdeboren-
de måde, som Michael Haneke 
gjorde det i den film. Men her 
overrasker Min fars store rejse. I 

stedet for at kaste publikum direk-
te ud i det teatralske, går fi lmen i 
den modsatte retning og forsøger 
at holde tonen let og lys - i det 
mindste på overfl aden. Tragedien 
kryber i stedet langsomt ind på os: 
at vi til sidst i livet må forlade os 
på vores omgivelsers kærlighed; 
at det mål af værdighed, hvormed 
vi forlader denne verden, helt og 
holdent afhænger af vores kære. 

Claude mener oprigtigt, at han er 
fysisk og mentalt stærk nok til at 
klare sig på egen hånd, og fi lmen 
understøtter i begyndelsen den 
holdning med korte fl ashbacks 
og skæve fantasi-sekvenser. 
Men gradvist underminerer fil-
men Claudes uafhængighed og 
afslører, hvor ofte han glemmer 
ting, hvor ofte han glemmer sin 
datter. Efterhånden som fi lmen 
skrider frem, bliver vi nødt til at 
se ud over Claudes eget syns-
punkt, og de komiske tråde i 
fi lmen - Claudes skingrende lilla 
sneakers, fl yveturen over Atlan-
terhavet, som væves ud og ind 
i fortællingen - viser sig at have 
et dybere, mere gribende formål, 
end de giver udtryk for ved første 
øjekast. Komedien om en gammel 
mands beslutning om at rejse til 
Florida i en cabriolet bliver derfor 
startskuddet til en fi ntfølende hi-
storie, der handler om værdighed, 
retten til selv at kortlægge livets 
sidste øjeblikke og mest af alt om 
kærlighed.

Min fars store rejse 
110 min. • Premiere: 12. maj

Kærlighed og afmagt

I himlen - og i ”helvede”
Filmen ”90 Minutes in Heaven”, der er baseret på Don Pipers utrolige historie, som den er fortalt i 
bogen af samme navn, er en seværdig kristen fi lm.

skelige prøvelser, og de gør det 
overbevisende nok til, at jeg må 
betegne fi lmen som en af de mest 
vellykkede kristne fi lm, jeg har set.

90 Minutes in Heaven (DVD)
117 min.

Jean Rochefort og Sandrine Kiberlain i hovedrollerne i ”Min fars 
store rejse” (still fra fi lmen: Miracle Film).



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Her er plads 
til din annonce

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

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

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

(alle priser er ekskl. moms)

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Udlejning og salg

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkkkktttttttteerrekteriiiiiinnnnnnnssssssseeeeeeeeeeeekkkkkiinnnsssssee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kktttttiiii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

- tryk 1 for abonnmen- tryk 1 for abonnmentt

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Bogsalg

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

 - ring 73 56 15 06

Campingvogn sælges
Særdeles velholdt campingvogn med meget ekstraudstyr 
sælges: Tabbert Comtesse Salong 590. Årgang 1986. 
Udstyrslisten fremsendes på mail efter anmodning.
Arne Vestergård-Jensen. Tlf: 31 34 79 62. 
E-mail: arneveje@gmail.com

Campingvogn til salg
HOBBY DE LUXE KMFE 650 - Årgang 2005
til 2 voksne + 4 små børn - nyt fortelt ( pris ca. 16.000 kr.)
Pris 80.000 kr.
Henvendelse: 4157 7270 el. sonnesbox@gmail.com

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

STORT LÆKKERT SOMMERHUS!
Beliggende på Limfjordsøen Mors i skønne omgivelser.
Her er god plads for 2-20 pers.10 vær. Huset er meget

velegnet til familiefester, retræte, alphakursus el. en
familieferie, ligger tæt ved stranden i lille skovområde.

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

Diverse

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

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

Sommerhus udlejes
Bjælkehus på 61 m2 og 16 m2 overdækket terrasse samt 
stor åben terrasse. Indeholder stor stue, soveværelse, 
værelse, køkken og badeværelse. 6 sovepladser i alt. 

Ligger på naturgrund i Egsmark bakker v/ Ebeltoft. Tæt 
på strand, mange “oplevelsessteder”, bl.a. Nationalpark 
Mols Bjerge og Ebeltoft by samt Djurs sommerland og 
flere dyreparker. Pris pr. uge kr. 2.900,- + forbrug.

Kontakt Kirsten på tlf. 30296107.             Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen
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Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

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

 Reg. 9570 Kt. 0006 139450.

Har du spørgsmål til dit abonnement?Har du spørgsmål til dit abonnement?
Så ring til Udfordringens Så ring til Udfordringens kontor mellemkontor mellem
kl. 10:00 og kl. 15:00kl. 10:00 og kl. 15:00 på på  tlf. 74 56 22 02tlf. 74 56 22 02

Stillinger

Mangler du nye medarbejdere? Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Erhverv

Indenlandsk Sømandsmission
og Blå Kors søger en

SØMANDSMISSIONÆR/BLÅ KORS-MEDARBEJDER
Til Aasiaat – nord for polarcirklen

Blå Kors og Sømandsmissionen har besluttet at samarbejde om ansættelse af en sømandsmissionær/Blå 
Kors-medarbejder i Aasiaat. Formålet med ansættelsen er at styrke Sømandsmissionens kristne profil med 
aktiviteter indenfor diakoni og mission og at udvikle Blå Kors’ lokale arbejde i Aasiaat.
Om ansøgeren
Du er initiativrig og struktureret, udadvendt og empatisk. Du brænder for at snakke om tro og liv med 
andre og har et stort hjerte for diakoni og mission. Du ser dig selv som pionér og har en relevant 
uddannelse.
Om ansættelsen
Du ansættes i en fuldtidsstilling som 1/3 sømandsmissionær, 1/3 souschef og 1/3 Blå Kors-medarbejder.
Ansættelsesstart efter aftale. Introduktionsforløb, udrejse og løn efter aftale.
Ansøgning sendes på mail til jv@somandsmissionen.dk senest 15. juni 2016.

Se uddybende stillingsbeskrivelse på: www.somandsmissionen.dk eller www.blaakors.dk/job

Yderligere information fås ved henvendelse til administrationschef Jens Vindum, tlf. 33932543/61338392
Vedr. Blå kors-arbejdet: Kontakt projektleder Gert Svendsen – gsv@blaakors.dk, Tlf. 20581777

Virksund kursuscenter søger fl eksibel 
medarbejder til køkken.

Se stillingsopslag på: www.virksund.dk

E  erskolen Alterna søger administra  onsmedarbejder
E  erskolen Alterna i Hillerød søger en administra  onsmedarbejder  l en 75% ansæ  else, 
der kan styre skolens administra  on og bistå med forskellige prak  ske opgaver. 

Jobbet som administra  onsmedarbejder består blandt andet i:

•  Indberetninger  l undervisningsministeriet 
•  Bogføring
•  Budge  er
•  Elevkartotek
•  Løn  l skolens ansa  e 
•  Kontakt  l revisor og bank
•  Telefonpasning
•  Sekretæropgaver
•  Vagtopgaver

Vi forventer
Vi forventer, at du har relevant uddannelse, behersker mundtlig og skri  lig dansk, er 
struktureret og omhyggelig. Ligesom du skal have erfaring med Offi  ce-pakken og eventuel 
kendskab  l EDB-brugsen eller lignende og off entlige indberetningssystemer. Tidligere 
e  erskole-erfaring og erfaring med bogholderi og administra  vt arbejde vil være en fordel.

Som person forventer vi desuden, at du er humoris  sk, prak  sk, har en god ordenssans 
og er posi  v. Ligesom det er vig  gt, at du deler e  erskolens værdier og holdninger.

Vi  lbyder
Vi  lbyder et job i et skolemiljø, hvor du måske kan være medbestemmende i, hvad dit 
job kan indeholde.

Derudover  lbyder vi:

•  En udfordrende dagligdag
•  Et dynamisk team 
•  Alsidighed
•  Relevante kurser

Har du lyst  l at arbejde i et miljø med teenagere, på en e  erskole med fuld fart, med et 
stærkt brand, og som lige er fl y  et landsdel, så søg s  llingen.

Ansøgning
Send din ansøgning med billede og CV mærket adm. medarbejder  l Forstander Ruben 
Holmgreen Falk på ruben@alterna.nu. Vi behandler løbende ansøgninger og indkalder 
 l samtale. Send derfor din ansøgning snarest.

Har du spørgsmål vedrørende jobbet, kan du kontakte Forstander Ruben Holmgreen Falk 
på 24853924 

Efterskolen Alterna er en skole med ca. 60 elever og 14 medarbejdere, der blev grundlagt for 
30 år siden og bygger på et kristent værdigrundlag, der forsat bliver praktiseret. Efterskolen har 
fokus på dannelsesprocessen hos teenagere og er derfor prøvefri. Som en del af skoleåret skal 
eleverne have erhvervsarbejde og på en længere udlandsrejse til tredjeverdenslande. Eleverne 
bliver også introduceret til socialt hjælpearbejde og kirkelivet i Danmark 

Organiststilling:
En stilling som organist ved Bjolderup og Uge kirker er ledig fra 1. september 2016.  Stillingen 
er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: Spille ved gudstjenester og andre kirkelige hand-
linger. Der forventes at du, som organist også varetager korvirksomhed i tilknytning til vore 
to sognekirker. 

Bjolderup og Uge Pastorat har to smukke middelalder kirker fra omkring 1100 tallet. 
I Bjolderup sogn er der 1.689 kirkemedlemmer ud af 1.855 indbyggere.
I Uge sogn 424 folkekirkemedlemmer ud af 549 indbyggere.
Vi henviser til hjemmesiden: www.bjolderup-uge.dk
Bjolderup og Uge sogne ligger geografi sk lige midt i Aabenraa kommune i det skønne 
Sønderjylland.

Orgelet i Bjolderup kirke er ét Marcussen og søn orgel fra 1881 med 10 stemmer.
Orgelet i Uge kirke er ét Marcussen og søn orgel, som er om- og tilbygget i 1984 med 9 stemmer.

Der er et godt aktivt sogneliv i Bjolderup og Uge.
Der er gudstjenester hver søndag i én af kirkerne.
Der er ekstra gudstjenester i form af: spaghettigudstjeneste, stillegudstjenester, koncerter, og 
sogneaften m.m.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Aabenraa Provsti, i 
overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættel-
sesmyndigheder.

Vi kan tilbyde sogne som:
-   har vilje til nytænkning
-   har en menighed og et menighedsråd, som ønsker et højt aktivitetsniveau
-   har en trofast menighed
-   har god økonomi, med basis for udfoldelses muligheder

Ansættelsen sker ved Bjolderup og Uge sogns Menighedsråd. Beliggende i Aabenraa Provsti 
og i Haderslev Stift.

Ansættelse af én kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansmini-
steriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) 
og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, 
sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministe-
riet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) 
for organister.
Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk 
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand 
Leif Andersen på tlf. 2061 9114 eller på mail: friis.andersen@gmail.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til: 
Menighedsformand Leif Andersen, Aabenraavej 99b, Uge, 6360 Tinglev
eller på mail: friis.andersen@gmail.com
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. juni 2016
Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at fi nde sted i uge 26.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 BJOLDERUP - UGE MENIGHEDSRÅD

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du i et testamente kan bestemme, at dine tvang-
sarvinger skal have tvangsarven udbetalt kontant og 
således ikke kan blande sig i fordelingen af indboet?

Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.



1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

11

Udfordringen søndag den 29. maj 2016   DEBAT / KRYDSORD . 19

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 20:
I. H. Hansen
Baunehøj 60, Osted
4320 Lejre

Kodeord: Operationsbord

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 
2. juni 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!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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. 74562202.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.dringen

Debat

Mere dialog, tak
”Dialog er en ny pseudoreligion”, skriver samfundsdebattør Iben 

Thranholm i en klumme i den kirkelige ugeavis Udfordringen. 
Jeg er uenig. Dialog er ikke en religion og kan derfor heller ikke 

være en pseudoreligion. Dialog er heller ikke en erstatning for 
religionsformidling, men en forudsætning for den. Dialog er nemlig 
kommunikation. Jeg vil faktisk sige, at vi har brug for mere dialog. 
Både fordi jeg mener, det kristne evangelium er så godt, at det bør 
blive kendt af fl est muligt. Og fordi samtalen, dialogen, er en ypperlig 
kommunikationsform. 

Dialog fremmer forståelsen, fordi den bygger på respekt. Vi taler 
MED hinanden, ikke kun TIL hinanden. Vi lytter til den andens 
spørgsmål, behov og indvendinger. Vi beriges af den andens indsigt. 
Samtidig deler vi det, vi selv har på hjerte. Vi lytter, de lærer, og 
de andre beriges forhåbentlig også. Bibelen er ét langt narrativ om 
mennesker i dialog – helt fra Gud refl ekterede i skabelsen: Lad os 
gøre mennesker i vort billede, så de ligner os! til han talte med Adam 
og Eva i Edens Have og fortsatte dialogen med profeter, konger og 
præster op gennem Det Gamle Testamente.  

I det Nye Testamente kan vi konstatere, at Jesus udtalte de fl este 
ord og lignelser i dialog. De første kristne samledes i hjemmene, 
hvor samtalen gik livligt, og apostlen Paulus ”holdt dagligt samtaler 
i Tyrannos’ Skole”, står der. På det græske gudebjerg Areopagos, 
som Iben Thranholm nævner, var det netop dialogen med respekt 
for grækernes spiritualitet, der naturligt førte til, at Paulus kunne 
fortælle om det særlige ved kristendommen: Jesu opstandelse. 

Derfor forstår jeg slet ikke de kristne, der harcelerer mod dialog. Kri-
stendommen er jo opstået i dialog, og Gud selv er i kristendommen et 
dialogisk væsen via Treenigheden. Og hvad er alternativet? Monolog?

Nej, dialog er en grundlæggende forudsætning for alle medmen-
neskelige relationer. Jeg tør slet ikke tænke på et samfund uden 
dialog! Derfor håber jeg så sandelig, at kristne vil fortsætte Bibelens 
tradition med religionsformidling gennem dialog.

SVEND LØBNER, JOURNALIST

VESTERGADE 1, 6600 VEJEN

Hvad prisen på religionsfrihed?
To kinesiske familier står til udvisning af Danmark. Den ene har en 

årsindtægt på over 375.000 kr. Den anden har måttet fl ygte for sin 
kristne tro. Den ene fi k Integrationsminister Inger Støjberg til at gribe 
ind. Den anden bliver sendt retur til genopdragelse og for børnenes 
vedkommende en opvækst, hvor de nægtes adgang til studier og 
ordentlige jobs. I Kina straffer man nemlig børn for forældrenes ønske 
om at tænke og tro som selvstændige individer.

Hvilken praktisk betydning har det haft, at regeringen udråbte 
Danmark til et kristent land? Forfulgte kristne sendes rask væk 
ud af landet til en uvis skæbne. Asylansøgere, der konverterer til 
kristendommen, forfølges ofte på asylcentrene. Kirkeminister Bertel 
Haarders reaktion er at opfordre biskopper til mindre ivrig mission 
blandt fl ygtninge. Værdier som tanke og trosfrihed underlægges må-
let om at kunne returnere så mange som muligt til oprindelseslandet. 
Kroner og ører rangerer langt over menneskerettighederne - og i 
særdeleshed religion. Havde de kristne kinesere dog blot haft en 
lidt højere årsindtægt, så ville Venstre også have kæmpet for dem. 

STIG GRENOV, KRISTENDEMOKRATERNES LANDSFORMAND

ERANTISVEJ 2, 2970 HØRSHOLM

Få nu øjnene op
Et af de største problemer for Danmark lige nu er, at vi gør fl ygt-

ninge til indvandrere. Flygtninge, som kommer til Danmark og som 
er fl ygtet fra krig og ødelæggelse, skal naturligvis have hjælp og 
beskyttelse. Men denne skal være midlertidig. Når der er fred i deres 
hjemlande eller i dele af disse, så skal de naturligvis hjem igen. Dette 
”naturligvis” er desværre ikke så indlysende for alle, som det burde 
være. Dansk Folkeparti er faktisk det eneste parti i Folketinget, som 
kan se, at det er en nødvendighed, at vi sætter en stopper for, at 
fl ygtninge pr. automatik bliver til indvandrere. 

 Det er sådan, at alle partier ønsker at hjælpe reelle fl ygtninge. 
Det handler bare om, hvordan vi skal hjælpe, og der kan enhver 
sige sig selv, at når man fra dag ét tilbyder fl ygtninge en permanent 
tilværelse i kommunerne med gratis bolig, sociale ydelser, gratis 
tandlæge, læge, undervisning, integrationskurser og så videre, så 
vil vores samfund på kort og især på lang sigt blive udfordret både 
økonomisk og kulturelt.

Det er også gået op for de fl este, at langt hovedparten af de 
fl ygtninge, som kommer til Europa, er migranter - altså folk som ikke 
fl ygter på grund af krig og forfølgelse, men ene og alene fordi de 
ønsker sig en bedre tilværelse. Det kan man jo også se idet, at nogle 
rejser videre fra det land, som de først er fl ygtet til. De vil simpelthen 
hen til det land, hvor de materielle fordele er størst.

Vi har et ansvar for at passe godt på Danmark og de værdier og 
traditioner, som vi har opbygget gennem generationer. Derfor kan vi 
ikke tillade os at køre landet i sænk kulturelt eller økonomisk ved at 
modtage meget store og svært-integrerbare befolkningsgrupper. Vi 
skal stoppe folkevandringen og hjælpe de ægte fl ygtninge. 

Men de skal hjælpes i nærområderne, hvor de svageste fl ygtninge 
er – dem, der ikke magter at kæmpe sig op gennem Europa. 

(Forkortet, red.)
DORTHE ULLEMOSE, MF FOR DANSK FOLKEPARTI

SKÅRUPØRE STRANDVEJ100, SKÅRUP
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Tværkirkeligt møde 
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 3. juni kl. 19.30. 
Taler:  Ulrik Corneliussen, Ungdom med Opgave

Alle er velkomne!

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

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

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 3/6 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Ferie & Rejser

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

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 5. juni 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

i Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Møde med undervisning - Guds mirakler i dag:
Torsdag d. 9. juni 2016 kl. 19.00

Hans Berntsen

Helbredelsesmøde
med Hans Berntsen
Hans Berntsen - kendt fra TV2s nye serie ”Healing - den 
sidste udvej”, hvor han medvirker d. 30. maj - taler om ny 
livskvalitet og beder for syge.

Fredag den 3. juni kl. 19.00
Multisalen, Søstrehuset, 
Nørregade 14, Christiansfeld

Hans Berntsen har bedt for syge i 34 
år, efter at han havde været ude for en 
bilulykke og havde oplevet et kald. Han 
har tidl. været direktør for bl.a. indkøbs-
centret Bilka, OBS og for Volvo i Aalborg. 

Tusindvis af mennesker er blevet mira-
kuløst helbredt, og mange har desuden 
oplevet væsentlige forbedringer. 

Han har været i TV2, DR, DK4 og mange lokale tv-kanaler.
Hans Berntsen forkynder et enkelt og ukompliceret budskab 

om Guds kærlighed til mennesker, og han praktiserer det, han 
tror på, ved at bede for enhver sygdom. 

Arr. Udfordringen og Café Morgenstjernen

KristenDemokraternes folketingskandidat 
Jacob Rabjerg kl. 14.00

Den 5. juni kl. 14.00 taler Jacob Rabjerg, Silkeborg                                                                                    
på Kjelsø lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans
Medbring selv kaffe/te, kop og brød

Grundlovsmøde i Midtjylland  

Arrangeret af KD i Viborg og Silkeborg kommuner

Enhver er
 velkommen

Lørdag  11. juni kl. 14.00
Søndag  12. juni kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Kommende møder med redaktøren
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 Brødremenighedens fristad i Christiansfeld
2.6. 19.00 Bethel Kolding udfl ugt til Christiansfeld.
9.6. 15.30 Seniorklubben fra Multihuset, Haderslev, rundvisning.
12.6. 13.00 Varde Indre Mission rundvisning i Christiansfeld.
15.6. Postfunktionærer på rundvisning i Christiansfeld.
Andet:
6.6. 19.00: Bøn for Danmark på 
Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.
19.7. Seminar på SommerOase
25.7. Skovgårde bibelcamping

Anders 
Ova
taler i 

NYT HÅB 

Søndag 29/5 - 2016
kl. 10:30

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Tag med på en spændende rundtur til solskinsøen Kreta 
med 300 solskinsdage om året. Følg sporene efter 
Paulus og Titus og stå på de historiske steder. Rundtur 
i hovedstaden Heraklion. Kretas største attraktion – 
oldtidsbyen Knossos. De hyggelige havnebyer Chania 
og Rethimno. Der er desuden god tid til egne oplevelser. 

Find rejsen på  
vores hjemmeside

Solskinsøen 
Kreta

Nyhed



Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 29/5
14:00 Jubilæumsgudstjeneste 
fra Maribo med deltagelse af 
Hendes Majestæt Dronningen. 
Genudsendelse fra tirsdag.
 
Onsdag 1/6 
19:25 Hospitalsskibet - Store-
bæltsfærgens nye mission (1:4)
Den tidligere storebæltsfærge 
Dronning Ingrid er blevet ombygget 
og forvandlet til et hospitalsskib. 
Hun sejler nu langs Afrikas kyst og 
giver gratis lægehjælp til den fat-
tige lokalbefolkning. I Madagaskar 
tager den danske sygeplejerske 
Elisabeth sig af Victorine, der skal 
have fjernet en stor tumor fra sin 
kæbe. 

22:15 Hospitalsskibet - Store-
bæltsfærgens nye mission (2:4)
Efter en stor ombygning er den 
tidligere storebæltsfærge Dronning 
Ingrid blevet transformeret til et 
hospitalsskib. Skibet sejler nu langs 
Afrikas kyst, hvor frivillige læger og 
sygeplejersker kurerer den fattige 
lokalbefolknings lidelser. I Madaga-
skar er den danske maskinmester 
Jeppe ankommet til skibet og bliver 
straks sat i arbejde. Den norske 
oralkirurg Dag skal operere en lille 
pige med læbe- ganespalte, men 
pludselig går strømmen.

Lørdag 4/6
08:30 Jubilæumsgudstjeneste 
fra Maribo. Genudsendelse.

19:20 Før søndagen.
Med udgangspunkt i dagens tekst 
giver Anne Grethe Bjarup Riis sin 
fortolkning, som handler om, at 
man skal turde levet livet, vove at 
kaste sig ud på det dybe i stedet 
for at pakke sig ind i det trygge 
og nemme. Jysk Akademisk Kor 
ved dirigent Peter Pade synger 
salmen ”Det koster mer, end man 
fra først betænker” fra Gellerup 
Kirke i Århus.

Søndag 5/6
14:00 Gudstjensete fra Værløse.
Provst Rebecca Rudd, Hareskov, 
er denne søndag i Værløse Kirke 
sammen med Hareskov Kirkes Ung 
Elitekor. Gudstjenesten fordyber 
sig i tekster fra Johannes Åbenba-
ring og Lukasevangeliet. Værløse 
kirke fra 1971 er den yngste af de 
tre kirker i pastoratet, der foruden 
Hareskov Kirke omfatter mid-
delalderkirken Værløse Kirke, der 
kan datere sig tilbage til det 12. 
århundrede.

TV2
Mandag 30/5
20:00 Healing - den sidste udvej
Gør det en forskel - eller er det fup?
Lars og Karin lider af sklerose, og 
indtil nu er det kun gået en vej: De 
kan bevæge sig mindre og mindre 
og må bruge kørestol og krykker. 
Men vækkelsesprædikanten Hans 
Berntsen mener, at han kan hjælpe 
dem. Se omtale side 5.

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

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@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

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

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

Radio 

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

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

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

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

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

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

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

Søndag 29/5
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
Fremsyn. Biskop over Lolland 
Falster stift Steen Skovsgaard 
besøger skurvognen i anledning 
af Maribo domkirkes 600 års 
jubilæum til en samtale om folk, 
folkekirke og fremtid. 
Genudsendelse fra onsdag.
09:54 Højmesse
Fra Marstal Kirke, Ærø, Fyns Stift. 
1.s.e. Trinitatis. Prædikant: Regnar 
Møller Nielsen. Organist: Karsten 
Hermansen.
19.30 Mennesker og tro (P1)
(Genudsendelse)

Mandag 30/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 31/5
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 1/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Klang. Komponist og lydkunstner 
Birgit Løkke besøger skurvognen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 2/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 3/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 4/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 5/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse fra Vejleå Kirke, 
Helsingør Stift.
2. søndag efterTrinitatis.
Sognepræst: Vibeke Ahle.
19.30 Mennesker og tro (P1)

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

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

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

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.

I fi re udsendelser følger DR K den tidligere storebæltsfærge Dronning Ingrid, som er blevet om-
bygget og forvandlet til et hospitalsskib. I den anden udsendelse møder vi den danske maskin-
mester Jeppe, som netop er ankommet til skibet. Onsdag kl. 22:15. Foto: SandTV, DRTV

I samtalen med Anders 
Laugesen fortæller 
Biskop Steen Skovsgaard 
bl.a. om, at han ikke vil 
afvise, at tidens tegn kan 
betyde, at dommedag 
ikke er langt væk, selv 
om ingen naturligvis ken-
der tidspunktet for Jesu 
genkomst. Mennesker og 
tro på P1 Søndag. 

Mercy Ships’ frivillige giver håb og helbredelse til verdens fattigste i 
Afrika i form af  gratis operationer af bl.a. læbeganespalte, klumpfødder, 
fødselsskader, svulster, hjulben og synshandicap.

Støt indsatsen på hospitalsskibet
Donér på mercyships.dk

SMS SKIB til 1245*
Så giver du 100 kr. til MERCY CLUB
Du modtager ca.10 nyhedsbreve årligt og kan følge arbejdet om bord.

*Koster 100 kr. + alm. sms-takst. 
Udbyder: Mercy Ships Danmark, Jernbækvej 6, 3200 Helsinge, Tlf. 74551699

HOSPITALSSKIBET
Storebæltsfærgens nye mission

Se dokumentarserien om Mercy Ships’ arbejde
ONSDAG kl. 22.15  [Genudsendes onsdag kl. 19.25]

Udsendelsesperiode 25. maj til 22. juni
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Musik
TJEK

Du ved jo ikke, hvornår Gud pludselig har en opgave 
til dig, og jeg vil altså være forberedt ...                      

Af Niels Christian Melgaard

15 elever går på Ræk ud-linjen 
på Sydvestjyllands Efterskole. 
På en linjedag gik eleverne tur 
med beboere fra plejecentret 
Solgården.

En del af linjefaget er Elsk 
Bramming, hvor eleverne en 
gang om ugen tager ud i byen, 
og hjælper mennesker med op-
rydning, praktiske ting og gåture. 

 Elsk Bramming er en del af 
Elsk Danmark. En gang årligt 
har bevægelsen en uge, som er 
navngivet Elsk Danmark Ugen. 
Men eleverne fra Bramming nøjes 
altså ikke kun med en uge.

To af eleverne, der valgte linjen 
i starten af skoleåret, er Daniel 
Sørensen og Anne Mette Bredtoft 
fra 10. årgang. De deltog sammen 
med linjens øvrige elever i forrige 
uges linjedage.

- Torsdag tog vi ned på pleje-
centret for at være sammen med 
de ældre. Vi var ude og gå en tur 
med dem. Vi hjalp dem i haven, 
siger Daniel.

Normalt bliver turene for pleje-
hjemsbeboerene en kort tur rundt 
ved bygningerne på et kvarters 
tid. Der blev tid til væsenligt mere 
frisk luft, da eleverne gik tur med 
beboerne.

- Vi gik med dem i fem kvarter. 
De var så glade, og vi kunne 
mærke, at de nød det, siger 
Anne Mette.

Et af de øvrige projekter på 
linjedagene var at ordne have.

- De pårørende til en afdød 
mand havde spurgt, om vi havde 

mulighed for at ordne haven, for 
det havde de ikke selv mulighed 
for. Vi fi k klippet græs og gjort 
rent i bedene.

Opmuntrende ord
Et af nøgleordene for Ræk-

ud-linjen er opmuntringer. Her 
har eleverne lavet skilte med 
opmuntrende ord og delt guld-
karameller ud.

- Det kan give mennesker en 
opmuntring, siger Anne Mette.

- Nogle spørger, hvorfor vi 
gør det her. Så kunne vi fortælle 
om linjen og skolen, siger Anne 
Mette.

- Målet er at vise venlighed 
og hjælpsomhed til byen, siger 
Anne Mette.

Eleverne har også delt kakao 
ud på stationerne i Esbjerg og 
Bramming.

- Det er fedt at se, hvor glade 

de  bliver for en kop kakao en kold 
vinterdag, siger Daniel.

- De bliver glade, og det smit-
ter, siger Anne Mette.

Eleverne kan mærke på deres 
tilgang til andre mennesker, 
at der er sket noget i løbet af 
skoleåret.

- Man lærer sig selv bedre at  
kende, siger Anne Mette.

En succes
– Målet er at vise venlighed, 

hjælpsomhed og imødekom-
menhed. Så vi har ringet rundt 
til foreninger og institutioner i 
Bramming og tilbudt vores hjælp 
- 30 elever i en time. Og det tog 
institutionerne gladeligt imod, 
konstaterer Torben Linden, der 
er lærer på Sydvestjyllands Ef-
terskole.

Torben Linden betegner det 
første år med Ræk-Ud-linjen som 

en succes.
- Det er svært at opsætte mål 

for. Indtil videre har det været 
positivt, og vi har fået positive 
tilbagemeldinger, siger Torben 
Linden.

Efterskolen blev inspireret af 
Elsk Aalborg, hvor initiativtagerne 
var på skolen og holde oplæg 
forrige år.

- De inspirerede til gode ger-
ninger, og sidste år havde vi et 
valgfag, der hed Elsk Bramming. I 
dette skoleår startede vi så Ræk-
ud-linjen op, siger Torben LInden. 

Ud over Elsk Bramming består 
indholdet på linjen af en rejse til 
Nepal og samarbejde med Kri-
steligt Forbund for Studerendes 
Ledertræingscenter, LTC, hvor  
undervisningen har særligt fokus 
på det at dele sit eget person-
lige vidnesbyrd, apologetik, og 
formidling af bibelsk stof til men-
nesker, der ikke har noget særligt 
kendskab til Bibelen.

En gåtur får alle noget ud af
Frisk luft, smil, en god snak og hjælpsomhed hører sammen for efterskoleelever på ræk-ud-linje

På med en god frakke, og så trille en tur rundt i byen  - det spreder smil blandt unge og ældre. Fotos: Daniel Sørensen

Eleverne nåede en god snak med beboerne på gåturen rundt i 
byen.

Lad det være sagt med det samme: Jeg ELSKER 
salmer. De har en skøn stoisk ro over sig og gi-
ver mig smukke minder om en barndom med sang.

Inheritance er et fi nt miks af salmer med forskellig oprin-
delse. Fra den katolske “Ubi Caritas” til velkendte salmer som 
“Holy, Holy,Holy” og “It is well with my soul”. 

Der er også tilsat et par nyskrevne numre, bland andet “Even 
unto death”, som formår at blende fi nt ind sammen med de 
gamle sange og gør albummet fi nt sammenhængende.

På grund af min “salmeforkærlighed” har jeg over tiden lyttet 
til en del nyfortolkninger af salmer, hvor det nogle gange har 
føltes som om, der er blevet fortolket lige lovlig meget, eller 
at fortolkningen er forceret. 

Der er intet forceret eller overfortolket over “Inheritance”. 
Audrey Assad gør det smukt, med overbevisning og med 
forståelse for salmernes udtryk. Det er tydeligt at mærke, 
at hun er vokset op med disse salmer og har dem under 
huden. Hun respekterer dem og deres arv - og giver dem 
samtidig et hint af sig selv på troværdig vis. Som hun selv 
skriver, ville hun gøre albummet både lyst og mørkt - ærligt 
farvet af sin egen tvivl og svaghed, så Herren, som inspi-
rerede disse sange, kan blive endnu mere synlig i dem.
Hun formår samtidig at “krydre” salmerne med en nutidig 
“sound” og stadig bibeholde deres smukke, enkle udtryk.

Audrey kalder selv albummet for “et soundtrack til bøn”, og 
det beskriver egentlig fi nt, hvad “Inheritance” kan. Det er et 
helstøbt nutidigt salmealbum, som kan være skøn underlæg-
ningsmusik, der giver ro og fred af himmelske dimensioner - 
det kan også høres højt og vække bøn og lovprisning i hjertet 
hos lytteren og medsyngeren.

Kathrine Jul Chercka

Smuk nutidig
salmearv

Elsk Danmark er en be-
vægelse af kirker og kristne 
organisationer, der øver sig i 
at engagere mennesker til at 
elske den by de bor i gennem 
venlighed, hjælpsomhed og 
gæstfrihed.

Elsk Bramming er inspireret 
af Elsk Aarhus, Elsk Vejle og 
Elsk Aalborg. 

Fra den 10. til 17. september 
2016 er der Elsk Danmark-
uge.

Elsk Danmark
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Selv om Tebow ikke har spil-
let  en kamp i NFL siden 2012, 
mener nogle fans, at den 
kristne atlet har det, der skal 
til for at blive en del af trup-
pen i næste sæson. 

- Næsten 10.000 støtter. Crazy.
Sådan skriver Will Garner fra 

Colorado.
Garner startede en elektronisk 

underskriftindsamling blandt fans 
for at få den kristne quarterback 
med i næste sæsons NFL. 

Da Garner fandt ud af, at 
hans tiltag var godt på vej mod 
10.000 underskrifter, skrev han 

på Facebook: 
- Næsten 10.000 tilhængere! 

De sociale mediers magt er tem-
melig vanvittigt! 

- Vi kender Tebow som en 
vinder! Han skal helt sikkert være 
med, helst for  for at være et sted 
for sikker, helst for Broncos. Vi må 
vise, at vi tror på ham som en, der 
starter på banen. 

Tebow var start-quarterback 
samme år, som Broncos kom i til 
en playoff i  2012. Senere samme 
år skrev han under med New York 
Jets, før han blev hentet af af New 
England Patriots i 2013 og senere 
Philadelphia Eagles i 2015.

Den kristne atlet har bevist sin 
evne som leder på banen, da Uni-

versity of Florida Gators sikrede 
det nationale mesterskab i 2008.

Han var også med på holdet, 
da det vandt et mesterskab i 
2006 og var den første college 
sophomore til at vinde en Heis-
man Trophy i 2007. En titel, der  
ærer den bedste fodboldspiller 
i en sæson.

Tebow arbejder i øjeblikket som  
SEC college football analytiker, 
og bruger også tid på at motivere 
andre spillere.

NC

10.000 likes 
for Tebow-comeback
Tim Tebow-fans opfordrer NFL-holdet Denver Broncos til at tage quarterback med næste sæson.

Lecrae ønsker ikke 
sin musik i en kasse
Den amerikanske rapper er ikke begejstret for 
pladeselskabernes opdeling i musikkategorier
Af Niels Christian Melgaard

Underholdningsindustrien 
elsker at kategorisere kunst-
nere i pop-, rock, R&B og 
andre kategorier. Et af ho-
vedargumenterne er, at det 
tilskynder fans til at købe og 
støtte lignende musikere.

Men det kan være upopulært 
hos kunstnerne, fordi en etiket 
er værdiladet og skaber græn-
ser. Etiketten afskærer dem fra 
en bredere fanbase og gør, at 
publikum slukker, inden de har 
beskæftiget sig med indholdet, 
lyder en indvending.

For kristne musikere bliver 
problemet forstærket, fordi main-
stream radiostationer ikke ser 
kristen musik som ”cool”, selv om 
succesen for den kristne musikin-
dustri fortæller en anden historie.

I sin nye bog, Unashamed, 
skriver den kristne rapper Lecrae 

om sin kamp i forbindelse med at 
blive kategoriseret som en kristen 
rapper. Etiketten ”kristen musiker” 
eller ”kristent band” kan have ne-
gative virkninger på kunstnerens 
eksponering og salg.

- Det er en af   grundene til, at 
jeg ikke er helt vild med ”kristen 
rapper”-etiketten. 

- Det er ikke, fordi jeg er fl ov 
over at være kristen. Slet ikke. 
Hvis nogen bad mig om at give 
afkald på min tro, så ville jeg hel-
lere dø, skriver Lecrae i bogen, 
ifølge Christian Today. 

- Men mærkningen af musik-
ken på den måde skaber forhin-
dringer og er fyldt med fordomme. 
Plus det, at det ikke er et sandt 
udtryk for den musik, jeg laver. 
Jeg forsøger at producere musik, 
der er livgivende og inspirerer folk 
til håb, men det er ikke kun for 
den super-religiøse. Jeg ønsker at 
tage fat på temaer, som folk, der 
ikke er kristne, kan sætte pris på.

Jeg forsøger at producere musik, der er livgivende og inspirerende, 
siger Lecrae, der oplever, at opdelinger kan skabe barrierer.

På onsdag den 1. juni besø-
ger det australsk/amerikan-
ske pop/rock band ”For King 
& Country” Danmark, når  
brødrene Smallbone giver 
koncert på Hermans i Tivoli 
Friheden, Aarhus.

Bandet, der er blevet beskrevet 
som det kristne svar på Coldplay, 
kommer til Danmark efter tre 
måneder som hovednavn på den 
største kristne musikturné, Winter 
Jam Tour Spectacular.

Brødrene Luke og Joel Small-
bone, der udgør for King & Coun-
try, har for år tilbage sunget kor for 
deres søster Rebecca St. James. 

Nu har brødrene fået et hav af 
nomineringer og priser - toppet 
med to Grammy Awards for bl.a 
”Best Contemporary Christian 
Music Performance”. 

- Folk kan forvente en vanvittig 
koncert med det mest populære 
kristne band pt. Det er en unik 
oplevelse, fordi de kun spiller seks 
steder i Europa, siger promoter 
Dyveke Nepper. 

42 instrumenter
Brødrene i bandet ventes at 

tage mange instrumenter i brug 
ved koncerten, bl.a. cello og for-
skellige slags trommer. 

- De har mange instrumenter 
med, også nogle som har været 
udfordrende at få fat på - og totalt 
set siges det, at der bliver 42 
instrumenter på scenen, siger 
Dyveke Nepper.

Koncerten foregår på det nye 
spillested Hermans, der ligger 
centralt placeret i Tivoli Friheden.

NC

Direkte fra stor
turné til Danmark
1. juni tager For King & Country hul på den dan-
ske sommer med koncert efter vinterturné i USA

Der har netop været præsidentvalg i Østrig. Norbert Hofer 
fra det indvandrerkritiske Frihedspartiet, FPÖ, tabte på 
målstregen posten til den grønne politiker Alexander Van 
der Bellen. Men resultatet var så tæt, at højrenationalisten 
Hofer lige så godt kunne have vundet. 

Når så mange østrigere har stemt til højre, så er det fordi befolk-
ningen ikke mener, at deres ledere har håndteret fl ygtningekrisen 
og indvandrerproblemer godt nok. Samme tendens ser man fl ere 
steder i Europa. Den franske nationalistleder Marie Le Pen vil 
formodentlig være med i frontløbet, når Frankrig næste forår skal 
vælge ny præsident. Herhjemme er Dansk Folkeparti også stem-
mesluger, og det er ikke utænkeligt at Kristian Thulesen Dahl kunne 
blive statsministerkandidat. 

Årsagen til højredrejningen er tydeligvis det kaos, som fl ygtnin-
gekrisen har skabt, og som gør folk utrygge ved fremtiden. Men 
højredrejningen har også med Gud at gøre. Og ikke kun frygten 
for islam, men tabet af europæernes egen tro. Når højrepartierne 
tiltrækker så mange, er det fordi de umiddelbart repræsenterer et 
værdifællesskab, som vil redde Europa. Men det kommer på en 
måde også til at erstatte det åndelige fællesskab i mangel af bedre, 
nemlig kristendommen. Uden kristendommen har europæerne ikke 
rigtigt noget at være fælles om, intet fælles værdigrundlag og ingen 
fælles moral og historie. 

Der er ingen tvivl om, at der er brug for højrepartierne som en 
modvægt til den galopperende multikulturalisme med pivåbne 
grænser, men højrepartiernes svage punkt er, at de kun er imod 
noget. Det er ikke tilstrækkeligt. Man skal være for noget for at 
skabe en overlevelsesdygtig kultur. 

Partier, som kan formulere modstand og kritik er populære, men 
de mangler at formulere et positivt værdigrundlag som alternativ til 
den postmodernistiske værdinihilisme. 

I årtier har man i Europa arbejdet på at rense det offentlige rum 
for religion. De fatale konsekvenser viser sig nu, for fælles gudstro 
er den største sammenhængskraft i et samfund. Vi ser også, at 
økonomisk vækst og menneskerettigheder uden et åndeligt fun-
dament ikke formår at binde folk sammen og heller ikke udgør et 
bolværk, der er stærkt nok, imod radikal islam. Uden en kristen 
sjæl eksisterer Europa ikke. 

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Højrenationalismen 
er erstatning for
kristendommen

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

NY
BOG

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 
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Få dine venner til at holde Udfordringen 

Foråret gennemsyrer alt. Forårets blomstrende træer og 
dufte strømmer imod os. Jordbærrene er røde om 3 uger. Vi 
er i Tyrkiet på en 2 ugers tur til foræringspris; det er sidst i 
februar, og temperaturen er 22 grader. 

 
Foråret gennemstrålede det 5 stjernede hotel Charisma. Lob-

byen fyldtes med toner af Chopin, fl ygelet og pianisten var smeltet 
sammen. Forårs-solnedgangen over Samos lyste både rødt og 
gult i det blågrønne Middelhav. Solstrålerne og havudsigten fyldte 
både soveværelse og balkon og badeværelse og entré. Samos blev 
dagen efter forvandlet for os til den bibelske ø Patmos.

Stemningen ved aftensmiddagen var præget af forårskådhed. Vi 
havde alle 8 siddet på vores balkoner og set solen forsvinde ned 
i Samos. Vi var alle uvante med forkælelse på dette niveau. Vi var 
enige om, at de 5 stjerner var ekstra store, skarpt optegnede og 
skinnende. Det fl ød med tjenere og 80 meters buffet. 

Forår, forkælelse og forfriskning strømmede tiltrængt ind i de 
mange sind. Een arbejdede over 80 timer om ugen, andre var pen-
sionister med alderens skavanker, vi selv var derimellem. De friske 
skulle efter aftensmaden fl yde i det 30 meter lange varmtvands-
bassin. Varmtvandsbassinet med dæmpet belysning og 35 grader 
varmt vand rislende ned af nakke og ryg ville give massage og nye 
kræfter. Vi prøvede det i går på et andet 5-stjernet hotel. I aften lod 
vi os nøje med skumbad i spabadekarret på vores badeværelse.

Susanne pustede til sæbeboblerne og sagde: ”Det er fest”.
Jeg kommenterede: ”Ja, hvilken forkælelse”.  
Man vænnede sig tankevækkende ret hurtigt til al den luksus, 

og den vil uforklarligt fortsætte! Gad vide hvordan vores himmelske 
bolig er indrettet? Her er der ikke lamper eller lys fra solen, for Gud 
vil selv lyse alt op. Det er tankevækkende, at al denne jordiske luk-
sus vil være for intet at regne i sammenligning med den himmelske 
herlighed, som Bibelen beskriver for den kristne menighed – Jesu 
brud. Jordisk luksus og grædende øjne, sygdom, død, skrig og 
sorg vil ophøre, for Han, som sidder på tronen, vil gøre alting nyt. 

Apostlen Johannes beskriver alt dette i den sidste bog i Bibelen 
- Johannes Åbenbaring. Han skrev inspireret af Helligånden, mens 
han var i fangenskab på øen Patmos, hvorfra han kunne se over 
til Efesos. I morgen skal vi se den grav i Efesos, hvor apostlen 
Johannes formentlig blev begravet; her blev verdens 
syvende største katedral, Johannes Basilikaen, bygget 
i det 6. århundrede.

Et bad i et himmelsk forår for 
både ånd, sjæl og legeme kan 
anbefales. Vi var, er og vil være 
dybt og evigt taknemlige.

Et himmelsk forår 
og forventning

Af Poul Henning  
Krog

Læge og forfatter

Af Niels Christian Melgaard

Til sognepræst Esper Thide-
manns afskedsgudstjeneste 
i Christianskirken havde en 
kirkegænger fremstillet en 
skulptur af 25 kilo chokolade 
som tak til præsten.

Kirkegængeren, Kristian Wen-
del, er frafl yttet Aarhus og er nu 
konditor i Kolding. 

- Chokoladeskulpturen skal 
forstille et træ, livets træ. Der er 
et rodnet, som er et symbol på det 
jordiske liv, de valg som vi tager 
i livet og nogle af alle de tiltag, 
som Esper Thidemann har gjort 
i sit præsteembede, siger Kristian 
Wendel og nævner rytmisk guds-
tjeneste, børneklubarbejde, de 
svageste mennesker, bazar osv 
(se interview i uge 20).  

- I rodnettet ligger der et hjerte, 
som er tegnet på Guds kærlighed 
til os mennesker, at han ofrede 
sin elskede søn, Jesus, på korset, 
og derfor er hjertet lavet med et 
hul og søm fra korsets træ som 

bevis på, at det var vores synd, 
som slog ham ihjel. 

Rodnettet er fæstnet på en 
tyk træstamme, Jesus. På træ-
stammen er der sat en sten, af 
chokolade, som bevis på at troen 

er klippefast. 
Stenen er også bevis på, at 

Esper står fast på Bibelens vær-
dier, og selvfølgelig står choko-
ladefi guren af Esper på stenen. 

På stammen er der en gren, 

som skyder ud som et tegn på, 
at vi er døbt og tilhører Kristus, 
og at vi er podet ind på stammen. 

Spidsen af grenen er beklædt 
med guld som symbol på, at når 
det jordiske liv er ved at være til  
ende, er paradiset, himlen, åben 
ved blot at se op på korset. 

Det skal også vise, at Esper 
altid har peget op på korset som 
præst, siger Kristian  Wendel. 

Mod slutningen af afskeds-
receptionen knækkede en af 
rødderne, som holdt stenen, og 
chokoladefi guren styrtede ned 
på gulvet. Figuren gik i stykker, og 
stenen fi k nogle skrammer. Træet 
stod dog intakt.

- Det blev tankevækkende, at vi 
en dag dør. Også præsten, tilføjer 
Kristian Wendel. 

- Esper fi k resterne af præsten 
med hjem, og alt det andet tog jeg 
med på arbejdet og smeltede om 
igen, slutter Kristian Wendel.

Sagde tak med chokoladesymbolik
Kirkegænger skabte skulptur af 25 kilo chokolade til præsten:

Konditor Kristian Wendel fortalte om symbolerne på skulpturen 
med stor teologisk indsigt og tak til sin tidligere præst.
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