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Imamaftale kan stride imod Grundloven
Af Bodil Lanting

Et politisk fl ertal har vedtaget 
en række krav til forkyndere 
og trossamfund, som reelt kan 
føre til begrænsning af friheds-
rettighederne.

Afsløringerne i TV 2’s doku-
mentarserie ”Moskeerne bag 
sløret” førte til et politisk krav om, 
at der gribes ind over for hadpræ-
dikanter. Dels for at undgå radika-
lisering, dels for at sikre kvinders 
og børns rettigheder og undgå 
misbrug af offentlige midler.

Kontrol med forkyndere
Forhandlingerne om ”Imam-

aftalen” blev ledet af kirkeminister 
Bertel Haarder. Han forsikrer, at 
aftalen viser respekt for Grund-
loven. Men visse dele af det nye 
tiltag synes at åbne for mulighe-
den af at indføre censur.

Imamaftalen skal hindre, at 
muslimske forkyndere udbreder 
budskaber om stening af utro 
kvinder og fysisk afstraffelse af 
børn. Den er indtil videre løst 
formuleret, bl.a. hedder det, at 
den skal sikre ”danske værdier”. 

Aftalen indebærer bl.a. kontrol 

med ”hadprædikanters” indrejse i 
Danmark, kontrol med ytringer og 
øget tilsyn med friskoler.

Integrationsordfører Naser 
Khader (K) mener, at aftalen 
bør følges op med fl ere tiltag i 
forhold til ghettoer, skoler og på 
retsområdet.

Loven kan blive et monster
Kan de frie kristne skoler også 
blive ramt af stramningerne?

- Jeg hører ikke i lovforslaget 
et ønske om at ændre på den 
frihed, som altid har været knyttet 
til folkehøjskolerne, og derfor tror 

jeg ikke, at det giver os problemer 
umiddelbart. Men på længere 
sigt kan ønsket om at beskytte 
sig mod radikal islam føre til, at 
den religiøse frihed, som vi alle 
besynger, kan blive indskrænket. 

Og så kommer loven til at 
virke mod sin hensigt. Når man 
bekæmper et monster, skal man 
som bekendt passe på ikke selv 
at blive et monster! siger forstan-
der Henrik Nymann Eriksen fra 
Luthersk Missions Højskole.

- Jeg er ikke umiddelbart be-
kymret for kontrol af undervisnin-
gen på de kristne højskoler, fordi 

det vil være så grundlæggende i 
strid med det, højskolerne står for. 

Vores undervisning ligger in-
den for rammerne af højskolelov-
givningen, og det har den gjort i 
mere end 90 år. Men skal jeg 
være helt ærlig, så tror jeg ikke, 
at vi som samfund i dag har et så 
stærkt frihedssyn især mht. reli-
giøse mindretal, som man havde 
hos højskolens fædre.

Det kan blive et problem på 
længere sigt. Men her og nu tror 
jeg ikke, at det vil ændre noget, 
slutter højskoleforstanderen.

Se også side 4, 5 og 6.

Den nye aftale mod radikalisering åbner for overvågning af både muslimske og kristne menigheder og skoler.

- Frihedssynet er ikke som 
for 90 år siden, mener Henrik 
Nymann Eriksen fra Luthersk 
Missions Højskole i Hillerød.

F or udbe s t i l  på :  
www.scandinavia.as

Ny andagtsbog af 
Line Nielsen

“... kan på det 
varmeste anbefale 

denne andagtsbog.”
Richard Müller, 

teolog
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Ugens profi l: Jens Erik Engelbrecht 

Tillykke!

Randerspræst til St. Katarine’s
Den Danske Kirke i London, St. Katarine’s, 
har ansat Flemming Kloster Poulsen som ny 
præst ved kirken.

Den 59-årige teolog er kirkebogsførende 
sognepræst ved Sct. Mortens Kirke i Randers, 
forfatter og historiefortæller.

Flemming Kloster Poulsen har erfaring inden 
for undervisning, historiefortælling og netværks-
dannelse, og sidste år blev han valgt som Årets Randers Borger. 
Flemming Kloster Poulsen tiltræder pr. 15. juli 2016, og indsættelse 
i kirken sker 24. juli ved generalsekretær fra Danske Sømands- og 
Udlandskirker Margith Pedersen.

NC

Stort forsinket til-
lykke til Cecilie og 
Frederik Weis Holst. 
De blev gift 5. marts 
2016 i Esbjerg. Tak for 
en dejlig dag.

Hilsen Kasper, To-
bias, Jens og Pernille 
Enevoldsen.

Aktiv erhvervsleder
blev frivillig 
”skibsredder”
Af Henri Nissen

Jens Erik Engelbrecht har haft 
nogle gode direktørjob på bl.a. 
Stålvalseværket i Frederiks-
sund og Københavns Lufthavn, 
men da han kunne pensionere 
sig selv, var det for at arbejde 
gratis for den velgørende orga-
nisation Mercy Ships.

- I 90’erne var jeg nogle gange 
med til Prayer Breakfast i USA, 
hvor en masse kristne ledere 
mødes med præsidenten. 

Her mødte jeg Don Stevens, 
som er grundlægger af Mercy 
Ships. Og jeg lovede ham, at jeg 
ville være med til at genstarte or-
ganisationen i Danmark, fortæller 
Jens Erik Engelbrecht.

Han er vokset op i frikirken Kri-
stent Fællesskab, men kommer i 
dag i folkekirken i Helsinge, hvor 
han er næstformand i menigheds-
rådet og glad for sognets tre gode 
troende præster. 

Gode lederjob
Han arbejdede oprindeligt  som 

metalur - en slags kemiingeniør - 
på Stålvalseværket i mange år. 

I 2001 blev han headhuntet 
til en stilling som resortdirektør 
under Niels Boserup. 

Engelbrecht havde bl.a. ansvar 
for salg, herunder parkerings-
husene, som er en meget stor 
indtægtskilde, samt for Roskilde 
Lufthavn, og andre områder med 

i alt ca. 2500 ansatte.
I 2007 fi k han ”et tilbud, han 

ikke kunne sige nej til”. Nemlig 
et vellønnet job hos en stor ejen-
domsudviklings-virksomhed, der 
bl.a. byggede store indkøbscen-
tre. Her var han i tre år og medvir-
kede til, at den store virksomhed 
ikke krakkede under krisen. 

Men Jens Erik ser det også 
som Guds timing og velsignelse.

- Da jeg på den måde hurtigere 
kunne lade mig pensionere, gik 
jeg som 61-årig på pension i 2010 
for at gå all-in i at opbygge Mercy 
Ships i Danmark.

Fra YWAM til Mercy Ships
Mercy Ships var oprindeligt 

en del af Ungdom Med Opgave 
(YWAM). Man drev hospitalsski-
bet Anastasis med mange frivillin-
ge. Men det var svært for en stor 
organisation som YWAM at holde 
fokus også på skibsmissionen, så 
Don Stewens udskilte skibsaf-
delingen som Mercy Ships. Det 
foregik stort set i fordragelighed, 
og de to organisationer har fortsat 
samarbejde og hovedkontorer 
tæt ved hinanden i Texas.

Desuden er der nationale af-
delinger i 16 forskellige lande. Og 
Jens Erik Engelbrecht har kunnet 
skaffe midler fra en del mari-
time fonde. Fx har Maersk gratis 
transporteret 45 containere med 
udstyr. Det gode hospitalsskib 
får lov at købe olie i koncernen 
til intern pris. Også redderiet J. 

Lauridsen og MAN-koncernen 
har støttet arbejdet gavmildt. 

Dronning Ingrid
Det oprindelige hospitalsskib, 

Anastasis, måtte efterhånden 
udskiftes, fordi det ikke levede op 
til de moderne krav fra myndig-
hederne. I en overgangsperiode 
havde man to andre mindre skibe.

I 1999 købte Mercy Ships sto-
rebæltsfærgen Dronning Ingrid 
og fik færgen ombygget på et 
værft i Skotland. Det kom des-
værre til at tage 8 år, bl.a. fordi 
værftet undervejs gik konkurs. 
Men i 2006 kunne skibet endelig 
komme i gang med at hjælpe 
nødlidende mennesker i Afrika 
med kristen barmhjertighed. Det 
fi k navnet ”African Mercy”. 

Skibet sejler nu som regel 
langs den vestafrikanske kyst 
fra land til land. Skibet lægger 
til kaj i ca. 10 måneder. Omkring 
450 mennesker arbejder på ski-
bet, langt de fl este frivilligt, men 
enkelte søfolk må hyres, hvis 
der ikke er frivillige nok med de 
nødvendige uddannelser. 

- Forud for, at skibet lægger til, 
er der kontakt til en lokalt hospital. 
Det ombygges og forbedres i for-
bindelse med besøget, så det kan 
fungere bedre bagefter. Ofte er 
hospitalerne i Afrika i en elendig 
forfatning. Alt skal restaureres.

Og endelig sørger vi også for 
at træne og uddanne det lokale 
sundhedsspersonale, fx i at be-

handle øjensygdomme.
Vi har også otte tandlæger, 

som der ellers ikke er mange af i 
Afrika, ombord. 

På skibet når vi i løbet af en 
sæson at hjælpe ca. 15.000  
mennesker med i alt 30.-40.000 
behandlinger, da nogle har brug 
for fl ere behandlinger. Og man  
kan forestille sig, hvilken stor 
betydning det har for hver enkelt 
af de mennesker der hjælpes, og 
deres familier. I Afrika dør mange 
jo af infektioner og sygdomme, 
som godt kan behandles.

Efter at Jens Erik Engelbrecht 
nogle år havde arbejdet med 
at organisere og skaffe midler 
til Mercy Ships i Danmark, blev 
Ulla Jarnvig Holst - søster til den 
berømte vejrmand - ansat som 
sekretariatsleder.

Netop i disse uger sender 
DR-K en række på fi re udsen-
delser om Mercy Ships hver 
mandag. (Se interview med den 
danske sygeplejerske Elisabeth 
Rostved side 3.)

Når Jens Erik Engelbrecht har 
kastet sin energi og sine evner 
over Mercy Ships, skyldes det, 
at han selv er troende kristen og 
gerne vil gøre en forskel.

Og han ser frem til, at Mercy 
Ships i løbet af nogle år kan tage 
et nyt hospitalsskib i brug, som er 
ved at blive bygget i Kina. 

Det er dobbelt så stort, som det 
nuværende...!

Bøn for Danmark 
samling i Thisted 
På lørdag den 11. juni kl. 10-17 holder 
Bedehus Danmark en inspirationsdag for 
alle, der gerne vil være med i forbønnen 
for Danmarks kommuner.

Der sker i samarbejde med Kronborgve-
jens Kirkecenter i Thisted, Kronborgvej 66, 
hvor møderne holdes. Lignende regionale 
samlinger er holdt på Sjælland og Fyn.

- Gennem lovsang og tilbedelse, undervis-
ning og inspiration ønsker vi at opfl amme og 
udruste forbederne i deres forbøns-tjeneste 
for vore byer og vores land, siger Rakul Kristiansen fra Bedehus.dk.

Dagen begynder med morgenkaffe fra kl. 9.30. Desuden er der 
frokost og eftermiddags kaffe for i alt 70 kr. Af hensyn til betjeneingen 
bedes man tilmelde sig.

Fra visionsgruppen for Bedehus Danmark medvirker Bent Chri-
stiansen, Kolding, Peter Tinggaard, Ålborg samt Rakul Kristiansen.
Lovsangen står Hanne Christiansen for. 

Som det fremgår af kortet til højre, fi ndes der nu bedegrupper i ca. 
halvdelen af de Danmarks 98 kommuner. Men der er fortsat udæk-
kede sorte felter på landkortet - ikke mindst i de københavnske og 
nordsjællandske kommuner.

Bedehus.dk opfordrer til at oprette tværkirkelige bedegrupper i alle 
kommuner. Nye grupper kan tilmelde sig forbedere@udfordringen.dk. 

Henri.
Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Imamloven / religionsfrihed.
* Stop overvågning af kristne.

* Vækkelse blandt asylansøgere. 
* Afsløring af det falske alternative.

* Kristent indhold i medierne.
* Folkevækkelse.

Samlingen holdes på Kronborgvejens Kirkecenter.

Bent Christiansen

Skaffer dansk støtte til Mercy Ships.

Aarhus: Ny præst i Christianskirken
Det bliver den 39-årige teolog 
Anders Pradsgaard Møberg, der 
skal afløse Esper Thidemann 
som sognepræst i Christianskir-
ken i Aarhus. 

Den nye sognepræst indsættes 
ved højmessen i Christianskirken 
søndag den 19. juni kl. 10.30.

Anders P. Møberg er i øjeblikket 
missionær for Promissio i Etiopien, 
hvor han siden 2013 har arbejdet 
med etiopiske unge i storbyen Addis 
Ababa. Før det var han landsleder i 
Indre Missions Ungdom. 

Han er gift med Tine P. Møberg, 
der er oversygeplejerske på et sygehus i Addis Ababa. Parret har 
børnene Liv, Ruben, Vicki Bjørk og Storm på mellem 5 og 13 år.

Anders Pradsgaard Møberg vil have fl ere gudstjenester hen 
over sommeren. Men på grund af opgaver i Etiopien, som Anders 
Pradsgaard Møberg skal færdiggøre, er han allerede blevet bevil-
liget et års orlov fra 31. august. Hér tager han med familien tilbage til 
Etiopien og fl ytter først for alvor til Aarhus næste sommer. Hvorefter 
Anders Pradsgaard Møberg fuldt og helt kan koncentrere sig om 
opgaverne som sognepræst i Christianskirken.

Hans nuværende opgave i Etiopien er at være teologisk rådgiver 
i Mekane Yesus kirkens ungdomsarbejde i hovedstaden Addis 
Ababa og på nationalt plan. Mekane Yesus kirken er verdens stør-
ste lutherske kirke med over 7 millioner medlemmer, og oplever 
fortsat stor vækst.

SJ

Anders og Tine Møberg.
Foto: Promissio

25 års jubilæum i Krifa 
Specialkonsulent Anna Christina Taulborg, 
Fårup, har 25-års jubilæum i Krifa den 10. juni.

Hun begyndte i a-kassen, skiftede til IT, men 
efter 4 år kom hun tilbage til a-kassen. Her kom 
hun til at arbejde med at inddrive gæld fra a-
kassens kunder. 

Godt et år senere kom hun til systemafdelingen, hvor hun stadig 
er. Hun har ansvar for, at Krifas breve er skrevet i et forståeligt sprog, 
tester systemopdateringer og udsender feriemeddelelser. Hun er 
nu i gang med en projektlederuddannelse. 

Bodil
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Elisabeth fra tv
lærte meget på 
hospitalsskibet
Af Henri Nissen

- Når jeg nu er hjemme igen, 
tænker jeg ofte på, hvorfor 
jeg er på sygehuset. At det er 
mere end et job at være syge-
plejerske. At det handler om de 
mennesker, man hjælper.

Det siger Elisabeth Rostved, 
som er en af hovedpersonerne 
i DR-Ks reportage fra hospitals-
skibet Africa Mercy.

- I Danmark kommer det ofte 
til at handle om alt det, der ikke 
fungerer og det, vi ikke kan, fordi 
der er stramninger og for lidt per-
sonale. Og så kommer man nemt 
ind i en negativ spiral.

Men det er vigtigt at huske på, 
hvorfor man er fx sygeplejerske.

- Ser du sygepleje som et kald, 
sådan som det oprindeligt var?

- Jeg ser det i hvert fald som 
mere end bare et job. Meningen 
er, at man skal gøre noget godt 
for andre mennesker.

Barn på sømandshjem
Elisabeth er selv vokset op i et 

miljø, hvor man er optaget af at 
gøre noget for andre mennesker. 
Hendes forældre var sømands-
hjems-bestyrere, og Elisabeth 
voksede op på sømandshjemmet  
i Østerby på Læsø, før forældrene 
fl yttede til fastlandet.

Da hun var færdiguddannet 
som sygeplejerske, blev hun 
ansat på Aalborg Sygehus. Hun 
boede i et bofællesskab med 
andre piger. Ligesom andre unge, 
havde hun lyst til at komme ud 
og se verden. Men for Elisabeth 
skulle det ikke kun være for hen-
des egen skyld.

- Jeg tænkte over det og bad 
over det. Jeg havde hørt om Mer-
cy Ships hospitalsskib Anastasis, 
som også har besøgt Danmark. 
Jeg fandt frem til, at Mercy Ships 
nu drev verdens største hospi-
talsskib ”Africa Mercy”. Det var 
den tidligere storebæltsfærge 
Dronning Ingrid. Og jeg blev klar 
over, at det var dét, jeg skulle. Jeg 
meldte mig derfor til tjeneste og 
rejste ud i januar 2013.

På Afrikas kyster
- Den første periode lå vi i 

Guinea i Vestafrika, i havnebyen 
og hovedstaden Conacry. 

Efter fi re måneder sejlede vi til 
Republikken Congo (det franske, 

ikke det belgiske Congo). Her lå 
vi i ti måneder. Jeg rejste hjem i 
maj 2014. Det blev på den måde 
til længere tid, end først planlagt, 
men jeg syntes, det gav mening.

Og i januar i år tog jeg en kort 
tur på nogle uger til Madagaskar 
for at arbejde på skibet, da det lå 
her på grund af Ebola-smitten i 
Vestafrika. Det er på Madagaskar, 
at tv-optagelsen er foretaget.

Gratis hjælp til fattige
- Hvordan fungerer det, når I 

lægger til kaj?
- Vi tilbyder at hjælpe alle, 

uanset religion eller status. Det 
koster heller ikke noget. Et team 
undersøger først de patienter, 
som melder sig, så man får et 
overblik over, hvem man kan 
hjælpe og hvad, der er behov for.

- Hvilke behov er der?
- Der er fx brandsår, som ikke 

er blevet behandlet, og som der 
måske er gået betændelse i.

Der er hjulben, som kan rettes 
med ortopædisk kirugi.

Der er brok. Ansigtskirugi. Tu-
morer. Gynækologiske skader...

Mange af patienterne ville 
ikke få den hjælp, hvis vi ikke var 
her. Der ville dels ikke være den 
ekspertise og de ressourcer til 
rådighed, og mange ville heller 
ikke kunne betale for det.

Ændre verden for én
En af lægerne, chef-kirugen 

dr. Gary Parker, siger i tv-pro-
grammet: 

- Vi kan ikke ændre hele ver-
den, men vi kan ændre hele 
verden for én person.

Han tilføjer: 
- Hvis vi ikke kan blive bevæget 

af patienterne og deres historie, 
hvis det bare er et job, så burde 
vi slet ikke være her, siger Gary 
Parker i det 1. program.

Åndelig hjælp
- Havde du travlt?
- Ja, men der var nok alligevel 

mere ro over arbejdet. For vi 
lægger også vægt på, at der skal 
være tid til at tale med patienterne 
og vise dem omsorg. Vi har også 
den åndelige side med, vi tilbyder 
at bede for patienterne, og det 
tager de næsten alle imod.

- Er alle på skibet kristne?
- Nej, der er personale, som 

bliver hyret til en bestemt opgave, 
men alle er indforstået med de 

kristne værdier, som vi arbejder 
ud fra. Og der er et rigtigt godt 
fællesskab ombord.

Der er også tilbud om, at man 
kan være med i en kristen celle-
gruppe, og her møder man andre 
frivillige fra alle mulige lande og 
mange forskellige kirkeretninger. 

Det er meget spændende og 
berigende, siger Elisabeth, der 
selv hører hjemme i Apostolsk 
Kirke i Aalborg.

Får meget igen
- Hvordan var det at være med 

på tv-optagelserne?
- Det var lidt svært i starten at 

have kamera på, men efterhån-
den vænnede man sig til det og 
glemte, at de var der. 

- Betaler I selv alt?
- Ja, vi betaler rejsen, vi får in-

gen løn, og vi betaler et symbolsk 
beløb for mad og husly. Jeg havde 
selv sparet noget op, og ofte er 
der nogen venner, eller nogen i 
kirken, som støtter én. 

- Du har hjulpet en masse 
mennesker. Hvad har du selv fået 
ud af det?

- Jeg har fået meget igen - 
både menneskeligt og åndeligt. 
Jeg har nok fået et større syn på 
verden. Er blevet mere nysger-
rig. Ser ikke så snæversynet på 
tingene, og er ikke så hurtig til 
at drage en konklusion, når jeg 
møder noget, som jeg ikke bryder 
mig om.

- Betyder det også noget i dit 
arbejde herhjemme?

- Jeg forsøger at huske på, 
hvorfor jeg er her, og engagerer 
mig i patienterne. På den måde 
bliver jobbet mere meningsfyldt.

Ud igen?
- Er det lidt kedeligt at komme 

hjem til Danmark, når man har 
arbejdet sådan et sted?

- Nej, jeg glæder mig over alle 
de gode forhold, vi har i Danmark. 

- Vil du ud igen?
- Måske. Det vil vise sig, svarer 

Elisabeth Rostved med et smil. 
Hun er 30 år og arbejder nu på 
barselsafsnittet på Aalborg Sy-
gehus Nord.

Man kan se mere til Elisabeth 
i de kommende afsnit af serien 
om hospitalsskibet. De sendes 
hver onsdag kl. 22:15, og genud-
sendes den kommende onsdag 
19:25. 

Dansk pige fra Aalborg er hovedperson i DRs serie om hospitalsskibet.
Elisabeth Rostved på hospitalsskibet med en 12-årig dreng, som er opereret for brandskader.

Det er den tidligere storebæltsfærge Dronning Ingrid, der nu er hospitalsskibet Africa Mercy.

Elisabeth måler blodtryk på Natasche, en 25-årig kvinde i Congo med obstetrisk fi stula. 

Elisabeth og Brenda fra Congo.
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Ny version af hjemmeside om 
forfatteren Poul Hoffmann
Poulhoffmann.dk er nu tilgængelig 
i en ny version. Som i den gamle 
er der en oversigt over forfatter-
skabet og artikler af og om Poul 
Hoffmann.

Redaktionsgruppen bag hjem-
mesiden arbejder på, at de mange 
artikler m.v., som Poul Hoffmann 
har skrevet gennem årene i aviser 
og tidsskrifter, kommer til at ligge 
på hjemmesiden. Det arbejde er 
påbegyndt, men ikke afsluttet endnu.

Redaktionsgruppen bag hjemmesiden består af cand.phil. Niels 
Jørgen Vase, journalist Stefan Vase, cand.theol. og præst Jens 
Lomborg og cand.mag. Ove Klausen.

Poul Hoffmann, som døde sidste sommer, skrev ikke mindre 
end 45 bøger. 20 af dem er skønlitterære (heraf 11 bibelhistori-
ske romaner) mens 25 er faglitterære bøger. Bøgerne er præget 
af Hoffmanns store tillid til Bibelens historiske troværdighed og 
relevans for nutiden. De foretrukne emner i forfatterskabet er 
kærligheden mellem mand og kvinde, længselen efter Paradis, 
Jesu genkomst og den nye jord. 

1200 ventes til gudstjeneste i 
fi skeauktionshal Grundlovsdag
Gudstjenesten i fi skeauktions-
hal i Hvide Sande er efterhån-
den blevet et af landets største 
grundlovsarrangementer. San-
gerinden Anne-Dorthe Michel-
sen medvirker.

Søndag den 5. juni kl. 19.00 
holdes der en grundlovsguds-
tjeneste i Hvide Sande, som er 
noget ud over det sædvanlige.

Gudstjenesten afholdes for 10. 
gang og er i tidens løb blevet  et 
af Danmarks største grundlovsar-
rangementer. Arrangørerne ven-
ter mellem 800 og 1200 deltagere.

Gudstjenesten er speciel, fordi 
den foregår i fi skeauktionshallen, deltagerne sidder på fi skekas-
ser, og scenen vil være bygget op af fi skekasser. Den lokale 
sognepræst Daniel Kristiansen står for prædikenen, og undervejs 
medvirker sangerinden Anne-Dorthe Michelsen.

Efter gudstjenesten og en kort kaffepause giver Michelsen, 
der er kendt fra Tøsedrengene og Venter på far, en minikoncert.

nc

Kirke med sang og sæbebobler
”Kirke, sang og sæbebobler” hedder en nyt tilbud for udvik-
lingshæmmede, som har til huse i Gosmer Kirke ved Odder 
i Østjylland. 

Det er diakon Johanne Vincenti, Odder, der fi k idéen til projektet, 
og hun kontaktede Gosmer Kirkes sognepræst Hanna Nissen, 
der faldt for idéen.

”Kirke, sang og sæbebobler” giver de udviklingshæmmede 
mulighed for at indtage kirken på egne præmisser.

Johanne Vincent har arbejdet med udviklingshæmmede, siden 
hun var helt ung. Hun erfarede, at mange udviklingshæmmede 
gerne vil i kirke og synge salmer og bede Fadervor. 

Den traditionelle gudstjeneste kan dog på mange udviklings-
hæmmede virke uoverskuelig, lang og uforståelig, så for Johanne 
Vincent gjaldt det om at fi nde en form, der passer bedre til denne 
målgruppe.

Foruden at tage kontakt til Gosmer Kirke, henvendte hun sig 
også til Fabos, som er et aktivitetscenter for voksne udviklings-
hæmmede, skriver hjemmesiden ”Kirken i Østjylland”

Johanne Vincent fandt inspiration i den babysalmesang, som 
mange kirker tilbyder. Hér gælder det om at bruge sanserne. Og 
synge og klappe sammen. Det er også meget forskelligt, hvordan 
de udviklingshæmmede reagerer i kirken. Nogle kan godt sidde i 
en rundkreds, andre har brug for at ligge ned, andre igen at sidde 
stille for sig selv lidt væk fra de andre osv. Det skal være så rum-
meligt, at man kan være, som man nu en gang er.

I Gosmer Kirkes sogn ligger Egmont Højskole, som har elever 
med mange forskellige handicaps. De plejer at komme i kirken til 
jul, og nogle af eleverne øver også kor i kirken, så sognepræst 
Hanna Nissen er vant til mennesker med særlige behov i sin kirke. 

SJ

Anne-Dorthe Michelsen 
synger blandt fi skekas-
serne i Hvide Sande.

Slut med hokuspokus i Holstebro?
Reglerne for udlejning af 
Holstebro Bibliotek er blevet 
strammet siden debatten om 
kristne healingmøder i efter-
året. Men tilladelser gives ikke 
på et objektivt grundlag.

Det mener Britta Mortensen, 
der nu er tidligere bruger af bib-
lioteket. De nye regler betyder 
nemlig, at fx alternative grupper 
får adgang, mens en gruppe 
kristne ikke længere kan mødes 
på biblioteket.

I oktober skrev Udfordringen, 
at et helbredelsesmøde med 
prædikanten Amy Kemp på biblio-
teket blev afl yst efter politisk pres. 
Alligevel blev 15 syge helbredt, 
da mødet blev gennemført på 
Kristent Center i Holstebro. 

Beskyldt for kvaksalveri
Debatten skyldtes, at næstfor-

manden for Holstebro Kommunes 
kultur- og fritidsudvalg, Lene 
Dybdal (Soc.dem.) i Holstebro 
Dagblad havde kritiseret, at bib-
liotekets lokaler var lånt ud til et 
møde med Amy Kemp, som hun 
kaldte en ”kvaksalver”.

– Normalt er det, der foregår 
på Holstebro Bibliotek, altid sober 
og god folkeoplysning. Men når 
man begynder at stikke folk blår i 

øjnene og påberåber sig, at man 
ved Guds hjælp kan helbrede al-
vorligt syge, så overskrides mine 
grænser, udtalte Lene Dybdal 
til bladet. 

Hun tilføjede, at ”hvis det deri-
mod havde været en tryllekunst-
ner, så ved jeg som publikum, at 
det er magi – en illusion, og det 
er det.”

Grotesk!
De nye regler rammer tilsyne-

ladende kun kristne. 
- Jeg synes, det er lidt svært 

helt at blive klar på, om meditati-
onsaftner kan arrangeres. Det ser 

det ud til, hvis ikke arrangementet 
går ud på at hverve medlemmer. 
Det er gået ud over en gruppe 
i Brande, der i årevis har haft 
møde på biblioteket, det er et 
kristent møde og må åbenbart 
ikke fi nde sted.

Jeg synes, det er grotesk, siger 
Britta Mortensen.

Ifølge ”dansk lovgivning”
På bibliotekets hjemmeside 

kan man læse, at salen ikke 
lånes ud til arrangementer af 
”kommerciel, forkyndende eller 
hvervende karakter”, minder om 
”private fester” eller ”ikke følger 

dansk lov”.
Derimod må salen gerne an-

vendes til folkeoplysende for-
eninger, generalforsamlinger, 
kulturelle arrangementer og med-
lemsarrangementer.

Men alle brugere skal nu ud-
fylde en særlig formular for at 
oplyse, hvad salen skal bruges til, 
siger kommunens biblitotekschef 
Henrik S. Zacho.

De nye regler har nu ført til 
afvisning af menigheden Troens 
Ord, som tidligere har holdt mø-
der på biblioteket.

Bodil

- Er det imod dansk lov at holde kristne møder på et offentligt bibliotek, spørger kristen menighed. 

I efteråret måtte et møde med den kristne prædikant Amy Kemp fl yttes fra biblioteket i Holste-
bro. Nu er der nye retningslinjer for brugen af biblioteket, skriver Holstebro Dagblad.

Af Bodil Lanting

Seks politiske partier går ind 
for kontrol af trossamfund og 
forkyndere, der underminerer 
menneskerettigheder. 
 

Regeringspartiet, Socialde-
mokraterne, Dansk Folkeparti, 
Konservative, Liberal Alliance 
og SF vedtog den 19. maj bl.a. 
at trossamfund kan fratages 
skattefordele. Den seneste aftale 
blev indgået den 31. maj uden 
partierne LA og SF, som er imod 
åbne lister over hadprædikanter.

De syv punkter i den nye 
aftale er:

1. Kontrol med indrejse
En offentligt tilgængelig liste 

over hadprædikanter skal forhin-
dre, at de får visum til Danmark. 

Det gælder dog ikke EU-borge-
re. De kan i stedet kan stå på en 
såkaldt ’opmærksomhedsliste’, 
som ikke er offentlig.

2. Ytringer kriminaliseres
Visse ytringer i religiøse lære-

forhold skal kriminaliseres. Hvilke 
ytringer vides dog endnu ikke.

- Vi er enige om at kriminalisere 
billigelse af strafbare handlinger 

som led i religiøs oplæring, siger 
kirkeminister Bertel Haarder, der 
har ledet forhandlingerne.

 
3. Fratagelse af støtte

Foreninger, der modarbejder 
demokratiet, kan ikke længere få 
offentlig økonomisk støtte.

- De kan modarbejde grund-
læggende friheds-og menneske-
rettigheder lige så meget, som de 
vil, men de kan ikke samtidig få 
penge i støtte eller stillet offentlige 

lokaler til rådighed, sagde Bertel 
Haarder.

Fremover kan kommuner ikke 
længere give tilskud til at udlåne 
eller udleje lokaler til foreninger 
af dén karakter. 

4. Tilsyn med friskoler
Aftalen betyder, at staten kan 

foretage uanmeldte besøg på 
skoler ’med særlige udfordringer’.

Derudover kan staten udpege 
en ekstern observatør, der skal 

holde øje med, at friskolerne 
overholder loven.

- Frihed og folkestyre skal 
præge skolens virke uanset 
hvilke værdier og opfattelser, 
skolen i øvrigt bygger på, siger 
børne-og undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby.

5. Ingen skattefradrag
Trossamfund og religiøse for-

kyndere kan fratages skatte-
fradrag, hvis de ’underminierer 
grundlæggende friheds- og men-
neskerettigheder’.

6. Moskeer kortlægges
Partierne blev også enige om, 

at der er behov for en kortlæg-
ning af moskeer i Danmark. Den 
seneste kortlægning er fra 2006.

7. Vielsesbemyndigelse
Imamer kan kun foretage vi-

elser efter tilladelse. Der skal 
stilles et såkaldt ’værdighedskrav’ 
til forkyndere og lignende i tros-
samfund udenfor folkekirken. 
Værdighedskravet betyder, at en 
forkynder skal udvise en adfærd, 
der ’ikke gør den pågældende 
uegnet eller uværdig til at udføre 
offentlig myndighed’.

Haarder: ’Imam-aftale viser 
respekt for Grundloven’
Et politisk fl ertal vil indføre åbne lister over hadprædikanter.

- Vi har gjort, hvad vi kunne uden at gå på kompromis med 
grundloven, sagde Bertel Haarder (V) efter at aftalen om 
hadprædikanter var på plads. Foto: Skærmprint TV2.
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Flere hjemløse og misbrugere
De offi cielle tal viser en be-
kymrende tendens.

Antallet af mennesker, der er 
hjemløse, er i stigning i Danmark.

Den seneste opgørelse fra 
Rådet for Socialt Udsatte viste 
6.100 hjemløse i 2015 mod 
5.000 i 2009 – en stigning på 
over 20 procent på seks år.

Bag tallene gemmer sig ofte 
store sociale problemer, alkohol- og narkomisbrug, psykisk syg-
dom, fattigdom osv. 

Hjemløsetællingerne har f.eks. afdækket, at 4 ud af 10 hjemløse 
har et alkoholmisbrug. Gruppen af hjemløse omfatter også men-
nesker, der kun i en kortere periode er hjemløse – f.eks. efter en 
skilsmisse – men også en meget stor gruppe af socialt udsatte, 
der har svært ved at passe ind i systemerne. Tallet for danskere 
samlet set, der er alkoholafhængige, ligger på ca. 140.000 ifølge 
tal fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Antallet af stofmisbrugere er også stigende. Ifølge Sundheds-
styrelsen er 33.000 danskere stofmisbrugere, og cirka halvdelen 
af dem er i en eller anden form for behandling. 

I 2014 registrerede Rigspolitiet 263 narko-relaterede dødsfald 
– mod 210 og 213 i de to foregående år.

Hjemløse og unge hører til den gruppe , der er sværest at nå. 
De offentlige behandlingstilbud henvender sig ofte til mennesker, 
der er socialt velfungerende. 

Mennesker i den socialt udsatte gruppe, herunder hjemløse, 
kommer ofte sent i behandling i det offentlige system, og det er 
disse mennesker, som gadeplansarbejdet i bl.a. Gadecaféen og i 
Teen Challenge Danmark er rettet mod.

SJ

Fælleskirkelig katekismus på vej
For første gang nogensinde henvender alle kirkesamfund 
i Danmark sig til befolkningen med en introduktion til den 
kristne tro. Den nye katekismus skal udkomme i 2017. 

Ideen opstod i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og har siden 
udviklet sig til et samarbejde mellem kirkesamfundene i form af 
en arbejdsgruppe om trosoplæring under Danske Kirkers Råd.  

Arbejdsgruppen vurderer, at Danmark er præget af religiøs 
pluralisme, et markant traditionstab og manglende viden om kri-
stendommen. Derfor ønsker man at kaste lys over den kristne tro  
i overbevisningen om, at den stadig har et væsentligt budskab til 
danskerne i det 21. århundrede.

Reformationsåret 2017 er en god anledning til at sætte fokus 
på den kristne tro, som den deles af alle kirkesamfund i Danmark. 
Målet er at skabe eftertanke, samtale og debat, som kan lede til 
bevidstgørelse, oplyser arbejdsgruppen ifølge Folkekirkens mel-
lemkirkelige Råd.

Bodil

Danske Kirkers Råd vil udgive en økumenisk introduktion til 
kristendommen i forbindelse med reformationsåret 2017.

Retten til Liv: ’Kvindekonference 
bød på manipulerende abortkamp’
Den store internationale konfe-
rence ’Women Deliver’ d. 16. - 19. 
maj i København satte fokus på 
kvinders rettigheder. Men ho-
vedbudskabet var, at abort er en 
menneskeret for kvinder.

Retten til Livs landssekretær Ellen 
Højlund Wibe, der deltog sammen 
med kolleger fra andre europæiske 
ProLife-organisationer, skriver om 
konferencen:

”Jeg er rystet. Rystet over en-
sidigheden fra arrangørerne af 
Women Deliver konferencens side. 
Rystet over manipuleringen med 
deltagerne. Rystet over budskabet 
til alle deltagerne, et budskab som 
blev fl ettet ind hist og pist og alle vegne, nogle gange camoufl eret, 
andre gange mere direkte: Det er afgørende vigtigt at arbejde frem 
mod en afkriminalisering af abort i hele verden; abort er en men-
neskeret for kvinden.

Ikke på noget tidspunkt blev ’mikrofonen’ givet til et synspunkt, 
der i det mindste kunne problematisere det i lyset af menneskeret-
tigheder for den ufødte. Eller i lyset af kvinders svære følelser efter 
en abort. Det drejede sig alene om at udtænke den rette strategi, 
så ingen kultur med etiske indvendinger, heller ikke fra kvinderne 
selv, længere skulle stå i vejen for adgangen til fri abort.

Det er ikke bare tendentiøst; det er så tydeligt, som det kan blive: 
Budskabet fra Women Deliver konferencen er: Skaf adgang til fri 
abort for alle kvinder i verden! Kvinden skal gives 'det gode liv' på 
bekostning af barnets!”, slutter Ellen Højlund Wibe.

Bodil

- Konferencen var ry-
stende tendentiøs, siger 
Ellen Højlund Wibe.

Af Lars Madsen 
og Henri Nissen

- Ja, jeg er overrasket, siger den 
80-årige Johny Noer, efter at 
det tirsdag blev offentliggjort, 
at de tre landsdommere har 
bedt om yderligere en måned 
til at votere i retssagen om 
indførelse af homovielser i 
folkekirken.

Sagen er anlagt af ca. 300 
borgere med tidl. journalist Johny 
Noer som formand for gruppen 
”Med grundlov skal land bygges”.

Kort før jul 2014 stævnede de 
300 borgere den danske stat for 
grundlovsbrud. Deres påstand 
var, at regeringens indførelse i 
Folkekirken af et, (som de kalder) 
’hedensk vielsesritual’ for par af 
samme køn, er i strid med kirkens 
500-årige bekendelsesskrifter 
og dermed en overtrædelse af 
Danmarks Grundlovs § 4.

- Jeg havde regnet med, at vi 
enten ville vinde eller tabe. Og 
vores advokat Nikolaj Nikolajsen 
havde forberedt os på, at det 
aldrig er sket, at staten har tabt 
en sag til borgere, når det drejer 
sig om det konstitutionelle - altså 
her om grundloven.

- Er du skuffet over det?
- Nej. Jeg ser det som en stor 

opmuntring, at dommerne har 

bedt om en måned mere.
Jeg må sige tak til Gud, fordi 

dette giver os et pusterum i endnu 
en måned. 

Nu har vi fi re uger, hvor man 
kan samle sig rundt omkring. 
Det er klart, der er lagt op til bøn, 
men der er også lagt op til mere 
information.

Vi holder et grundlovsmøde på 
”Den Varme Linje” søndag den 5. 
juni kl. 19, hvor vi taler om denne 
sag. Da bliver chatten åben, og 
vi er på video her fra Korinth i 
Grækenland.

Ytringsfriheden er truet
- Når regeringen nu indfører 

en ny imam-lov, så ryger mange 
andre med ned i gryden. 

Og det er overraskende, at kir-
keminister Bertel Haarder udtaler, 
at overvågningen også vil omfatte 
bibelskoler, studiekredse, præster 
og konfi rmandundervisning.

Det vil sige, at bibeltro præster, 
som skulle komme til at sige 
noget, som kan betragtes som 
”anti-demokratisk”, risikerer op 
til 3 års fængsel.

Det starter med imamerne, 
men så breder det sig. Og her 
må vi tilbage til: Hvad siger grund-
loven?

Det er derfor vi har stiftet en 
grundlovsforening. Vores formål 
er at forsvare grundloven - især 
den 4. paragraf, som handler 
om at staten understøtter den 
evangelisk-lutherske kirke. 

Men også paragraf 77 er nu 
truet. Den handler om, at en 
dansk borger må tænke og tro frit, 
at han må have sin overbevisning, 
og han må have lov at give udtryk 
for den i skrift og tale. Og så står 
der en lille sætning, som er vigtig: 
”Censur kan ingensinde på ny 
indføres.”

Ingen politisk ærkebiskop
- Den 28. juni banker domme-

ren i bordet og siger ”Thi kendes 

for ret.” Jeg kan ikke forestille mig, 
at der kommer fl ere udsættelser, 
siger Noer. 

- Bliver det kammeradvokaten, 
der vinder, som sagde, at staten 
har alle rettigheder overfor kirken, 
også til at komme ind i de indre 
anliggender. 

Eller bliver det vores advokat, 
der i sin slutbemærkning i retten 
sagde: Vi ønsker ikke, at kirkemi-
nisteren skal være ærkebiskop i 
kirken. Og det gælder også Bertel 
Haarder. 

Haarder har jo også for nylig 
udtalt, at han ikke ønsker at være 
ærkebiskop, men hvis han vil ind 
og overvåge kirken, så bliver han 
jo en ærkebiskop.

- Jeg undrer mig over, at de fi re 
partier, som står bag forliget, er 
gået med til det. 

Det er en dødsens farlig ideo-
logi, der her banker på døren, 
og derfor må vi holde fast ved 
grundlovens ord.

Det er timen, hvor vi skal stå 
sammen. 

Det totalitære starter altid med 
overvågning. Men i Grundloven 
slås det fast, at ”censur ingen-
sinde kan indføres igen”.

Så hvis man begynder på at 
overvåge, så er man i strid med 
grundloven.

Noer er opmuntret over 
udsættelse af retssag
Johny Noer ser dommernes udsættelse af afgørelsen i retssagen imod indførelse af homofi le 
vielser i Folkekirken, som udtryk for, at de er klar over, at der er noget vigtigt på spil.

- Jeg undrer mig over, at de 
fi re partier, som står bag forli-
get, er gået med til det, siger 
Johny Noer om imam-loven, 
der også truer kristne.

I Danmark ser man religion 
som noget farligt, udtalte en 
professor i statskundskab efter 
at ”Imamaftalen” var på plads.

Der findes en særlig dansk 
angst for religion, som i dette 
tilfælde kobles sammen med fryg-
ten for terror, forklarer professor 
Ole Wæver i Kristeligt Dagblad.

Efter afsløringerne fra bl.a. 
Grimhøjmoskeen stigmatiserer 
Christiansborg al religion, mener 
KDs landsformand Stig Grenov.

”Man skyder med spredehagl, 
og rammer - om ikke Gud - så 
hvermands ret til at sætte sine 
børn i en skole med værdier, der 
ligger os nær”, skriver Grenov.

Han nævner et eksempel fra 
Radio 24 syv, hvor en homosek-
suel elev fortalte om en dårlig 
oplevelse på en kristen efterskole. 
Man fremlagde straks en hjem-
melavet statistik om, at kristne 
skoler overvejende har kristne 
tilsynsførende. Venstres under-
visningsordfører lovede straks, 
at hun sammen med LA og DF 

ville skærpe tilsynsreglerne på 
de kristne friskoler. 

- Alle kristne skoler mistænke-
liggøres og alle frie skoler skal 
nu leve op til krav, der er højere 
end folkeskolens, påpeger Stig 
Grenov.  

Bodil

Tilsyn med friskoler
Christiansborg bruger spredehagl mod religion, 
mener KristenDemokraternes landsformand.
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Af Bodil Lanting

                        Af Maj-Brit Hvid Christensen 

Søndagens tekst: Matt. 12:25-35
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Om at være discipel af Jesus
25Store menneskemængder fulgte Jesus, og han vendte 

sig til dem og sagde: 26»Enhver, som vil være min discipel, 
skal sætte mig højere end sin far og mor, sin ægtefælle og 
sine børn, sine brødre og søstre - ja, højere end sit eget liv. 
27De, der ikke er villige til at give afkald på deres eget liv og 
følge mig fuldt ud, kan ikke være mine disciple.

28Har I beregnet omkostningerne? Hvis nogen tænker på 
at starte et byggeri, sætter de sig så ikke først hen og regner 
ud, om de har penge nok til at gøre det færdigt? 29For hvis 
de lægger grunden uden at kunne bygge færdig, så vil alle, 
som ser det, gøre nar af dem og sige: 30‘Se! De begyndte at 
bygge, men kunne ikke gøre det færdigt.’

31Eller hvilken konge tør kaste sig ud i en krig uden først 
at have drøftet med sine rådgivere, om han med sine 10.000 
mand er stærk nok til at slå de fjendtlige styrker på 20.000 
mand? 32Og hvis han indser, at det ikke kan lade sig gøre, 
sender han folk ud for at forhandle om fredsbetingelser, mens 
fjenden endnu er langt borte.

33På samme måde,« sluttede Jesus, »kan I ikke være mine 
disciple, hvis I ikke er villige til at betale, hvad det koster, 
om det så er alt, hvad I ejer og har. 34Salt er godt. Men hvis 
saltet mister sin kraft, hvad kan man da salte det med?35Det 
kan ikke bruges som gødning, og det ville ødelægge jorden. 
Man smider det væk, fordi det er værdiløst. Lad dem høre, 
som har øre!«
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Det sker, at vi kan skære os 
slemt på en tekst i Bibelen! 
”Hvis nogen kommer til mig 
og ikke hader sin far og mor, 
hustru og børn, brødre og 
søstre, ja, sit eget liv, kan han 
ikke være min discipel!” 

Der er noget voldsomt provo-
kerende over Jesu ord. Ja, de 
er så radikalt udfordrende, at 
vi fristes til at afvise dem med 
det samme. Det er nærmest 
en advarsel imod at blive en 
discipel af Jesus.

Hvis du vil have med mig at 
gøre, så må du give afkald på alt 
andet! Det er ikke ligefrem ord, 
som sikrer ham begejstrede 
tilhængere!

Nej, og det er lige netop det, 
som er pointen! 

Jesus vakte begejstring og 
jubel, hvor han kom frem. Folk 
fl okkedes om ham. 

Men Jesus var ikke interes-
seret i tilhængere – heller ikke 
i dag! 

Jesus er interesseret i di-
sciple – mennesker, der vil 
følges med ham! 

Skal vi hade nogen?
Men det er vel ikke menin-

gen vi skal hade vores kære, 
de mennesker, som Gud har 
betroet os og givet til os som 
medvandrere i livet? 

Nej, Jesu pointe er ikke, at 
vi skal hade nogen. Han siger 
jo netop, at du skal elske din 
næste, og også din fjende skal 
møde din kærlighed. men spør-
ger: Er du parat til at ligge alt dit 
eget til side – og følge mig? Vil 
du lade mig sætte dagsordenen 
i dit liv? 

Det handler dybest set om, 
hvem der skal sætte dagsorde-
nen for mit liv – hvem der skal 
have lov til at defi nere, hvem jeg 
er. Hvem der skal præge mit liv, 
mine beslutninger og relationer. 

Om vi er tilhængere eller 
efterfølgere af Jesus, afgøres 
i det liv vi lever med hinanden. 
Det er nemlig i det praktiske liv, 
det viser sig, hvad Gud betyder 
for os. 

Tre ting, der 
kendetegner en discipel

Når Jesus kalder til et liv i 
efterfølgelse, så er der særligt 
tre ting, der kendetegner det liv. 

For det første er det et kald 
til et fælles liv med Jesus. Det 
er at gå ind i en forpligtende 
relation, hvor jeg mere og mere 
lader mig forme og danne så-
dan som Gud har villet mig og 
skabt mig fra begyndelsen: til 
at afspejle og genspejle hans 
kærlighed.

For det andet er det et an-
derledes liv. ”I er jorden salt”. 
Saltet virker i kraft af sin ander-
ledeshed. Når det har samme 
egenskaber som omgivelserne, 
”mister det sin kraft”. At følge 
Kristus er på afgørende punkter 
at gå i en anden retning end 
denne verden. 

For det tredje er det et of-
fentligt liv. Kristi efterfølgelse 
er personlig, men ikke privat. Al 
discipelskab forudsætter, at re-
lationen til Jesus virkeliggøres i 
relationer til andre. 

Korsets kraft og anstød
En tidligere missionær har 

gjort mig opmærksom på, at 
flere afrikanske ord for kors 
betyder ”at krydse to ting”. 

To planker i et kryds. En 
lodret og en vandret planke i 
et krydspunkt. Og det er dér 
Gud vil møde dig - i døds- og 
livskrydset. I Guds ord hører 
korsets anstød og korsets kraft 
uløseligt sammen. De er indvæ-
vet i hinanden. 

Fjerner vi anstødet, taber 
ordet om korset sin frelsende 
kraft. 

Går vi uden om korset, får vi 
ikke gavn af Kristi gerning for 
os. Og vores sendelse til andre 
mennesker begynder og slutter 
med korset. 

På korset og i efterfølgelsen 
møder vi Gud og verden. Guds 
lodrette kærlighed leder os til at 
elske vores medmennesker. Fra 
Guds store kærlighedsindgreb 
i verden vokser kærligheden 
frem på det vandrette plan. 

Mother Theresa talte om 
kærlighed, der gør ondt. Det 
er en kærlighed, som verden 
har brug for. For en lidende 
og smertefyldt kærlighed kan 
forandre menneskers liv. En 
kærlighed, der er villig til at 
ofre sig, række ud over sig selv, 
se bort fra sig selv. Kærlighed 
forpligter. Og kærligheden har 
sin pris! 

Må vi ikke bare være begej-
strede tilhængere af Jesus, 
men efterfølgere af ham, der 
betalte kærlighedens dyreste 
pris for at vinde os livet – nu og 
i al evighed!

Lidenskab 
og lidelse
Der er noget voldsomt provokerende over Jesu ord. Ja, de er så radikalt 
udfordrende, at vi fristes til at afvise dem med det samme. Det er nærmest 
en advarsel imod at blive en discipel af Jesus.

I dag fejrer vi Grundloven. Vi glæder os over alle de rettig-
heder, vi har som danskere. Men mange nye politiske tiltag 
giver årsag til bekymring. Derfor må vi bede Gud om hjælp, 
så alle borgere fortsat må opleve ret og retfærdighed. 

Det er kristnes pligt at adlyde øvrigheden. Det slås fast 
mange steder i Bibelen. Men der er også hjemmel for protester. 
Man må påberåbe sig sine borgerrettigheder, hvis øvrigheden 
begår overgreb. Det gjorde både Jesus og Paulus under forhør 
hos ypperstepræsten (hhv. Johannes Evangeliet 18:23 og 
Apostlenes Gerninger 23:2).

Vi ser også apostlen Peter afvise myndighedernes krav, da 
apostlene fi k forbud mod at forkynde Kristus. ”Døm selv, om 
det i Guds øjne er ret at lyde jer mere end Gud”, siger Peter 
til Rådet i Ap.G. 4:19. 

Også i Danmark kan kristne fi nde på at gribe til selvtægt. I 
Guds navn vil vi ind imellem forsvare at gå imod loven, fx ved 
at gemme udviste asylsøgere, som kunne være i reel fare 
efter en hjemsendelse. Det er en farlig vej at slå ind på, og 
vi må ransage vore motiver i det enkelte tilfælde for at kunne 
vide, om vi gør det rette. 

Men både på Grundlovsdag og i hverdagen kan vi bede 
ud fra Fadervor:

Vor Fader, du som er i himlene! Tak fordi vi må være dine børn,      
Helliget blive dit navn, Lad os ophøje dit store navn,
komme dit rige, Lad jorden fyldes med kundskaben om dig 
som vandet dækker havets bund,
ske din vilje som i himlen således også på jorden; Lad os 
se din gode vilje ske,
 giv os i dag vort daglige brød, Tak for vores land og alt godt, 
du giver os,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, 
Hjælp os til at tage ansvar for vores eget liv uden at bebrejde 
alle andre for det, de gør. Hjælp os til at være gode borgere 
og kæmpe for de svage,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Bevar 
os fra at leve i misundelse. Bevar os fra unødig selvtægt, men 
hjælp os til at handle ret, når dine bud trædes under fod.
For dit er Riget og magten og æren i 
evighed! Amen.

Vi tilbeder dig og vi venter på dit rige 
med ret og fred og glæde i al evighed.

Amen.

Bed for Grundloven



Udfordringen søndag den 5. juni 2016 KRONIK . 7 

Af Tamarra Bot 

Uddannet psykoterapeut
og prædikant, 

Zions VækkelsesCenter

Hvordan sætter Gud sin kær-
lighed overfor den homosek-
suelle kærlighed? Tamarra 
Bot skriver om, hvordan vi 
som kristne skal forholde os 
til dette sårbare område.

 
Gud skabte mennesket i 

Hans billede. Som mænd og 
kvinder skabte Han os. Han 
velsignede vores fællesskab og 
frugtbarhed (1. Mos. 1:27-28). 

Endvidere forordnede Gud, at 
mænd og kvinder ved ægteska-
bet bliver et kød (1. Mos. 2:24). 

Gud havde et formål, med at 
skabe menneskene som to køn, 
som mænd og kvinder. 

Når de forenede sig, ville de 
opfylde hinanden og blive til 
et, dette gennem et (af Gud) 
velsignet ægteskab. Det samme 
gælder i dag.

Homoseksualitet
Når to mennesker af samme 

køn forelsker sig og vælger at 
danne par, er de derfor gået 
ved siden af Guds plan for dem. 

Det vil sige, at de ikke er ledt 
af Guds ånd, men at de har 
ladet sig lede af noget andet. 

Noget har ledt dem bort fra 
Gud og Hans plan med dem. 
Noget har skabt forvirring ind 
over deres identitet som er, at 

være født som mand eller kvin-
de, der er skabt for hinanden til 
at leve i et frugtbart og velsignet 
seksuelt forhold.

Verdensherskeren
Der har på jorden altid fore-

gået en kamp mellem lys og 
mørke, mellem Guds folk og 
Satan. 

Menneskene blev givet at 
herske over jorden (1. Mos. 
1:28). Vi blev, gennem Eva og 
Adams syndefald, bekendt med 
kundskaben om godt og ondt. 
Vi definerede herefter selv, 
hvad der var godt og ondt for 
os hvilket for mange betød, at 
de gik ud af Guds plan. 

Menneskene begyndte at 
adlyde kødets begær i stedet 

for at adlyde vores ånds (Hellig-
åndens) vejledning for, hvad der 
ville være godt og dårligt for os. 

Går vi ud af Guds plan for os, 
går vi ud af Hans velsignelser 
og beskyttelse. I denne tilstand 
kan vi blive overlistet af satan 
(2. Kor. 2:11).

Satan vil stjæle og 
ødelægge vores liv

Den ondskab som vi ser i 
verden i dag, det begær, de 
myrderier og forfølgelser, den 
manglende næstekærlighed, 
egoet ophøjelse og de følelses-
mæssige følger af dette som 
angst, depression, mindreværd, 
hovmod inkl. dette at vælge at 
leve som homoseksuel m.m. er 
opstået gennem syndefaldet. 

Det at vi har valgt at gå egne 
veje i stedet for at følge Guds 
vej for os. I Bibelen står, at 
Guds planer ikke er som vores 
(kødets lyster) og, at Hans veje 
ikke er som vores veje. 

Satan påvirker os, til at følge 
vores køds lyster og bilder os 
ind, at det er godt. Jo mere vi 
adlyder vores lyster og begær, 
jo større råderum får Satan over 
vores liv. 

Hans ønske er, at vi tjener 
ham, at vi lever et liv i trældom 
under ham. Dette kun for at pine 
og plage os og holde os ude af 
Guds velsignelser. Vi står såle-
des i et fald, ganske som Satan 
selv oplevede det, da han blev 
smidt ud af himlene.

Hvad ville Jesus have gjort 
omkring homoseksualitet?

Rusland, nærmere betegnet 
Putin ”forfølger” homoseksuelle. 
Kunne man forestille sig, at Je-
sus ville have gjort det samme? 

Næppe. Ikke et sted i Bibe-
len viser os, at Jesus greb til 
magtanvendelse, for at få folk 
til at vende tilbage til Guds plan 
for dem. 

Jesus elskede og elsker den 
dag i dag mennesker. Jesus 
gjorde, ud fra kærlighed til os 
mennesker og af kærlighed til 
Gud, os opmærksom på hvilke 
håb og planer Gud har for vores 
liv og Han bad os om at om-
vende os og ikke mere synde. 

Jesus vidste, at når vi går ud 
af den plan Gud har for os, så 
lever vi i stor fare for at mørket 
vil gribe os og lede os ud i 
ulykke og smerte og ikke mindst 
fortabelsen.

Jesus gav os et valg, beslut-
ningen var vores. Dette gjorde 
Jesus ud fra kærlighed og 
respekt til Gud og mennesket, 

idet Gud har givet mennesket 
en fri vilje (Rom. 12:2 viser os, 
at både vi og Gud har en vilje). 

Også Paulus gør os opmærk-
som på, at selv om vi kan befale 
mennesker til at gøre noget 
bestemt, så bør vi ikke gøre det, 
da en god gerning bør opstå af 
egen fri vilje (Filemon 1:13-14). 

Jesus viste os, i sin gang på 
jorden, endvidere i handling 
hvordan vi fra Guds hånd er 
skabt til at leve i næstekær-
lighed. 

Gud er kærlighed
Gud elsker mennesker, og 

ønsker os et lykkeligt liv, hvor 
Hans velsignelser vil være over 
os og hvor vi vil søge Ham i alle 
livets udfordringer. 

På en måde så Hans planer 
for os vil lykkedes. Vi er skabt 
til at leve i et nært fællesskab 
med Ham. 

Vi er skabt til at tale Hans 
Ord, vise Hans kærlighed gen-
nem næstekærlighed og gå i 
Hans fred uanset hvilke udfor-
dringer vi står i. 

Vi er beskyttet i Guds nær-
vær. Denne beskyttelse går vi 
ud af, når vi vælger at leve et 
liv uden for Guds fællesskab.

Kan homoseksuelle par 
få Guds velsignelse?

Nej, for når vi vælger, at gå ud 
af Guds plan for os, har vi valgt 
at gå ud af Guds velsignelser for 
os. Når Gud en gang har gjort 

os opmærksom på, hvad der 
ikke kommer fra Hans hånd, har 
vi mennesker, i dette tilfælde 
præsterne, ingen bemyndigelse 
til i Guds navn at velsigne eks. 
vis et homoseksuelt par. 

Ingen begræder dette mere 
end Gud selv. Gud elsker men-
nesker, og Han hader synden, 
som driver menneskene bort 
fra Ham.

Kan vi vende tilbage til 
Guds velsignelser?

Ja, Gud er kærlighed, Gud er 
tilgivende, nådig og barmhjertig. 
Der er altid en vej tilbage til Gud. 
Lignelsen om den fortabte søn 
viser os dette (Luk. 15:11-32). 

Bør vi kristne da oplyse ho-
moseksuelle omkring Guds 
plan for dem? Ja, sandheden 
skal forkyndes og dette i Guds 
kærlighed. 

Herefter er det op til men-
nesket selv hvad de vælger. 
Jesus hjalp de, der ønskede 
Hans hjælp og Han gør det 
samme i dag, gennem de præ-
ster som elsker Gud og elsker 
mennesker. 

At rive sig ud af Satans kløer 
og kødets lyster kan være en 
hård kamp. Det er her præ-
sterne kan træde til med bøn, 
støtte og kærlig forståelse for 
de kampe og smerter som 
mennesker gennemgår under 
en omvendelsesproces.

Uden Guds kærlighed i os 
har vi intet (1. Kor. 13:1)

At håndhæve Guds forord-
ninger ved at slå vores næste 
i hovedet med Bibelens ord 
og forordninger ærer ikke Gud 
og må siges at være decideret 
ukærligt. 

At tvinge mennesker til om-
vendelse gennem magt har 
aldrig båret den frugt som Gud 
efterlyser, nemlig at vi omven-
der os til Ham af egen fri vilje 
og der igennem får bygget en 
kærligheds relation til Ham, til 
hele Hans væsen som er Hans 
fulde Ord.

Hvis vi ofrer os, det vil sige 
fravælger synd i vores liv for at 
behage mennesker, er motivet 

ind for Gud forkert. 
Gud hjælper de, der ønsker 

det af hele deres hjerte. Det er 
de, der kommer til Ham med en 
brudt ånd (Sl. 34:19). 

Omvendelse i egen kraft, 
hvilket sker når vi bl.a. prøver at 
behage mennesker, kan med-
føre hårde kampe og mange 
nederlag. 

Har vi Gud med i vores om-
vendelsesproces, vil Hans kær-
lighed og hjælp altid følge os. Vi 
kan ikke blive fri i os selv, kun 
gennem tilknytningen til Jesus 
Kristus, kan vi blive sat virkelig 
fri (Joh. 8:36). 

En afvænnet alkoholiker iden-
tificerer fortsat sig selv som 
misbruger. Men en alkoholiker, 
som er sat fri gennem sin tro på 
Kristus, vil ikke længere se sig 
som misbruger. 

For nogle en nem proces, for 
andre en svær proces.

Guds tjenere
At tjene Gud, er at lade Hans 

vilje og Hans kærlighed komme 
gennem os. Vore egne gernin-
ger, hvor gode intentionerne 
end er, vil aldrig bære varig 
frugt. 

I vores iver efter at tjene Her-
ren, kan vi komme til at trække 
mennesker ind i et liv under 
loven i stedet for, som Gud øn-
sker det, at føre dem ind i livet 
under nåden. 

Ved troen på Jesus død på 
korset og genopstandelsen, 
er vi ved Hans blod løstkøbt 
fra loven.

Ved Guds nåde er vi tilgivet 
og frelst, ved Guds nåde bliver 
også vores næste tilgivet og 
frelst, hvis de selv ønsker det.

Forfølgelse af homoseksu-
elle kan forhindre mange, både 
homoseksuelle og ikke ho-
moseksuelle, i nogensinde at 
søge kirkerne og dermed Gud 
for hjælp.

Vi kristne kæmper ikke mod 
mennesker, men mod ondska-
bens åndemagter i himmelrum-
met (Ef. 6:12).

Guds kærlighed og 
homoseksualitet
Hvordan skal vi forholde os til mennesker, som lever som homoseksuelle? Skal vi gøre som Putins Rusland gør? 
Hvad er egentlig Bibelens og Jesu syn på homoseksualitet? 

”Forfølgelse af homo-
seksuelle kan for-

hindre mange, både 
homoseksuelle og 

ikke homoseksuelle, 
i nogensinde at søge 
kirkerne og dermed 

Gud for hjælp.”

”I bibelen står, at 
Guds planer ikke er 

som vores (kødets 
lyster) og, at Hans 

veje ikke er som vores 
veje. ”

- Gud elsker mennesker, og ønsker os et lykkeligt liv, hvor Hans velsignelser vil være over os og hvor vi vil 
søge Ham i alle livets udfordringer, skriver Tamarra Bot.

” At tvinge mennesker 
til omvendelse gen-

nem magt har aldrig 
båret den frugt som 

Gud efterlyser”

”Jo mere vi adlyder 
vores lyster og begær, 
jo større råderum får 
Satan over vores liv.”



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

Ugens breve til Suh

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Hej Suh
Jeg har lagt mærke til, at jeg 

er en af de piger, der bruger 
rigtig meget tid foran spejlet på 
badeværelset. 

Jeg bruger tiden til at pleje min 
hud, lægge make-up, plukke bryn 
og sætte håret. For mig er det 
både for at præsentere mig godt 
overfor andre, men også fordi jeg 
hygger mig med det – synes det 
er sjovt og afslappende. Og jeg 
bliver glad af at se, at det bliver 
pænt inde i spejlet! 

Andre af mine veninder bruger 
dog minimalt med tid på udse-
ende, og det får mig nogle gange 
til at føle mig ”krukket” og selvop-
taget. Det har jeg selvfølgelig ikke 
lyst til at være, så jeg vil høre dig 
ad, om man kan sige noget om, 
hvornår det går hen og bliver for 
meget/usundt?

Hilsen Spejlpigen

Kære Spejlpige
Lad mig fra starten slå fast: der 

er ikke noget galt i, at man gerne 
vil se pæn eller smart ud. Tværti-
mod er det da rigtig dejligt at være 
sammen med mennesker, der har 
gidet at gøre lidt ud af sig selv, for 

det gør godt at være omgivet af 
pæne og smukke ting. 

Skønhed har det med at smitte 
med godt. Især har mange kvin-
der fornemmelse for dette, og 
det er da en glæde at være på 
besøg hos nogle, som har gjort 

sig anstrengelse med at dække 
et smukt bord, tage noget smart 
tøj på eller at modtage en smuk 
buket blomster. 

Mænd værdsætter også skøn-
hed, men ofte på lidt andre må-
der, for mange mænd er det 

snarere funktionalitet, der gør ind-
tryk. Det kan være en forrygende 
sportsvogn som med sine mange 
hestekræfter oser af skønhed, 
et fantastisk designet dykkerur, 
en træfsikker riffel eller lignende. 

At du ved at tage dig tid foran 
spejlet kan fremhæve din egen 
skønhed eller skabe en fl ot, smuk 
frisure er altså ikke i sig selv hver-
ken ”for meget” eller usundt – og 
du skriver jo også, at du slapper af 
med det og har det hyggeligt med 
det. På en måde kan du sidestille 
det lidt med en hobby, hvor andre 
måske nyder at fremstille smukke 
billeder eller smukke blomster-
bede og samtidig slapper af ved 
at gøre det. 

Der hvor det går hen og bliver 
usundt, er hvis det begynder 
at fylde så meget, at du bliver 
afhængig af det eller at det bliver 
på bekostning af andre sunde 
ting. F.eks. at det nærmest bliver 
til en tvangshandling: ”Jeg SKAL 

bruge mine 60 minutter foran 
spejlet”. Eller at det bliver vigti-
gere for dig at stå foran spejlet 
end at være sammen med dine 
venner/veninder. 

Det kan også blive usundt på 
den måde, at dit udseende bliver 
altafgørende for din selvopfattel-
se. Det er pludselig ikke længere 
blot sjovt og dejligt at lægge en 
fi n make-up, men i stedet altafgø-
rende fordi det udelukkende bliver 
et middel til at andre skal rose dig 
for dit udseende. Din værdi afgø-
res måske ikke længere dig som 
person, men defi neres ud fra dit 
udseende. Og det er jo helt galt.

Så det er helt fi nt, at du stopper 
op engang imellem og tænker 
over, ud fra hvilke motiver du 
bruger tid foran spejlet.

Alt godt kan desværre misbru-
ges – men det skal jo helst ikke 
afholde os fra at søge og bruge 
det gode.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er bekymret for, at min 

kone er ved at udvikle et alkohol-
problem. 

Har lagt mærke til, at hun ”deler” 
en fl aske rødvin med mig oftere 
og oftere – jeg får bare sjældent 
mere end et glas eller to før hun 
har drukket resten. 

Engang var det kun i week-
enden, at vi hev en flaske vin 
frem, men nu er det også på fl ere 
hverdage – og ofte på min kones 
initiativ. 

Jeg har ind imellem nævnt mine 
observationer for hende, men hun 
slår det bare hen og synes, at jeg 
overreagerer. Hun kan også blive 
sur og derefter mut i længere tid. 
Det skaber afstand mellem os. 

Jeg ved ikke hvor meget jeg 
skal presse på - hvordan griber 
jeg det bedst an?

Bekymret ægtefælle

Kære Bekymrede ægtefælle
Ud fra dine observationer kunne 

det godt lyde som om, at der er 
grund til at være bekymret. 

Et misbrug begynder som regel 
med et lavt og forholdsvis uskyldigt 
forbrug af pågældende emne, der 
så med tiden eskalerer og til sidst 
ender med at være et reelt mis-
brug. Det kunne tyde på, at noget 
sådan er på færde for din kone. 

Den person som har et overfor-
brug/misbrug af noget, har selv-
sagt af forskellige årsager fordel af 
at gøre det, og vedkommende vil 
derfor gøre meget for at fi nde på 
undskyldninger og forklaringer – 
ikke mindst overfor sig selv –  som 
retfærdiggør fortsættelsen af ad-
færden. Det er fristende at hoppe 
med på den som pårørende, og 
man kan ende med at blive ”med-
afhængig”, forstået på den måde, 
at man selv til sidst medvirker til 
at opretholde den verden af løgne 
og benægtelse, som misbrugeren 

har brug for at leve i for at kunne 
fortsætte den uhensigtsmæssige 
adfærd. 

Det kan f.eks. være, at man for 
at undgå pinlige situationer eller 
skænderier, selv begynder at fi nde 
på historier, som dækker over det, 
der egentlig er sket. På denne 
måde hjælpes misbrugeren faktisk 
med at undgå at blive konfronteret 
med de skadelige konsekvenser af 
sin adfærd. 

Jeg vil derfor opfordre dig til at 
blive ved med at påtale, hvad du 
observerer. Selvom din kone slår 
det hen eller fi nder på en dårlig 
undskyldning, så tvinger du hende 
dog kontinuerligt til at forholde sig 
til sit eskalerende alkoholforbrug. 

Prøv at være konkret i dine 
observationer, f.eks. hvor mange 
glas du reelt når at få af den fl a-
ske I skulle dele, tæl hvor mange 
dage I har drukket vin i den fore-
gående uge, eller saml de tomme 
vinfl asker sammen når ugen er 
gået og stil dem på bordet foran 
hende. Konkrete fakta er sværere 
at bortforklare end andre men-
neskers ”jeg synes, du drikker lidt 
rigeligt … ” eller ”jeg tror, du har et 
begyndende problem …”. 

Som din kones ægtefælle vil det 
formentlig også påvirke hende, 
hvis du tør være helt ærlig omkring 
dine følelser omkring hendes 
eskalerende drikkeri. 

Der er jo en grund til, at du er 
bekymret, og det er vel næppe 
udgifterne til vinen, der bekym-
rer dig? Fortæl hende, hvad det 
er, der bekymrer dig i forhold til 
hende, og i forhold til jer - hvad det 
gør ved dig, og hvordan du mær-
ker, at det skaber afstand imellem 
jer. Inviter hende til at tale med dig 
om det, der ligger bag hendes tyen 
til vin, og lad hende hele vejen 
igennem vide og mærke, at du vil 

støtte hende og kæmpe sammen 
med hende. 

Hvis din kone skal vælge at orke 
og turde tage kampen op imod 
det, der igennem længere tid har 
hjulpet hende med at slappe af, 
slippe egne bekymringer, blive i 
godt humør eller hvad det ellers 
har måttet være, vinen har hjulpet 
hende med, så skal motivationen 
gives af noget, der er vigtigere 
end denne nemme og pålidelige 

genvej til disse ting: kærligheden 
til dig og til jeres familie! 

Forhåbentlig vil hendes kær-
lighed til jer være stærkere end 
angsten eller modviljen mod at 
tage kampen op, med hvad det 
nu end måtte være, der gør at hun 
er fl ygtet ind i alkoholen det sidste 
stykke tid. 

Så kæmp du blot videre, du ved, 
hvad du kæmper for.

Hilsen Suh

Jeg tror, min kone har et alkoholproblem

Bruger jeg for meget tid foran spejlet?

Du bør blive ved med at påtale, hvad du observerer. Selvom din kone slår det hen eller fi nder 
på en dårlig undskyldning, så tvinger du hende dog kontinuerligt til at forholde sig til sit eskale-
rende alkoholforbrug. 
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- Gud har en stor 
rolle i vores succes
Af Henrik Engedal

SønderjyskE’s stærke mål-
mand håber, at hans egen og 
klubbens overraskende succes 
leder danskerne til at opleve 
Jesus og evangeliet.

SønderjyskE vandt sensatio-
nelt sølvmedaljer efter at de vandt  
årets sidste kamp på Brøndby 
Stadion med 2-1 efter at have 
været bagud. 

Og det er ikke mindst dén 
vindermentalitet, som de sønder-
jyske løver er blevet kendt for. De 
er hårdtarbejdende, taktisk kloge 
og har en stærk defensiv. Og så 
har de været skarpe i angrebet. 

Som den sidste skanse lø-
ber en målmand rundt, som er 
overbevist om, at Gud spiller en 
stor rolle i klubbens succes - og i 
hans liv generelt. Det er kroatiske 
Marin Skender.

En vigtig mand i 
omklædningsrummet

Man skal ikke undervurdere 
Marin Skenders betydning for 
SønderjyskE både på og uden-
for banen i opnåelsen af denne 
sæsons meget overraskende 
sølvmedaljer. Han forlængede for 
nyligt sin kontrakt til sommeren 
2017 og sportschef Hans Jørgen 
Haysen er begejstret for ham:

- Marin Skender er en fanta-
stisk målmand. Han har fra første 

færd i klubben leveret en konstant 
og overbevisende indsats, sagde 
han til TV3 Sport og fortsatte:

- Han er umådeligt ambitiøs 
og målrettet, og tillige er han en 
uhyre vigtig person i omklæd-
ningsrummet, hvor han helt 
naturligt – på sin helt egen rolige 
måde – er blevet en af de vigtige 
kulturbærere.

En modig målmand
Marin Skender er kendt som 

en kompromisløs og modig mål-
mand. Dette blev blandt andet 
understreget, da han i den sid-
ste hjemmekamp mod Randers 
heroisk kastede sig ud i en bold 
med hovedet først! Han blev ramt 
i hovedet af modstanderen, men 
heldigvis for ham, skete der ikke 
noget alvorligt. 

Klippet er blevet delt på sociale 
medier, som et udtryk for mod - 
og måske også som et udtryk for 
den smule ”vanvid”, som mange 
målmænd også ofte har...

Korset forandrede alt
Da Marin voksede op som ka-

tolik, forstod han ikke, hvad korset 
var til for. Men det ændrede sig 
efter, at han en gang bad til Gud 
om at forstå mere. Oplevelsen 
forandrede fuldstændigt hans liv, 
og nu er der kun én ting, der for 
alvor betyder noget:

- I alt hvad jeg gør i livet, sætter 
jeg altid Jesus på tronen. Jesus er 

det centrale i mit liv, min familie og 
også i min karriere. Så jeg beder 
en masse, og tror stærkt på, at 
Gud hører enhver bøn. Og som 
Bibelen siger, så har en ærlig bøn 
fra en retfærdiggjort person stor 
kraft og giver vidunderlige resul-
tater, siger Skender og fortsætter:

- Der står også skrevet, at 
igennem velsignelserne af de ret-
færdige, bliver en by ophøjet. Så 
derfor tror jeg, at Gud har en stor 
rolle i vores succes, og jeg tror 
på, at Gud står bag dette mirakel.

De bedste fodboldår 
venter stadig forude

Marin Skender er med 112 
kampe den spiller i klubben, der 
har spillet femtefl est kampe (klub-
rekorden er Henrik H. Hansens 
163 kampe). 

Kroatiske Skender er desuden 
den udenlandske spiller med fl est 
kampe i SønderjyskE’s historie. 

I hans første sæson 2012/13 
fi k han 13 kampe, og i de seneste 
tre sæsoner har han spillet hver 
eneste kamp! 

Det er ikke dårligt af en spiller, 
som først fi k debut i klubben som 
33-årig. Så der er ingen tvivl om, 
at hans aftryk i klubben er stort. 
Men Skender giver Gud æren:

- Når man har Gud med sig, så  
bliver alting meget, meget lettere. 
Også at spille fodbold. Der er en 

masse udfordringer, forhindringer 
og svære ting, men når Gud er 
ved din side, så virker alt til gode 
for dig, forklarer han.

På trods af, at Marin Skender  
snart er 34 år, så føler han ikke, 
at han har toppet endnu:

- Uden Guds nåde og velsig-
nelser, så ville det være umuligt 
for mig, at spille fodbold og være 
så sund og i så god form i denne 
alder. Faktisk føler jeg mig hvert 
år bedre, sundere og yngre, så 
jeg tror virkelig, at de bedste 
fodboldår stadig ligger foran mig.

Gud lyver ikke
- Jeg har store forventninger 

til det kommende år, og jeg er 
virkelig glad for, at vi skal spille 
europæiske kampe. Jeg tror, at 
Gud vil fortsætte det mirakel, som 
han begyndte. Da jeg skrev kon-
trakt med SønderjyskE for tre år 
siden, havde jeg en vision om, at 
vores klub skulle spille i Europa. 

I to år var vi ikke engang tæt på 
(to 10. pladser lige over nedryk-
ningsstregen, red.), men det er 
virkelig godt at putte alt sin tillid til 
Gud, for han vil aldrig skuffe eller 

lyve for dig, understreger han.
- Så nu efter tre år, er visionen 

opfyldt, og det er jeg meget tak-
nemmelig for, siger han og tilføjer:

- Men mit største ønske og 
min største drøm er, at bruge min 
karriere og min succes til at her-
liggøre Jesus. Og min bøn er, at 
Gud i endnu højere grad vil åbne 
døre, så evangeliet kan blive delt 
ud over hele Danmark, så alle vil 
høre og smage kærligheden og 
nåden fra Jesus i deres liv, slutter 
Skender.

Marin Skender med sølvmedaljen om halsen. Det havde ingen 
turde gætte på før sæsonen. Foto: Svend Anker Iversen

SønderjyskE plejer ikke at være mange fans til udekampene. Men til den sidste kamp i Brøndby 
var rekordmange troppet op, for at støtte de sønderjyske helte. Foto: Svend Anker Iversen

Marin Skender og resten af holdet gør sig klar før den afgørende kamp om sølvet på Brøndby Stadion. SønderjyskE vandt 2-1 og 
sluttede dermed på en bedre placering end Brøndby IF har præsteret de seneste 10 sæsoner, selvom SønderjyskE kun har spillet 
fast i Superligaen siden 2008. Foto: Svend Anker Iversen

SønderjyskE’s fodboldhold har overrasket alle eksperter og fans i denne sæson. Efter at have kæmpet for at undgå nedrykning 
fra Superligaen de foregående år, vandt klubben i denne sæson sensationelt sølvmedaljer. For målmanden Marin Skender er det 
en opfyldelse af en vision, som han havde - og en bekræftigelse på, at man kan stole på Gud.
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Fredelige muslimer bosat uden 
for USA mener, at det ame-
rikanske samfund er blevet 
totalt vanvittigt, når det gælder 
LGBT-love.

Det kom frem under en panel-
debat om de seksuelle mindretals 
rettigheder i Washington DC den 
23. maj. Debatten var arrangeret 
af baptisternes etik-kommission 
(Southern Baptist Ethics & Reli-
gious Liberty Commission). Her 
deltog sheik Hamza Yusuf som 
repræsentant for muslimerne, 
skriver Christian Post.

Utænkeligt!
Efter at have diskuteret præsi-

dent Barack Obamas forordning 
om, at alle offentlige skoler skal 
tillade folk adgang til baderum 
afhængig af deres ”identitet” frem 
for deres biologiske køn, bad ord-
styreren sheik Yusuf forklare det 
muslimske standpunkt i sagen.

- Bare det at overveje sagen er 
sikkert svært for mange muslimer. 
I den muslimske verden tror de, 
at vi som samfund er blevet fuld-
stændig vanvittige, sagde Yusuf, 
som er en sunni-muslimsk forsker.

Ældre muslimer 
tænker som kristne

Yusuf udtrykte frygt for, at unge 
muslimer kan blive udsat for kul-
turel påvirkning fra den vestlige 
livsstil. Samtidig fastslog han, at 
ældre muslimske immigranter, 
især sorte muslimer, ”deler den 
evangelikale opfattelse”.

Den katolske ærkebiskop Wil-
liam Lori talte om de bekymringer, 
katolske ledere gør sig om Oba-
mas direktiv om omklædningsrum 
for transkønnede:

- Et af problemerne er, at man 
skelner mellem seksuel identitet 
og køn. Vi presser et forvirret 

og  forvirrende menneskesyn 
ned over samfundet, og dermed 
forplumrer vi, hvad det betyder at 
være et menneske.

I virkeligheden sikrer vi ikke 
mennesker muligheden for at 
trives. Vi bidrager derimod til alle 
former for problemer på længere 
sigt, sagde Lori.

Ærkebiskoppen pegede også 
på, at de katolske skoler har mod-
taget det samme brev som de 
offentlige skoler om denne sag.

- Naturligvis rækker vi (som 
kirke, red.) ud til dem, der tror, 
de er transkønnede. Men vi taler 
her om noget, som er skrevet med 
den store pensel tværs over de 
offentlige skoler og endda ind i 
privatskolerne. Vi mener, for at 
sige det mildt, at det er overdre-
vet, fastslog ærkebiskoppen.

Religiøse skoler under pres
Sheik Yusuf erklærede sig enig 

i ærkebiskoppens udtalelse og 
tilføjede: ”Alle de religiøse skoler 
burde stå sammen netop nu, for 
vi er under konstant belejring, 
ikke bare i dette men også med 
mange andre problemer.

Yusuf forklarede, hvordan tro-

ende muslimer ser på homosek-
sualitet. Opfattelsen ligner på 
mange måder den kristne tanke 
om at ”elske synderen men hade 
synden”.

- I muslimsk tradition er det ikke 
syndigt at være tiltrukket af sit 
eget køn. Det er noget, som folk 
kan opleve. Det er først, når de 
handler efter det, at det opfattes 
som synd. Og her kan jeg ikke 
forestille mig, at nogen inden for 
normal islam vil gå på kompromis, 
forklarede Yusuf.

Stabile muslim-samfund
Yusuf oplyste, at der er 1,3-1,4 

milliarder muslimer i verden. Dvs. 
at én ud af hvert fjerde eller femte 
menneske i verden er muslim. 
Mens voldelige ekstremister ud-
gør et statistisk ubetydeligt antal, 
er ”stabile muslimske samfund” 
meget mindre voldelige end sta-
bile vestlige samfund, sagde han.

Dr. Russell Moore, som er leder 
af etik-kommissionen, bemær-
kede, at amerikanere ikke kun 
er bekymrede over muslimske 
ekstremister men også over de 
lovovertrædelser, som muslimer 
begår i Europa.

Yusuf svarede, at europæiske 
muslimer er meget anderledes 
end den amerikanske. De im-
migrerede til Europa efter 2. 
verdenskrig, blev hentet som 
fremmedarbejde for at genop-
bygge samfundet og blev ”ghet-
toiserede” frem for at blive as-
similerede ind i samfundet.

Amerikanske muslimer, deri-
mod, er for det meste immigreret 
siden 1965, de er højtuddan-
nede og assimilerede. Blandt 
muslimerne fi ndes et større antal 
ph.d’er og akademiske uddannel-
ser end i befolkningen generelt, 
påpegede Yusuf.

Vis kærlighed til muslimer
Moore fortalte en historie om 

muslimske børn i USA, som 
blev mobbet på vej til skole. Men 
børnene fi k hjælp af en gruppe 
nonner, som begyndte at følges 
med dem for at beskytte dem 
mod chikane.

- Det er præcis den slags, 
der er brug for, sagde Moore. 
Samtidig understregede han sin 
evangeliske overbevisning:

”Jeg er en ægte, troende, evan-
gelikal kristen. Jeg tror, at ingen 
kommer i himlen uden personlig 
tro på Jesus Kristus. Derfor mener 
jeg, at vi ikke skal chikanere eller 
marginalisere vore muslimske 
naboer. Vi kan enten elske dem 
og tale med dem eller vi kan råbe 
efter dem, men vi kan ikke gøre 
begge ting samtidig. Jeg tror, vi 
må til at lære vore egne samfund, 
hvad det betyder at leve i over-
ensstemmelse med vore egne 
principper”, sagde Russell Moore.

Bodil

Kristne og muslimer i debat 
om etik og trosfrihed i USA

11 stater fører sag mod Obama
Elleve amerikanske delstater har anlagt 
sag mod USAs regering på grund af di-
rektivet om at give transkønnede frit valg 
af omklædningsrum i offentlige skoler.

- Det er bare det seneste eksempel på 
den nuværende regerings forsøg på at 
udøve magtmisbrug i en sag, som ikke 
kunne gennemføres via den demokratiske 
proces i kongressen. Obama ekskluderede 
folkets røst. I dag står vi sammen for at sikre, 
at den bliver hørt, siger Texas’ statsadvokat 
Ken Paxton. 

De 11 stater er: Texas, Alabama, Wiscon-
sin, West Virginia, Tennessee, Arizona, Mai-
ne, Oklahoma, Louisiana, Utah og Georgia. 

- De anklagede er med i en sammensværgelse, der skal vende 
op og ned på arbejdspladser og uddannelsessteder over hele landet 
i et stort socialt eksperiment. De håner den demokratiske proces 
og tilsidesætter sund fornuft i stedet for at beskytte børn og sikre 
privatlivets rettigheder, hedder det i anklagen.

 Texas’ viceguvernør erklærer, at delstaten hellere vil risikere at 
miste 10 milliarder dollars i statsstøtte til skolerne frem for at rette 
sig efter det nye direktiv, skriver Religion Today.

Bodil

Både kristne og muslimske skoler oplever stigende pres og stigmatisering.

Ældre muslimer opfatter 
homofi li på samme måde som 
kristne, mener sheik Hamza 
Yusuf. Foto: YouTube.

Vi kristne burde leve efter vore 
egne principper om næste-
kærlighed, mener Dr. Russell 
Moore fra etik-kommissionen.

Direktivet er ude-
mokratisk og imod 
sund fornuft mener 
statsadvokat Ken 
Paxton.

Ohio: Nybagte studenter trodser 
ateister ved at citere Fadervor
Afgangsklassen på East Liverpool High School trodsede sko-
lens afgørelse, da de citerede Fadervor ved dimissionsfesten.

Ifølge FoxNews havde distriktet forbudt skolens kor at synge 
Fadervor ved dimissionsfesten, som man har gjort det de sidste 
70 år. Det skete efter anmodning fra ateistgruppen ’Freedom From 
Religion Foundation’. Begrundelsen var, at Fadervor skulle være i 
modstrid med forfatningen og en promovering af religion. 

Men lige før ceremonien skulle starte, begyndte studenterne at 
diskutere distriktets afgørelse. 

- Holdet syntes, det var forkert, at vi skulle tvinges til at fjerne 
det, forklarer studenten Bobby Hill, som bød velkommen til festen.

Efter velkomsten begyndte studenterne derfor at citere Fadervor. 
- Jeg er meget stolt over at se de unge, vore fremtidige ledere, 

vælge at stå fast for det, de tror på. Jeg må indrømme, at jeg fi k tårer 
i øjene. Jeg har altid lært mine to drenge, at de skal holde stand for 
det, de tror på, ligegyldigt om det handler om tro eller noget andet, 
siger Bobby Hills far. 

Bodil

Tusinder af evangeliske kristne 
tog del i March for Jesus i Sao 
Paulo, Brasilien, den 26. maj.

Dette var den første af to kæm-
pe-arrangementer på en uge. Få 
dage senere foregik Sao Paulo 
Gay Pride Parade med 2 millioner 
deltagere.

Over 350.000 kristne
The Associated Press bemær-

ker, at Jesus-marchen handlede 
om enhed blandt protestantiske 
kristne i det overvejende katol-
ske land.

Politiet opgav at vurdere antal-
let af deltagere, men arrangører-
ne i The Reborn in Christ Church, 
mener, at der var fl ere end sidste 

år, hvor 350.000 deltog.
Arrangørerne kalder marchen 

”Verdens største kristne event”. 
De oplyser, at deltagerne mar-
cherede næsten 10 km, mens 
de fejrede deres tro med kristen 
musik i byens centrum.

Få dage senere demonstre-

rede Pride Paraden for seksuelle 
minoriteters rettigheder med krav 
om, at landet indfører en lov om 
kønsidentitet og manede til kamp 
mod ”trans-fobi.”

En fest for Guds folk
Evangelical Focus oplyser, at 

eventet ”March for Jesus” foregik 
første gang i London i 1987. Siden 
da er marchen foregået i mange 
forskellige lande, men den samler 
fl est mennesker i Brasilien.

Kirkeledere som Bishop Ferna-
da Hernandes Rasmussen roste 
arrangementet på hjemmesiden:

- Vi kan sige, at March for Jesus 
er en familiebegivenhed. Det er 
verdens største populære mani-
festation! Det er en fest for Guds 

folk. Vi må fejre, at vi har frihed 
til at vise vor tro. March-dagen 
er den åbne himmels dag. Det er 
at udleve den glæde, som vi har 
fordi Kristus har frelst os.

Apostel Estevam Hernandes 
opfordrede mennesker til at tage 
imod Jesus. ”Denne march giver 
ikke mening, hvis det ikke handler 
om frelse”, sagde han.

Jesus-marchen er også med til 
at forny troen hos mange.

- Jeg er så fyldt med Guds nær-
hed. Jesus er her. Jeg er meget 
taknemlig. Jeg ved, at Herren har 
rørt ved mennesker på en måde 
som jeg aldrig før har set det 
under en march, sagde biskop 
Sonia Hernandez.

Bodil

Bøn for den muslimske verden
Igen i år har Åbne Døre, Norea og Dansk Europamission udgivet 
en 30 dages bedekalender til brug i den muslimske fastemåned 
Ramadan fra 6. juni til 5. juli.

Årets bedekalender bringer oplysninger om de muslimske landes 
sociale og religiøse forhold. Bedekalenderen indeholder uddrag af 
artikler fra David Garrisons bog ’A Wind in the House of Islam’ (En 
vind i islams hus). Artiklerne beskriver, hvordan Gud griber ind, når 
kristne beder for den muslimske verden.

Bodil 

Heftet ’30 dage i bøn for den muslimske verden’ er en guld-
grube af information og inspiration til bøn under Ramadanen.

350.000 på Jesus-march i Brasilien
Verdens største kristne event samlede de protestantiske kirker i Sao Paulo.

Jesus-marchen var en fest for  
Guds folk. Skærmprint CBN.
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En bog til kvinder om identitet, 
seksuailitet og selvværd.
Få hjælp til at se dit liv som kvinde fra Guds 
perspektiv og lad dig inspirere og udfordre af 
de bibelske og personlige beretninger som 
forfatteren fremhæver. Lær at se din seksua-
litet som en gave fra Gud. Bogen er oplagt at 
bruge som udgangspunkt for samtaler med 
både veninder og en evt. kæreste eller ægte-
fælle. Ute Buth er speciallæge i gynækologi 
og obstetrik. 

Ute Buth: 
Skabt som kvinde
230 sider. 249,95 kr. Varenr. 1194

Ny bog af Bill Johnson:

Plads til Guds Nærvær
 Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker at 

fylde dig endnu mere, så det fl yder over til ver-
den omkring dig. 

Tag med på rejsen, og mød mange af Det Gamle Testa-
mentes store profeter og konger, der var kendetegnet 

ved, at Guds nærvær hvilede over dem – mennesker, som Gud med John-
sons ord ”gerne ville være sammen med.” I denne kompakte og stærke bog 
ansporer Johnson dig til at søge Guds nærvær mere end noget andet. 
I denne bog vil du opdage: 
Hvordan du bliver bevidst om Helligånden og reagerer på ham. Hvordan 
Helligånden manifesterer sig. Bibelske skikkelser, som tørstede efter mere 
af Guds ånd og lærte at give ham plads. Beretninger om kendte kristne 
lederes oplevelser med Guds nærvær.

Indbundet, 196 sider. Varenr. 1679 De fl este af os bruger langt mere tid og 
mange fl ere kræfter på at forberede os 
til arbejdslivet end på at udruste os til et 
livslangt ægteskab.

Gary Chapman har mange års erfaring både 
som parterapeut og ægtemand. Han er over-
bevist om, at mange skilsmisser har rod i en 
mangelfuld forberedelse til ægteskabet. Derfor 
har han skrevet denne bog som en hjælp til jer, 
der overvejer at gifte jer eller er blevet det for 
nylig. Det er en praktisk bog, fuld af gode råd, 
humor og visdom. Indbundet. 
Gary Chapman: 
12 ting jeg gerne ville have vidst... 196 
sider. 199,95 kr. Varenr. 155.

Nyhed!Nyhed!

Nyhed!Nyhed!

kr. kr. 24249,oo9,oo

Nyhed!Nyhed!

GOD LÆSNING TIL FERIEN!GOD LÆSNING TIL FERIEN!
BØGER FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Læs Francine Rivers spændende afslutning på serien ”Løvens 
mærke” - og få en afklaring på, hvad der sker med Julia Valeri-
ans og Atretes’ søn - og hvordan selv de mest uventede hæn-
delser bruges til at bringe lys og liv ind i mørket.

Germaneren Atretes har igennem 10 år kæmpet i arenaen - og er blevet 
den mest populære gladiator. I arenaen har vreden og stoltheden hjulpet 
ham til at overleve og forblive ubesejret, og nu har han endda vundet sin 
frihed. Men uden for arenaen har han ikke haft den samme succes. Den 
forkælede rigmandsdatter Julia Valerian har svigtet ham og ladet hans 
nyfødte søn lægge ud på klipperne for at dø. Hvad Atretes ikke ved, er 
at Julias kristne slavinde, Hadassah, har bragt barnet i sikkerhed hos 
apostlen Johannes. 

Indbundet. 612 sider. Varenr. 1675

For første gang på dansk - 3. bind i serien Løvens mærke:

Dæmring i nord

kr. kr. 19199,oo9,oo

Bill Johnson.

Nyhed!Nyhed!

Har du nogensinde 
ønsket, at du kunne se 
ind i den åndelige verden, 
hvad der egentlig foregår 

”bag kulisserne”? Nu har du chancen.
Frank Perettis populære spændingsromaner 
om den åndelig kamp, kristne befi nder sig 
i, er blevet genoptrykt i ny revideret udgave. 
Lad dig opsluge af fortællingen om engle og 
dæmoner og bønnens fantastiske kraft! 
Bøgerne kan læses hver for sig.

Indbundet. 479/550 sider. Varenr. 1382 / 1383

Pr. stk. kr. 1Pr. stk. kr. 199,oo99,oo
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Tdslen i kornmarken - Varenr. 399Tdslen i kornmarken - Varenr. 399
Sara Kristesen har skrevet denne bog for 
at hjælpe andre, der lige som hun selv har 
været udsat for seksuelle overgreb.

8 skridt tilbage til fremtiden - V.nr. 402 
Frank og & Catherine Fabiano tager fat 
om rødderne til dine problemer - med 
både psykologisk og åndelig indsigt. 

or 
ar 

2 2 

Opvakt fra de dødeOpvakt fra de døde
Af Chauncey W. CrandallAf Chauncey W. Crandall
En anerkendt hjertespecialist 
fortæller om sin egen trosvan-
dring gennem sønnens sygdom 
og senere en patients miraku-
løse opvågen. Varenr. 277

kr. 228,00

Faktor 10Faktor 10
Af Lars Due-ChristensenAf Lars Due-Christensen
Ved hjælp af tro og viden om 
Jesus kan du fi nde glæde og 
frihed i hverdagen og undgå, at 
blive ”forbrændt” i livet. 
Varenr. 121.

kr. 99,00

Bedre helse på naturligvisBedre helse på naturligvis
Af dr. Don Colbert   Af dr. Don Colbert   
Lær om de syv grundpæle for et godt 
helbred - vand, søvn og hvile, levende 
mad, træning, afgiftning, kosttilskud og 
stresshåndtering. Norsk udgave. 
Varenr. 1364

Sønner er en (op)gaveSønner er en (op)gave
I denne bog giver USA’s førende 
kristne ekspert i familiespørgsmål 
praktisk vejledning til forældre, der 
ønsker at forme drenge til ansvarlige 
og gudfrygtige mænd. Varenr. 161 

Josef-PlanenJosef-Planen
Giv troen videre til næste gene-
ration. Bogen opfordrer forældre 
samt børne- og teenagearbej-
dere til at arbejde sammen om 
at give troen videre. Varenr. 268

kr. 198,00

Det bedste til dine børDet bedste til dine bør

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Den kristne læge dr. Colbert Den kristne læge dr. Colbert 
blev selv ramt af stress. I denne blev selv ramt af stress. I denne 
bog lærer han dig at takle og bog lærer han dig at takle og 
forstå stress, og hvordan det forstå stress, og hvordan det 
påvirker helbredet. Varenr. 1362påvirker helbredet. Varenr. 1362

Sindets fornyelse - Varenr. 336Sindets fornyelse - Varenr. 336
Casey Treat giver nogle nøgler, som kan 
forvandle sindet. En del af bogen har 
været bragt som serie i Udfordringen.

kr. 249,00 kr. 149,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

kr. 229,00 kr. 198,00kr. 98,00

kr. 148,00

Erwin Raphael McManus

Lysvågen livsdrømmer
Erwin Raphael McManus udfordrer 
os til at holde op med at gå i søvne 
og slå os til tåls, for Gud har skabt 
hver enkelt af os med en bestemt 
hensigt. Han har kaldet dig til at leve 
som Jesus gjorde - et heroisk liv, fri 
for ensformighed, fuld af farer, eventyr 
og det ukendte. At leve livet lysvågent 
drejer sig om at forstå, at verden har 
desperat behov for, at du lever op til 
den storhed, Gud har skabt dig til.  
Varenr. 356

Indbundet. 245 sider. Kr. 199,00

Josh McDowells historieJosh McDowells historie
Josh McDowell

Uforfærdet
Josh McDowell er en af verdens mest kendte 
evangelister. Men hans historie begynder med 
en lille dreng på en gård... som ikke troede på 
Gud. Efter en smertelig barndom drog han som 
ung på korstog for at modbevise Jesu opstan-
delse. Men han havde overset noget - Kristus 
- og i mødet med Ham endte Josh i stedet med 
at arbejde for universitetsmissionen Campus 
Crusade for Christ som i dag har over 25.000 
missionærer i 191 lande, der forkynder Jesu 
opstandelse på over 1740 universiteter.
Varenr. 1502

256 sider. Kr. 199,-

Lev det liv du er kaldet til....Lev det liv du er kaldet til....

Bliv en bedre far i dagBliv en bedre far i dag
Hvordan håndterer en mand det 
vigtigste job i verden? Her er 
hjælp for dem, der allerede er 
fædre, eller dem der har planer 
om at blive det. Varenr. 1378

kr. 199,00

kr. kr. 199199,oo,oo

Max Lucado

Skabt til at gøre en forskel
I denne inspirerende bog opfordrer Max Lu-
cado til at vi skal rejse os og gøre en forskel i 
verden, for når vi tjener mennesker i nød, så 
tjener vi Jesus. Men vi skal ikke gå i egen kraft:

“Vil du være modig i morgen? Så vær sammen 
med Jesus i dag. Vær sammen med ham i 
ordet. Vær sammen med hans folk. Søg hans 
nærvær. Når forfølgelsen kommer (og den skal 
nok komme), så stå den imod. Vær stærk.”

Hvert kapitel slutter med en bøn. Bed den, 
hvis du tør ... Varenr. 1388

Indbundet. 216 sider. Kr. 199,95

kr. kr. 199199,oo,oo

Bill Hybels

Tag det første skridt
Hvordan ville du reagere, hvis du på forhånd 
vidste, at du kunne blive årsg til et andet men-
neskes frelse, ved bare at gå tværs over gulvet 
og sige ”Hej”?.  

Med fantastisk indlevelse lader Bill Hybels sig 
forstyrre af livet, lytter til mennesker og lever 
sig ind i deres historier. Han viser hvordan 
venlighed, villighed og åbenhed kan bruges 
som instrumenter til at nå mennesker med 
Guds kærlighed og nåde. 
Varenr. 323

Indbundet. 288 sider. Kr. 199,00

kr. kr. 199199,95,95
Eugene H Peterson

Lev i opstandelsen
Jesu opstandelse fra de døde er 
ikke kun bevis på hans guddom-
melighed - ej heller bare en begi-
venhed, som kristne skal fejre en 
gang om året. I opstandelsen ligger 
en fantastisk kraft, som vi kan få del 
i her og nu. Denne bog vil hjælpe 
dig til at lade opstandelsen blive 
en virkelighed, du lever i fra dag til 
dag, så hver eneste dag bliver en 
”opstandelsesdag”.  Varenr. 345

Indbundet. 154 sider. Kr. 199,00

kr. kr. 199199,oo,oo
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Tersias / G. P. TaylorTersias / G. P. Taylor

Forrygende spændende fantasyroman 
af forfatteren til Malurt. 365 sider. 
Prisen gælder så længe lager haves.
Varenr. 1426

kr. 99,95

Dåben i Helligånden /Dåben i Helligånden /
H.K. NeerskovH.K. Neerskov

Kort og klar forklaring på 
hvordan man bliver døbt med 
Helligånden. 
Varenr. 1430

kr. 75,00

Mellem himmel og jord / Mellem himmel og jord / 
Rolf Slot-HenriksenRolf Slot-Henriksen

Hvordan er det at dø? Hvad oplever 
en døende? Er der et liv efter døden? 
Findes der himle, helvede, engle...?
Varenr. 183

kr. 148,00 

kr. 150,00

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

Grundig research viser, at de 
ældgamle stjernetegn indehol-
der et tydeligt budskab om en 
frelser. Varenr. 217

 kr. 148,00

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er meget lettere, når du 
praktiserer, hvad Beth Alves underviser om i denne 
fremragende bog. Jeg anbefaler den til alle, som er 
interesseret i et mere seriøst, disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gen-
nemgang af bøn.”
”En manual pakket med visdom til at transformere dit 
bønneliv.” ”Kæmp & Vind i BØN” vil få dæmoner til at 
skælve, mens vi sammen ændrer verden gennem bøn!” 

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

Er det virkeligt muligt, at de 
bibelske tekster fra Abraham til 
Sinai er autentiske historiske 
dokumenter?
Varenr. 231

Noahs Ark - Historien og det Noahs Ark - Historien og det 
store fund / Henri Nissenstore fund / Henri Nissen

Læs alt om det store kinesiske 
fund. Der medfølger et ekstra 
kapitel i et hefte med seneste 
nyt i sagen. Varenr. 1097

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

Kina oplever fl ere revolutioner i 
disse år - økonomisk, kulturelt, 
socialt og politisk; men i høj grad 
også religiøst. Varenr. 290

 kr. 299,00

 kr. 198,00

 kr. 298,00

Huset / Frank Peretti & Ted DekkerHuset / Frank Peretti & Ted Dekker

Spændings-/ gyserroman. To nødstedte  

rejsende må søge ly i et faldefærdigt hus, hvor 

intet er som det ser ud til at være. Varenr. 424

kr. 198,00

Udfordringen har overtaget kirkefi lm.dk og sælger et bredt udvalg af fi lm med kristent 
eller tankevækkende indhold. Se hele udvalget på hjemmesiden.

Kære Hr. Tyv / Poul Henning KrogKære Hr. Tyv / Poul Henning Krog

40 varme og humoristiske blogindlæg 
om hverdagens mange genvorligheder 
- set i Guds lys. Velegnet som gave til 
din nabo, kolleger, venner mm. 
Varenr. 1409

Derek Prince
En bønnekrigers 
hemmeligheder
I en gennemgang af Jesu undervisning og Det Gamle 
Testamentes profeter giver Derek Prince os nøglerne 
til bibelsk bøn, idet han åbner op for svarene på 
væsentlige spørgsmål såsom:
• Hvordan kan jeg fi nde ud af Guds vilje for mit liv?
• Hvordan kan jeg bede med overbevisning?
• Hvilken autoritet har jeg med Kristus i bønnen?
• Hvordan kan jeg vide, at min bøn er bibelsk?
• Hvad er bønnens natur og hensigt?
• Hvad er forbøn?
Varenr. 1142

210 sider. Kr. 200,00

Päivi Heikkilä
Herren vil give jer byen
Päivi kalder de kristne i Norden til åndelig kamp 
for samfundet. Og hun er selv gået foran ved at 
inspirere til bedegrupper i kommunerne. I 2008 
samledes 10.000 forbedere fra alle kommuner i 
Finland til en Kristusdag. Denne bog er hendes 
”håndbog” med undervisning. Den er fyldt med 
relevante bibelcitater og vil være en nyttig 
håndbog for enhver kristen, som vil gå i forbøn 
for sit land.
Varenr. 1473

191 sider. Kr. 148,00

Få inspiration til dit bønsliv...

Køb fi lm på Hosianna.dkKøb fi lm på Hosianna.dk

kr. kr. 19198,oo8,oo

kr. kr. 19198,oo8,oo

Peter Tinggaard

Gud sprænger alle rammer
En dansk bog om bønnens muligheder - og en Gud, 
der lytter... Bogen handler først og fremmest om bøn, 
men den maler samtidig et klart billede af Gud som 
vores far, der længes efter at dele alt hvad han har 
med os.
Peter Tinggaard afsluttede sin teologiske uddannelse 
fra Århus Universitet i 2004 og har efterfølgende viet 
sit liv til at opfl amme bønnen i Norden.

Varenr. 112. 253 sider. Indbundet. 
Fås også i paperback til kr. 148,00 (Varenr. 1535)

Nyhed:

WAR ROOM
En fi lm om bønnens kraft 

WAR ROOM, som er skabt af brød-
rene 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. 129,00. Varenr. 1683 

W
r
e
o

som bønnen kan have på al

Nyhed:

90 minutter 
i Himlen
På vej hjem fra en konference 
bliver Don Pipers bil ramt af en 
lastbil, som krydser hans vej-
bane. 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. 99,95. Varenr. 1682

N
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at han var død på stedet
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Bøgernes Bog
Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte 
er et vigtigt redskab til dette.er et vigtigt redskab til dette. På en enkel og praktisk 
måde hjælper den læseren - hvad enten vedkommende 
er en garvet eller ny bibellæser - til at få baggrundsviden, 
forståelse og overblik over de enkelte bøgers indhold og 
budskab. Seriøs vejledning og et væld af oplysninger gør 
bibellæsningen endnu mere spændende. 
Af Gordon Fee & Douglas Stuart - Varenr. 30
304 sider. Kr. 199,- 

Bibel Studie Metoder 
Af Rick Warren
At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder At studere Bibelen - 12 enkle trin-for-trin-metoder 
til personlig tilegnelse og vækst.til personlig tilegnelse og vækst.

Denne letforståelige bog viser tolv forskellige metoderDenne letforståelige bog viser tolv forskellige metoder  
til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én til at udforske rigdommene i Guds Ord, og mindst én 
af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang af dem er garanteret lige, hvad du mangler - en tilgang 
der passer dig, lige dér, hvor du er nu.der passer dig, lige dér, hvor du er nu.
En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.En praktisk manual af forfatteren til “Det målrettede liv”.
Varenr. 33.Varenr. 33. 282 sider, kr. 249,- 282 sider, kr. 249,-

+++ 24849 +++
7993 Sydjylland-Fyn USF B

 Forstå din bibel bedreForstå din bibel bedre Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers på  
farvestrålende tegninger som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. Varenr. 1643
28 sider. A4 størrelse. Papbog. Ny pris! Kr. 98,00

Evnen I+II - romanserie om åndelige gaverEvnen I+II - romanserie om åndelige gaver
Af Vibeke Binderup
Forestil dig nogle unge, der opdager, at de har en særlig evne. 
De bliver ført sammen og kommer ind i en kamp mod onde 
kræfter...
I ”Evnen I” kæmper de mod mørkets kræfter på deres skole. 
I ”Evnen II - Mørkets forklædning” er kampen rykket ind i kirken... 
”Den gik lige ind. Den rørte noget dybt i mig, der var blevet gemt 
lidt væk. Jeg vil anbefale alle at læse bogen – også de mere 
modne læsere. Mørkets forklædning er ikke blot en spændende 
ungdomsbog, man bare læser og lægger væk...” 
              Daniel Giversen, anmeldelse af ”Mørkets forklædning

Pr. stk. kr. 148,00.   

- Guds Ånd bruger 
Guds Ord til at gøre 
os lig Guds Søn.

Rick Warren

på alle ordrer i Danmark
HUSK: Kun 29 kr. i porto 

Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

For ællinger som st ker t oen: Vælg 2 stk for kr. 98, - For ællinger som st ker t oen: Vælg 2 stk for kr. 98, - 

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 
Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

Maria Schmidt er mor 
til 3, billedkunstlærer 
og har nu virkeliggjort 
sin drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

Douglas 
Stuart, 
professor i 
Det gamle 
Testamente

Gordon Fee, 
kristen teolog. 
Anerkendt 
ekspert i NT 

Varenr. 1472 Varenr. 1637

4 personlige fortællinger fra 4 
forskellige kvinder med hver sin 
udfordring i livet. Alle oplevede 
de, at Gud mødte dem og gav 
nyt liv og håb ind i svære livs-
omstændigheder.

- Kan incest tilgives? Nr. 1282
- Kun lidt slemt. Nr. 1665
- Fundet og fri. Nr. 1156
- Jeg fandt håb! Nr. 1442

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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Anmeldt af Kirsten 
Krog

Lohses forlag har 
i en årrække udgi-
vet selvbiografi er 

skrevet af kendte skikkelser i 
Indre Mission, og med bogen 
”Kaldet” er turen nu kommet 
til tidligere sognepræst Frede 
Møller.

Kaldet til præst var på ingen 
måder oplagt for drengen Frede, 
men Guds veje og måder at kalde 
på er lige så mangfoldige, som 
vi mennesker. I sin selvbiografi  
fortæller Frede Møller, hvordan en 
lille detalje som en kirkeklokkes 
ringen en søndag morgen blev 
vendepunktet i en ung 15-årig 
drengs liv. Klokken ikke bare rin-
gede, den kaldte: ”Kom nu! Kom 
nu!”, og fra den dag var Frede 
Møller ikke bare fast kirkegænger 
men fi k også kaldet til selv at blive 
præst. I beretningen om hans 
ungdoms- og studieliv tegnes 
billedet af, hvordan Gud gradvist 
og næsten i det skjulte fører en 
ung mand dybere og dybere ind 
i livet med ham og ind i et kristent 
fællesskab, som får afgørende 
betydning for den åndelige ret-
ning, som hans liv som præst 
senere kommer til at tage.

En højkirkelig rosenianer
Når Frede Møller skal betegne 

sit åndelige ståsted, kalder han 

sig selv for ”højkirkelig rose-
nianer” – ”rosenianer” efter den 
navnkundige svenske vækkel-
sesprædikant Rosenius. Dermed 
placerer Frede Møller sig på den 
ene side på den højkirkelige fl øj, 
der vægter kirken og liturgien og 

på den anden side midt i væk-
kelsebevægelserne, herunder 
Indre Mission, Luthersk Mission 
og Evangelisk Luthersk Mission. 

Igennem hele bogen får vi et 
grundigt indblik i begge kirkelige 
retninger og stifter bekendtskab 

med mange af deres markante 
skikkelser, ligesom vi bliver invi-
teret ind i de menigheder, Frede 
Møller har været præst i. Dette 
giver bogen et meget personligt 
præg og gør, at mange fra disse 
menigheder og bevægelser må 
opleve bogen som særdeles 
vedkommende og næsten ”fami-
liær”. Samtidig betyder denne stil 
også, at bogen kan forekomme 
lidt ”indspist” og uvedkommende 
for læsere, som ikke lige færdes 
i forfatterens cirkler. En svaghed 
der for øvrigt med større eller 
mindre grad er gennemgående i 
hele serien af selvbiografi er.

God fortælling 
trods mange detaljer

På samme måde betyder ive-
ren efter at få så mange detaljer, 
pudsige beretninger og mere eller 
mindre navnkundige mennesker 
med i bogen, at den desværre 
kommer til at fremstå en smule 
overfl adisk og springende. Den 
ville have vundet ved længere 
og mere dybdeborende kapitler 
og større vægt på det kristne 
vidnesbyrd, noget som endelig 
sker på de sidste sider.

Frede Møller er imidlertid en 
god fortæller, og bogen er i ordets 
bedste forstand hyggelig læsning 
– en beretning om kaldets hver-
dagsliv i stort og småt.

Frede Møller: Kaldet
250 sider • 249,95 kr. • Lohse

Anmeldt af Kristian 
Kristiansen

Allerførst en per-
sonlig indrømmel-

se: Da jeg første gang stødte 
på betegnelsen ’kirke-haiku’, 
reagerede jeg med en art skep-
tisk foruroligelse, for hvad var 
det nu egentlig lige, at gamle 
Kipling havde sagt? At Øst var 
Øst, og Vest var Vest - og at de 
to ”aldrig skulle mødes”. 

Men det var jo så også for over 
100 år siden, og dengang var der 
ingen globalisering at bekymre 
sig om - ja, tanken var end ikke 
tænkt.

’Kirke-haiku’ kunne synes at 
være en slags litterær bastard. 
Hvor ordets første halvdel må 
henvise til den kristne kirke, er 
genre-betegnelsen ’haiku’ en 
reference til en nøje specifi ceret 
digt-form med rødder tilbage til 
1400-tallets zen-buddhisme i 
Japan. 

Et haiku skal - for at være 
’rigtigt’ - have et bestemt antal 

stavelser (henholdsvis 5, 7 og 5) 
i hver af sine 3 strofer. Dette kri-
terium lever Jakob Brønnum fi nt 
op til - man kan så også sige, at 
han jo allerede i 2010 forsøgte sig 
med genren i samlingen Månen 
i din hånd - og så vidt, så godt.

Den aktuelle bog er imidlertid 
forfatterens bud på at skrive den 
gamle digtform ind i en kristen tra-
dition. Alle de små digte forholder 
sig hver især til kirkeårets eller 
Ny Testamentes tekster, og ud-
gangspunktet er påsken og Jesus 
i Getsemane Have. Selvom der 
ikke overalt leves op til den stren-
ge, japanske disciplin i udtrykket, 
er resultatet alligevel vellykket.  
Der er stærke natur-sansninger 
og gode, religiøse overvejelser. 
Som de står her, er digtene endog 
meget vellykkede til at indgå i en 
kristen, meditativ praksis. Alle de 
store eksistentielle spørgsmål er 
kommet med - og fl ere til! 

Et lille tip herfra: Samlingen 
gør sig bedst - dvs. kommer til 
sit helt fulde potentiale - ved at 

Anmeldelt af Josua Christensen

”Jeg er nemlig blevet tvunget til det indfald, at der må fi ndes en 
anden virkelighed end det man kalder virkeligheden – thi under det, 
man kalder virkeligheden – gaber intethedens afgrund (…) Det blev 
mit livs altbeherskende problem, der lå dybt nede, som fundamentet 
for, hvad jeg ellers foretog mig eller gav mig af med (…) Gud måtte 
være det altbestemmende og dog principielt fraværende, og kun 
i min søgen efter Gud var Gud til stede som det eftersøgte. Som 
det i al evighed i en søgen eftersøgte” s. 151-152   

Biskop Emeritus Keld Holm, var blandt Johannes Sløks nær-
meste venner igennem 30 år og deler i bogen Mennesket er en 
misforståelse ud af sine erfaringer med denne, som blandt venner 
blev kaldt Bo. Venner havde han nu ikke mange af, fordi Sløks 
fremtræden ofte virkede arrogant, provokerende og indimellem 
decideret nedladende. Men for de få, som kom helt tæt på personen 
bag rollerne, som debattør, forfatter, professor, forsker, præst og 
kirkefjendsk med mere, tegner der sig et billede af et generøst og 
ærligt menneske, som måske ikke ligefrem var elskelig, men i hvert 
tilfælde beundringsværdig.

Keld Holm forsøger således at beskrive Sløks liv og bedrifter, 
som en fortælling fra en medvandreres perspektiv. En fortælling, 
som rummer turbulente begivenheder, både på det private plan, 
hvor han fx i en årrække levede sammen med en anden kvinde, 
end Dorthe, som han var gift med. Men også på åndslivets plan, 
hvor han, udover at udkæmpe teologiske, fi losofi ske og eksisten-
tielle slag, også måtte se sit hjertebarn: Idéhistorie, forvandlet til 
et studie i marxisme mere end i de store græske tænkere og hans 
egen fi losofi ske forbillede: Søren Kierkegaard. 

Endelig er bogen et forsøg på at gå bag om personen Johan-
nes Sløk, og se på hvilken erkendelsesvandring han var på. Det 
er i denne henseende, at bogen for alvor bliver interessant. Sløks 
teologi og menneskesyn er en kompliceret størrelse. Han lader sig 
ikke nemt sætte i bås, og selv om der er mangt og meget, som 
jeg personligt er uenig i, så er det anderkendelse værd, at han, 
som det indledende citat siger, når frem til konklusionen at Gud 
er forskellen mellem tomhed og indhold. Det er ret beset, hvad 
Prædikeren når frem til et par tusinde år før (Præd. 1.14), men hos 
Sløk og den skole af teologer, som han har påvirket, formuleres på 
det nærmeste som læresætningen om ”det religiøse sprog”. Det 
handler om ’myten’, som en forudsætning for sproget og dermed 
som noget, der går forud for realiteternes sprog. Når det har fået 
så stærk en position i den danske teologi, handler det ikke kun om 
Sløks bedrifter, men nok så meget, fordi det sætter den kristne fri 
fra, at skulle forstå eller forklare ting som skabelsen, opstandelsen 
og det evige liv. Desværre er det også netop den store svaghed 
ved denne teologi, fordi den i praksis udelukker disse sider af troen 
fra realiteternes verden, hvilket den svenske teolog Magnus Malm 
beskriver meget mere indgående i Som om Gud ikke fi ndes - en 
bog om sekularisering.    

Bogen genudgives i anledningen af Sløks 100 år, og selvom han 
døde i 2001, efterlader han et forfatterskab på et halvt hundrede 
bøger, foruden den håndfuld bøger, der er skrevet om ham. Jo-
hannes Sløk er dermed en af de teologer, som ikke lige foreløbigt 
bliver glemt.     

              
Kjeld Holm: Mennesket er en misforståelse - portræt af Johan-
nes Sløk • 212 sider • 249,95 kr. • Kristelig Dagblads Forlag

En Sløksk fortælling

Hyggelig læsning 
om liv og kald

Kirkeåret som Haiku

tages småbid for småbid. Udbyttet 
vil blive tilsvarende stort. Det er 
digte med dybde, og de indbyder 
til fl ere anvendelsesmuligheder. 
Forlaget opfordrer læserne til «at 

lade pulsen komme helligdagen til 
gode» - men også hverdagen, må 
jeg sige. Det er en styrke, er det.

Jakob 
Brønnum: 
Lysåret. Kir-
kehaiku 
146 sider
120 kr.
Forlaget
Eksistensen
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Af Tina Varde

Der var skruet lidt op for al-
voren, da en veloplagt ameri-
kansk pastor og profet for nylig 
var på forårsbesøg i City Kirken 
i Taastrup. Det var tredje gang, 
pastor og profet Tom Bedford 
prædikede og profeterede 
i kulturcentret, hvor kirken 
holder til.

- Der er varmere i Californien 
end i Danmark. Men jeg har fun-
det ud af, hvorfor I er lykkelige: 
Jeres mad… brød, ost og smør, 
indledte han muntert – men fort-
satte så straks mere alvorligt og 
profetisk, inspireret af Det Nye 
Testamente:

- Denne gang siger jeg noget 
anderledes, for Gud gør noget 
nyt her. Slå op i Johannes Åben-
baring 3, fra vers 7. Han lukker 
en dør op. Skriv til menigheden. 
Han har lukket en dør op. For 
selvom du ikke er særlig stærk, 
har du holdt fast i mig. Nogle af 
dem fra Satans forsamling vil 
komme og lægge sig ned for dine 
fødder. Fordi du har holdt fast, vil 
jeg føre dig ud af dine prøvelser. 
Hold fast. Dem, der tjener, vil jeg 
vedkende mig. 

- Gud vil omvende denne kirke. 
I er midt i en stor omvæltning. Je-
res fortid, nutid og fremtid tilhører 
Gud. I lever i det. Han er herre 
over denne kirke og uanset, hvem 
der er leder, er han den øverste. 
Så alt hvad der foregår her, skal 

være for Gud.
- Han taler til jer som kirke – 

ikke som individuelle mennesker. 
Mange forstår ikke, at brevene i 
Det Ny Testamente var skrevet til 
kirker, til menigheder. Ikke til den 
enkelte kristne. Gud taler til en hel 
gruppe af mennesker.

- Gud skriver stadig breve til 
menigheder… budskaber og 
profetiske ord fra den som er 
hellig og sand. Derfor skal vi 
også være hellige. Han, som er 
sand, lyver aldrig, snyder aldrig, 
understregede Tom Bedford, som 
er ledende præst i Bread of Life 
Church i Fresno.

Gud åbner døren
- Det var Jesus, der havde 

Davids nøgler. Han vil fjerne ting 

og mennesker, der stod imod Gud 
i Taastrup. Der er dæmoniske 
kræfter, der står imod Gud. Står i 
vejen for, at Gud kan nå frem. Der 
er mange politikere og religiøse 
mennesker, der står imod Guds 
folk - og endnu mere imod Guds 
arbejde.

- Mange kirker holdes tilbage. 
Der kommer til at ske noget, 
men ikke før Gud åbner døren. 
Havde vi selv nøglen, havde vi 
åbnet den. Jesus har nøglen. Det 
bedste, der kan ske, er, at Herren 
kommer til os og åbner døren, 
som vi kan gå igennem. Vores 
næste skridt afhænger af det. 

Din rolle afhænger af det. Han 
vil åbne døren og ingen kan lukke 
den i. Ikke engang Helvede – 
hverken dæmoner eller Helvede. 

- Når Gud åbner en dør, så 
kan ingen lukke den. Vi træder 
ind i en overnaturlig realitet, og 
døre åbner sig – og lukker Guds 
hellige ind. Himlens kraft kommer 

over os, og vi begynder at bryde 
Djævelens åg. Og hvad der heref-
ter sker, har Himlens formål. Det 
bringer forandring til dette sted.

- Gud ved, hvad du personligt 
gør. Selv hemmelige steder. 
Gud ser alt jeres arbejde, jeres 
anstrengelser. Han ønsker at 
komme et sted hen med det. Folk 
bliver frelst, udfriet fra dæmoni-
ske kræfter. Han kommer for at 
hjælpe os. Åbner en dør foran 
os, selvom du ikke har mange 
kræfter, sagde profeten.

Ned på knæ
Flere gange opfordrede han på 

det kraftigste: ”Ned på knæ – bed 
og råb på Gud”. Han understre-

gede vigtigheden af inderlighed 
og ydmyghed. Og af at handle, 
når døren endelig åbnes.

- Vi må bede: ”Jeg vil overholde 
dit ord. Hjælp os med kraft”.  Hvis 
der mangler kraft, så ned på knæ 
og bed indtil han åbner noget for 
os! Hvert gennembrud starter 
med mennesker, der følte, de ikke 
havde kraft til at åbne døre, men 
ventede på, at noget skulle ske.

- Jesus kommer med en stor 
nøgle: ”Lad mig åbne døren for 
jer”. Jeg håber, I vil begynde at 
råbe til Gud, indtil Jesus vandrer 
ind og åbner døren. Gud ønsker 
at fylde en bygning, der er ti 
gange større end denne. Hvor 
folk bliver udfriet fra dæmoniske 
kræfter. Tab ikke håbet. Han kom-
mer for at hjælpe os. Han vil stille 
en åben dør foran os, selvom vi 
ikke har mange kræfter.

- Det sker ikke ved at være 
fl inke mennesker. Når Gud åbner 
døren, så gå igennem den! Det er 
første del, forklarede han.

Guds nærvær i Californien
Tom Bedford delte også nogle 

af sine egne erfaringer med, 
hvordan Gud kan forandre alting:

- I Californien startede det med 
en håndfuld mennesker, der bad. 

Når vi kom ned på knæ, åbnede 
Gud døren, og vi vandrede ind i 
Hans nærvær. En vækkelse brød 
løs. Vi var en lille gruppe uden 
kræfter, men vi var nede på knæ.

- Jeg husker den dag, Jesus 
kom ind i kirken: Lederteamet var 
samlet en søndag morgen inden 
gudstjenesten, da kraft kom over 
os. Ledere besvimede. Tjenere 
kom og samlede dem op og bar 
dem op til alteret. 

- Folk spurgte: ”Hvad sker der?”  
- (De fi k svaret:) ”Jesus kom-

mer til dette møde!”  
Folk kom til alteret og faldt om. 

I de næste dage var vi i kirken 
– folk fra andre byer…fl ere hun-
drede kom. Og snart begyndte vi 
at plante menigheder, begyndte 
at rejse rundt i USA for at bringe 
Guds kraft ud. Vi var ikke stærke, 
ikke perfekte. Men Jesus gjorde 
en forskel. Uanset hvor meget i 
vil, kan i ikke åbne døre. Jesus 
kan.

De eneste frelste
- I Det Nye Testamente, i den 

jødiske kirke, benægtede de, at 
Kristus kunne kende Gud. Og 
de begyndte at forfølge dem. 
Det sker stadig. Folk er fristet 
til at tro, at de er de eneste, der 
kender Gud. Der er masser af 
kirkeretninger, der siger ”Ingen 
andre end os er frelste. Vi er de 
særlige, de udvalgte..”. Er det ikke 
åndssvagt?

- I Fresno i et stort varehus, 
som er vores kirke, var der på 

den anden side en spansktalende 
kirke. I starten ville de knap nok 
se på os og tale med os. Men 
jeg talte med præsten. Ingen af 
kvinderne bar make-up, og de 
var tildækkede. Men de havde 
kolde hjerter. 

De så os, som om vi var grim-
me mennesker.

 ”Er vi ok?” spurgte jeg præ-
sten. Som I: Har vi et venskab?

”Vi tror, vi er de eneste frel-
ste” bl.a. på grund af måden, vi 
klæder os på….Det er messed 
up”, erkendte han så en dag. ”Vil 
I hjælpe os?” spurgte han mig.

- Jeg vidste ikke, om jeg ville, 
men Gud sagde ja. Vores gudstje-
neste slutter kl. 12. Deres starter 

kl. 13. Vi havde delt bygning i fi re 
år. Så gik vi til deres gudstjeneste. 

Faldt om og tudbrølede
- De her mennesker tror ikke, 

vi kender Jesus. I ånden ser jeg 
en dør åbne sig. Jeg tænkte: 
”Jeg skal gøre noget her”. Jeg 
ved ikke, om de kan li´mig, så 
jeg begyndte at gå mod præsten. 
Han så på mig med tårer i øjnene.

- ”Uanset, hvad du kan gøre, så 
hjælp os min ven”, sagde han. I 
to timer lagde vi hænder på alle 
disse mennesker, og de faldt om 
i Guds ånd. Dæmoniske ånder 
blev fordrevet. Præsten græd. Alle 
tudbrølede.

- Et par uger senere lavede 
de mad til os – til over 200 men-

nesker. Bagefter gjorde de rent 
og ordnede alt. De fandt ud af, 
at Gud elskede os. De gik væk 
fra at tro, at ”de var de eneste, 
der kendte Gud”….det er virkelig 
mørkt. En dæmonisk doktrin ”at 
ingen andre end os kender Gud”. 

- Nu kysser de os og er tak-
nemlige. De var under et åg, der 
fordømte. Men da Gud åbnede 
døren, forstod de, at Gud elskede 
os. Og så kunne de elske os, og 
vi kunne elske dem, fortalte Tom 
Bedford – og konkluderede: 

- Vi har brug for en åben dør. 
Mere end penge og materielle 
ting. For indtil da – uden Guds 
kraft – kan vi ikke forandre en by, 
et menneske…sagde Tom Bed-
ford og afrundede sin prædiken:

- Rejs dig op og råb til Ham. 
Bed Ham komme og hjælpe os! 

Gudstjenesten sluttede med 
personlig forbøn og profeti. Hvor-
efter profeten hastigt hentede sin 
kuffert og lukkede døren til kultur-
centret, så han kunne nå sit fl y.

Ja, hvis hjertet er koldt i mø-
det med næsten, må vi håbe, 
bede for, drømme om og vente 
på, at Jesus åbner en dør, så 
vi kan opleve Guds nærvær og 
blive varme, levende og givende 
kristne, der ikke kun er troende i 
hovedet og på papiret. Som ikke  
dømmer andre. 

Ned på knæ 
- bed og råb på Gud!
Profet og pastor Tom Bedford har oplevet Gud gøre store ting i USA. Han opfordrer til at søge Gud, når der 
ikke sker noget, indtil Gud giver os nogle svar.

- Tankegangen ”ingen andre end os kender Gud” er en dæmonisk doktrin, sagde Tom Bed-
ford, der opfordrer kristne til ikke at dømme andre kristne.

Fakta

Tom Bedford er uddannet 
på Azusa Pacifi c Universitet. 
Han har i mere end 25 år 
arbejdet i lokale kirker - og 
rejst meget over hele USA 
og i mange lande for at 
styrke kirker og ledere.

”Det sker ikke ved at 
være fl inke menne-

sker. Når Gud åbner 
døren, så gå igennem 

den! Det er første 
del.”

”Ledere besvimede. 
Tjenere kom og sam-

lede dem op og bar 
dem op til alteret. ”

”Vi var ikke stærke, 
ikke perfekte. Men 

Jesus gjorde en 
forskel. Uanset hvor 

meget i vil, kan i ikke 
åbne døre. Jesus kan.”

” I Californien starte-
de det med en hånd-
fuld mennesker, der 

bad. Når vi kom ned 
på knæ, åbnede Gud 

døren”
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Dette er ikke nærkontakt med 
Guds levende ord ...
... det er kun 
et billede af 
det, der skal 
erfares

#Selvbillede 
#Gudsbillede
#Spiritualitet

Af Bodil Lanting

Bandeord og sjofelheder, 
der går under bæltestedet, 
fylder for meget både i radio 
og på tv.

Det mener medlemmerne 
af KLF, Kirke og Medier. For-
eningen har netop udgivet 
’Reaktionsrapport 2015’ med 
de 432 reaktioner på radio- og 
tv-udsendelser, som KLF har 
modtaget fra kristne mediebru-
gere i løbet af 2015.

Hårdt og sjofelt sprog
Noget af det, der bliver klaget 

mest over, er sprogbrugen.
- Folk bliver stødt over, at jour-

nalister fi nder det nødvendigt at 
bruge et hårdt eller sjofelt sprog. 
Det gør, at mange vælger at 
slukke for et program som for 
eksempel ’Danmarksindsamlin-
gen’, siger Mikael Arendt Laur-
sen, der er generalsekretær for 
KLF, Kirke og Medier.

Af de 432 reaktioner var 57 
procent (i alt 244) i form af ris 
til radio- og tv-programmer, 
mens 43 procent (eller 188) 
udtrykte ros. 

190 udsendelser vurderet
Brugerne vurderede cirka 

190 forskellige udsendelser, pri-
mært sendt på DR og TV2’s ka-
naler. De kirkelige udsendelser 
som radio- og tv-gudstjenester, 
morgenandagten mm. vurderes 
med overvejende ros. 

Et program som kun fi k ro-
sende omtale var et portræt i 
en serie om danske kvinders 
historie gennem 100 år. ”Søster 
Gonge fl ytter til byen” fortæl-
ler historien om den 91-årige 
Anna Elisabeth Gonge. Det var 

en fin beskrivelse 
af en stærk kristen 
kvinde, mente me-
diebrugerne.

Bandeord
Derimod bliver 

TV-serien ’Størst’ 
med Peter Inge-
man kritiseret for 
et voldsomt antal 
bandeord. 

Kritik på Face-
book efter en ud-
sendelse, hvor Pe-
ter Ingemann havde 
brugt over 30 ban-
deord, fi k ham dog 
til at love, at han 
ville prøve at mode-
rere sit sprog. Det 
har han også holdt, 
ifølge en af reaktio-
nerne til KLF.

DR lover at stramme op
Lytter- og seerredaktør i DR, 

Jesper Termansen, nikker gen-
kendende til kritikken fra KLF. 
Han mener, at især børnepro-
grammer og store programmer 
som ’X Factor’ bør rense ud i de 
grove gloser.

- Der kan selvfølgelig være 
programmer, hvor et sjofelt 
sprog kan have sin berettigelse. 

Men der, hvor det bare indgår 
som en del af en værts naturlige 
sprog, er der bestemt grund 
til at stramme mere op, siger 
Jesper Termansen ifølge DR.dk.

Man kan sende sine kom-
mentarer om radio- og tvpro-
grammer både elektronisk (med 
Reaktions-app eller ’Det gule 
reaktionskort’) eller med ’Det 
gule reaktionskort’ som fysisk 
brev til KLF, Kirke og Medier.

DR vil se kritisk på bandeord
Kristne mediebrugeres kritik af programmernes sprog og indhold bliver taget til efterretning.

2016 • 1. årgangUDGIVET AF KLF, KIRKE & MEDIER, KORSKÆRVEJ 25, 7000 FREDERICIA

Reaktionsrapport 2015 indeholder mediebru-
gernes kommentarer sammen med grafi ske 
oversigter over de forskellige programtyper.

11 kristne har haft en stand 
på helsemessen i Holsted i 
weekenden, og det blev en 
succes, fortæller Malene 
Handryziak Jensen.

 
- Vi kender hinanden godt, 

fordi vi deltager i arbejdet om-
kring Pottemagerens Hus, man-
ge af os kommer til de daglige 
bedemøder kl. 10 mandag til 
fredag.

I weekenden tog de 11 et 
skridt i tro og deltog på helse-
messen i Holsted. Og det blev 
en meget positiv oplevelse. 
Malene fortæller:

- Lørdag var der næsten hele 
tiden nogen til forbøn på vores 
stand. Jeg ved ikke hvor mange, 
for det var der ikke tid til at tælle. 

Iskiasnerve, ryg, ben...
- En kvinde blev helbredt for 

smerter i iskiasnerven, og jeg 
spurgte hende søndag formid-
dag hvordan, hun havde det. 
Hun var glad, for hun havde 
sovet godt uden smerter. Hun 
kom mange gange hen for at 
snakke med os og fortalte andre 
om sin helbredelse. 

Vi bad for mange mennesker 

og alle fi k en berøring af Gud, 
nogen stærkere end andre, 
men vi stoler på, at Helligånden 
vil give vækst, siger Malene. 

- Søndag kom en kvinde hen 
til os med ordene; "Nu er jeg 
altså også nødt til at blive bedt 
for, for alle fortæller mig at det 
er så godt, og at jeg skal gå 
ned til jer!" 

Hendes ben var ikke lige lan-
ge, og hun havde rygproblemer, 

men efter vi havde bedt blev 
benene lige lange, og ryggen 
helbredt. Hun var fuldstændig 
overvældet.

En kvinde med gigt kom lige 
før lukketid søndag, og efter 
forbønnen føltes hendes fi ngre 
"rare". Mange blev stærkt be-
rørt. Al ære til Jesus. 

En kvinde blev frelst og vi 
har aftalt, at vi vil døbe hende 
på fredag. 

Moses Hansen har bakket 
vores initiativ med helsemes-
sen op, og kristne brødre og 
søstre har bedt for os. Tak for 
jeres forbøn, det betyder utrolig 
meget for os 11, der stod på 
messen, men især for alle de 
mange mennesker der blev 
berørt af Gud. Bed om at Hel-
ligånden vil give vækst til det 
frø der er sået i dem så de alle 
bliver frelst, opfordrer Malene. 

Overraskede positivt
- De som arrangerede mes-

sen kom og sagde at de var 
glade for, at vi havde været 
med, og at vi kristne havde 
overrasket positivt.

Og der blev fi sket lidt efter om 
vi mon kunne tænke os at være 
med igen en anden gang. 

Mange gange kom folk om 
søndagen og sagde, at de 
havde hørt så meget godt, eller 
at andre havde sendt dem af 
sted ned til os.

Tak til Jesus! Det er så fanta-
stisk, hvad han gør, når vi bare 
går en lille smule ud på Hans 
ord, udbryder Malene Handry-
ziak Jensen fra Holsted. 

Henri.

Helsemesse i Holsted blev
succes for kristen bedegruppe

Folk var positivt overrasket over den kristne stand, hvor der blev tilbudt 
forbøn, fl ere blev helbredt og mindst én blev frelst.

Folk var positivt overraskede over de kristnes stand, fortæller en deltager.

Forleden sad jeg i en bilkø på motorvejen mellem Manche-
ster og Newcastle i Storbritannien. Det var en af de slemme, 
så bilerne slukkede motorerne og ventede. 

Foran mig holdt en velpoleret og skinnede ny fi rhjulstrækker. 
Ud af den stiger en niqabklædt kvinde sammen med sin mand, 
der er klædt i hvid kjortel og med et bedetæppe i hånden. De 
spreder det ud i rabatten for at bede med hovedet vendt mod 
Mekka. Lige midt det grønne Yorkshire landskab, hvor dyrlægen 
James Herriot kørte rundt og besøgte ”Folk og fæ” i den popu-
lære tv-serie fra min barndom. Synet gjorde et voldsomt indtryk 
på mig, fordi jeg oplevede det som et tegn på, eller snarere et 
forvarsel om, at den britiske – og europæiske - kultur er under 
en voldsom forandring. 

Da jeg senere på aftenen nåede frem til min destination, 
Middlesbrough, en gammel skibsværfts- og jernindustriby 
ved fl oden Tees, tæt på Nordsøen, mødte jeg endnu syn, som 
bekræftede mig i, at engelsk kultur er i opløsning. På byens 
hovedgade væltede overvægtige kvinder uden meget tøj på 
kroppen plakatfulde rundt på gader og stræder sammen med 
mænd, der var ligeså sejlende berusede. Godt nok er besøg på 
pubben en del af britisk kultur, men her var ingen ægte glæde 
at spore. Det var spøgelsesskikkelser, der fl akkede rundt uden 
mening og mål. 

På hotellet tændte jeg for fjernsynet. Her viste BBC et pro-
gram om voksne mænd, der gerne vil leve som hundehvalpe. 
Man så hvordan de iklædte sig stramme gummihundedragter, 
masker med hundesnuder og plastickødben i munden. Med stor 
indlevelse kravlede de rundt på alle fi re som hunde gør. Det var 
ikke bare en enkelt mand, men en hel bevægelse. En af dem 
havde måttet opgive sit forestående ægteskab, fordi trangen til 
at leve som hund var større end til at stifte familie. Et af aftenens 
andre programmer handlede om selvmordstruede, som fortalte, 
hvorfor de ikke ønskede at leve. Efterfulgt af et program om at 
alkohol er langt mere skadeligt end folk aner. 

Der er ikke længere nogen politiker, som kan rydde op i det 
moralske og åndelige forfald, som jeg var vidne til i England. 
For det er en troskrise, der har bragt Europa ud i politisk og 
kulturelt kaos. Når folk ikke længere ved, hvorfor de lever, går 
mennesker og samfund i opløsning. Frihed er ikke meget værd, 
hvis man ikke ved, hvordan man skal bruge den. 

Brug friheden rigtigt

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

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

 Reg. 9570 Kt. 0006 139450.

Stillinger

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 

BYGHØJVEJ 27-33 · 5250 ODENSE SV · TLF. 30 59 09 33

PÆDAGOG SØGES

TIL KRATHOLMSKOLENS BØRNEHAVE
Ansættelsen kan være fra 32 til 37 timer ugentligt. Stillingen oprettes pr. 
1. august 2016. Arbejdstiden vil være i tidsrummet fra kl. 6.30 til 17.00. 

HVEM ER VI?
• Kratholmskolens Børnehave er en kristen børnehave, som lægger vægt 
 på det kristne livs- og menneskesyn
• En nystartet børnehave i nye bygninger og med tæt samarbejde med  
 Kratholmskolen og skolens SFO
• En lille børnehave med p.t. 15 børn og med et maks. på 60 børn
• En børnehave i stor udvikling
• En børnehave med unikke faciliteter og spændende udendørs arealer
• En børnehave præget af stor pionerånd og lyst til at skabe den bedste  
 børnehave

VI FORVENTER, AT DU: 
• Er forankret i den kristne tro og er i overensstemmelse med det  
 kristne livs- og menneskesyn, samt aktivt arbejdet for det
• Er uddannet pædagog
• Er fagligt dygtig og brænder for at give børn - og forældre den bedste  
 start på institutionslivet
• Ser dig selv som kulturbærer og kulturformidler i ord og handling
• Er robust, ansvarsbevidst og støtter op om et godt teamwork
• Er engageret og møder hverdagen med et smil på læben
• Er klar til samarbejde med både kollegaer og forældre
• Kan li´ at sætte spændende aktiviteter i gang med børnene
• Kan se muligheder og komme med gode ideer til den pædagogiske  
 hverdag
• Kan byde ind med noget særligt - f.eks. digitale medier i børnehøjde,  
 musik, drama…

Ansættelsen sker i henhold til den indgåede aftale mellem BUPL og FKF 
Ansøgningsfrist: 15. juni 2016 
Ansøgningen sendes til tk@kratholmskolen.dk 
Samtalerne forventes at blive holdt mandag eller tirsdag i uge 26

Yderligere oplysninger ved henvendelse til børnehaveleder Tue Kongsvold 
på tlf. 30 59 09 33 eller pr. mail. tk@kratholmskolen.dk

Kratholmskolens
Børnehave
 - en kristen børnehave

LEDER 
til

... et bofællesskab i Høje Taastrup for  
12 udviklingshæmmede unge og 14 engagerede 

medarbejdere søger ny leder. 

Udvidet stillingsopslag og stillingsbeskrivelse kan ses på  

www.trehuse.dk
Se, hvad vi kan tilbyde, og vore forventninger til dig. 

Ansøgningsfrist onsdag d. 22. juni. 
Ansættelse pr. 1. august 2016 eller efter aftale.  

Ansøgningen sendes til bestyrelsen  
v/ Bent Rosenkrands på mail bent@rosenkrands.name

Bofællesskabet TreHusE er en selvejende institution, certificeret som  
udbyder af friplejebolig, oprettet af en forældrekreds med den vision at 

 skabe et positivt og udviklende kristent fællesskab for udviklingshæmmede unge.

Alme Skole – en kristen friskole 
søger pr. 1. august 2016
LÆRER til matematik og idræt drenge
og PÆDAGOG deltids til støttefunktioner.
Se stillingsopslag på www.almeskole.dk

Medarbejder til bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup
En medarbejder har søgt nye udfordringer, derfor vil vi gerne i kontakt med dig, hvis 
du har en ambition og drøm om at arbejde i et kristent bofællesskab under Kristelig 
Handicapforening. Du skal være kristen og have kendskab til autisme/hjerneskade. 
Vi ønsker ansøgere med pædagogisk uddannelse eller anden uddannelsesmæssig 
baggrund f.eks. social- og sundhedsass., sygeplejersker
Ansættelse: 1. august
Har du lyst til at vide mere om stillingen se www.Sydhjornet.dk el. kontakt 

Leder Knud Dideriksen

knud@sydhjornet.dk
Tlf. 28 55 24 11
Ansøgningsfrist: 10/6-16
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Stillinger

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 21:
Grethe Steffet-Jørgensen 
Tømmerup Stationsvej 5
2770 Kastrup

Kodeord: Menneskeret

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 
9. 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!

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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ordringen.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Roadmanager, der vil på eventyr 
med 4 udenlandske bands i DK

Vil du hjælpe 4 super dygtige bands fra USA, Sydafrika og 
England igennem 60 koncerter og events i skoleåret 16/17?

Hvert år har YFC fi re tournéer med internationale bands af 
meget høj kvalitet. Hver tour varer 3-4 uger. Fælles for bandene 
er, at de bruger deres musik som platform for at tale om den 
kristne tro. Koncerterne forgår primært på skoler, efterskoler 
og i kirker.

For at vore bands får gode tournéer og kunderne og deltagerne 
får en god oplevelse, skal alt klappe. Det er dér, du kommer 
ind i billedet. 

YFC – Youth for Christ Danmark er en fælleskirkelig ungdoms-
organisation med ca. 2000 medlemmer. Vi er seks ansatte, og 
en hel del frivillige både på kontoret og ude i landet. At vi 
er fælleskirkelige betyder, at vi arbejder på tværs af kirkeskel 
og -retninger. 

Vores store drøm er, at alle unge får en ordentlig mulighed 
for at forholde sig til den kristne tro. Vi tror, at det sker ved 
at de møder troen i øjenhøjde på en måde, som er relevant 
for dem. Derfor arbejder vi hver dag for at gå foran med at 
bringe den kristne tro til unge og hjælpe andre til at lykkes 
med at gøre det samme.
Arbejdet består af bl.a. klubarbejde, ungdomsbibler, lejre 
og så en masse events og koncerter, og det er dem, du skal 
arbejde med.

Roadmanageren er den, der sørger for at bandene har det godt, 
styrer deres kalender og aftaler, kører bussen og står for alt 
det praktiske. Du kommer til at stå for kontakten til kunderne 
og samarbejdspartnere under tournéen. Du har ansvaret for 
teknikken (lyd og lys). 

Dine opgaver er
• At koordinere detaljerne for touren
• At køre tourbussen
• At være roadie for bandene og til rådighed 24/7 

imens de er på tour.
• At styre lyd og lys til koncerterne

Krav
Du skal være en ”go do’er” der får ting til at ske. Du ved nok 
en del om musik, du er måske selv musiker. Du har forståelse 
for lyd og teknik, resten lærer vi dig. Du er glad for mennesker 
og eventyr, og så kan du holde smilet og overblikket, selv når 
det hele ikke går som planlagt. 
• Du taler og skriver engelsk
• Du har kørekort til personbil
• Du kan spejle dig i YFCs kristne grundlag og formål

Løn og vilkår
Arbejdstiderne er skævt fordelt, med rigtig mange timer i 
forbindelse med tournéerne og færre timer imellem. Lønnen 
ligner en SU. Vi kan muligvis hjælpe med billigt kollegievæ-
relse i Århus C. Opstart i august 2016.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med bookeren, som 
står for at planlægge tournéerne og du referer til landslederen. 

Send din ansøgning til daniel@yfc.dk 
og ring gerne til landslederen, Daniel, 
på 2523 4343 hvis du har spørgsmål.

YFC - Youth For Christ Danmark | Skt. Pauls Gade 11A | 8000 Aarhus C

Kraftig papbog med skønne illustrationer og alle de kend-
te danske bordvers. Til glæde og gavn for hele familien!

SYNG DE KENDTE BORDVERS

TAK FOR MAD
 - BORDVERS FOR BØRN

A4 BOG - 28 SIDER 

NU KUN KR. 98,-N

Bogsalg
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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 

Bogsalg

Bolig

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

Stillinger

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06

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

Simon 
Griis
taler i 

NYT HÅB 

Søndag 5. juni 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

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.             

Bolig søges i København
Lejlighed/værelse med adgang til køkken og bad i København 
søges af kristen ung pige fra Vestjylland fra ca. 1. august. 
Husleje alt incl. max. 4000 kr. Henv. til Anne Sofi e Madsen, 
tlf. 2337 2423. Mail: madsen-1994@hotmail.com

Udlejning og salg

Hjælp      Bornholm      Hjælp
Hvem kan hjælpe, kristen familie (2 voksne og 2 
børn) søger hus el. lejlighed  l leje. Straks. Helst 
mellem Rønne og Åkirkeby.
Ring 20 15 57 42

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

www.kristentbogcenter.dk
Mange bøger på lager - tlf. 66 11 33 13

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      
Tlf. 97 25 20 77                  

Booker til relationsbaseret salg og 
markedsføring af kirkelige events 

Vi har brug for en booker, der kan holde styr på 50 arrange-
menter om året, og som har lyst til at være med til at fi nde 
ud af, om ikke det kunne blive til endnu fl ere.

Har du lyst til at arbejde med relationsbaseret salg og mar-
keting med kunder, der er rigtig glade for at arbejde sammen 
med os og som vi rigtig gerne vil hjælpe, så godt vi kan? Så 
kunne det her godt være noget for dig. 

YFC – Youth for Christ Danmark er en fælleskirkelig ungdoms-
organisation med ca. 2000 medlemmer. Vi er seks ansatte og 
en hel del frivillige, både på kontoret og ude i landet. At vi 
er fælleskirkelige betyder, at vi arbejder på tværs af kirkeskel 
og -retninger. 
Vores store drøm er, at alle unge får en ordentlig mulighed 
for at forholde sig til den kristne tro. Vi tror, at det sker ved 
at de møder troen i øjenhøjde på en måde som er relevant 
for dem. Derfor arbejder vi hver dag for at gå foran med at 
bringe den kristne tro til unge og hjælpe andre til at lykkes 
med at gøre det samme.
Arbejdet består bl.a. af klubarbejde, ungdomsbibler, lejre og 
så en masse events og koncerter, og det er der, du kommer 
ind i billedet.

Dine opgaver er 
• At stå for salget af koncerter og andre events primært i 

kirker og på efterskoler og lave aftale om arrangementerne 
igennem mail og telefon.

• At arbejde målrettet med at udvikle vores samarbejder og 
fi nde frem til nye.

• At lave aftaler med bands og andre samarbejdspartnere 
i ind- og udland.

Løn, ansættelsesvilkår og opstart
Stillingen udformes endeligt efter den rette kandidat. Stillingen 
kan enten laves som en almindelig ansættelse af en erfaren 
kandidat, eller som en 2-årig elevstilling af en ung og mindre 
erfaren kandidat. Stillingens ansvar og indhold vil selvfølgelig 
blive tilpasset.
Opstarten er til august 2016 og arbejdet er på YFCs dejlige nye 
landskontor på Skt. Pauls Gade 11A, 8000 Aarhus C.

Krav
Vi har brug for en kollega som kan sit kram. Du kan tage op-
gaverne og byde ind med din erfaring fra starten af, samtidig 
med at du er lige så nysgerrig som os andre på at lære og fi nde 
ud af, hvordan ting kan blive bedre.
• God erfaring med salg, markedsføring.
•  Du kan få ting gjort og arbejde struktureret for at nå mål.
• Almindelige danske sprogfærdigheder.
•  Engelsk i skrift og tale.
•  Udadvendt og god til relationer.
•  God med en mac.
•  Du kan se dig selv i YFCs kristne grundlag og formål. 

Du kommer til at arbejde tæt sammen med en roadmanager, 
som rejser rundt med bandene og du refererer til landslederen.

Send din ansøgning til daniel@yfc.dk og 
ring gerne til landsleder Daniel Baun på 
25234343 hvis du har spørgsmål.

YFC - Youth For Christ Danmark | Skt. Pauls Gade 11A | 8000 Aarhus C
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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.
 
Onsdag 8/6 
19:15 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.

22:15 Hospitalsskibet - Store-
bæltsfærgens nye mission (3:4)
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 fattige 
lokalbefolkning. I Madagaskar er 
den danske styrmand Milan sik-
kerhedsvagt, når tandlægerne ud-
vælger patienter de kan behandle. 
Imens opererer den sydafrikanske 
plastikkirurg Tertius en pige med 
alvorlige brandsår. Maskinmeste-
ren Jeppe får sig en anderledes 
oplevelse, da han udforsker lokal-
samfundet på egen hånd... 

Lørdag 11/6
08:30 Gudstjeneste fra Værløse.
Genudsendelse.

19:20 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. For Joachim 
B. Olsen handler den om kristen-
dommens helt centrale begreber, 
nemlig kærlighed og tilgivelse.
Sct. Peders Koncertkor ved di-
rigent Karsten Blond synger 
salmen ”Hører I, vor Herre kalder” 
fra Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 12/6
14:00 Gudstjensete fra Værløse. 
Sognepræst Fritze Steiner-John-
sen, Værløse, er denne søndag 
i Værløse Kirke sammen med 
en jazzkvartet under ledelse af 
organist Stefán Arason. I guds-
tjenesten bliver menigheden bedt 
om at forholde sig til et billede og 
give overskrifter til dette. Dagens 
evangelie handler om den fortabte 
søn.Værløse kirke fra 1971 er den 
yngste af de tre kirker i pastoratet, 
der foruden Hareskov Kirke om-
fatter middelalderkirken Værløse 
Kirke, fra det til det 12. århundrede.

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.

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. 

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

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

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

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

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

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)
(Genudsendelse)

Mandag 6/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 7/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 8/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Tantra, sex og Jesus
Gæsten i Skurvognen er teolog 
og tidlilgere general sekretær i 
Danmission Mogens Kjær. Han 

fortæller om at bevæge sig fra at 
være leder af en stor kristen orga-
nisation og til et nyt livsafsnit som 
tantralærer og pensionist.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 9/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 10/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 11/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 12/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse.
3. s. efter Trinitatis. Bethelkirken, 
Aalborg Stift Prædikant: Lars 
Midtgaard.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

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

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

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

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 trejde udsendelse møder vi pigen Hasiana, som er 
blevet svært brandskadet på armen og i hovedbunden. Den sydafrikanske Dr. Tertius vil operere 
hende, så hun får armens bevæglighed tilbage. Onsdag kl. 22:15. Foto: SandTV, DRTV

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

DR Kirken på DR K søndag den 5. juni kl. 14.00: Provst Rebecca 
Rudd, Hareskov, er denne søndag i Værløse Kirke sammen med 
Hareskov Kirkes Ung Elitekor. Gudstjenesten fordyber sig i tekster 
fra Johannes Åbenbaring og Lukasevangeliet. Foto: DR-Kirken
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Kan du huske beretningen i Bibelen, hvor de kaster 
garnet ud fra den anden side og det vender lykken 
for dem? Måske vi skulle prøve det ...                      

I nogle uger har Justin Bieber 
skrevet om nogle foruroligende 
følelser, han har haft, men 
skriver også, at en lovsang 
gør godt. 

- Denne sang letter mit hjerte 
og min sjæl, skriver Bieber som 
billedtekst et screenshot af lov-
sangen ”No longer slaves” på 
Instagram.

Opdateringen kommer dagen 
efter Bieber talte om at være 
autentisk ved Billboard Music 
Awards, hvor han optrådte.

- Jeg føler ikke, at jeg har det 
godt under og efter min optræ-
den. Jeg prøver,  at tænke på det 
som en fest, men jeg føler, at folk 
bedømmer og giver karakterer 
for min præstation, skrev han på 
Instagram. 

- Jeg får priser for de ting, 
jeg gør, og ikke for hvem jeg er, 
hvilket er forståeligt. Jeg ved, det 
ville være svært at give ånden 
sådanne priser. Men når jeg får 
disse priser bliver fristelsen til at 

sætte mit eget værd højere stor.  
Inden han fortalte sine fans, 

at lovsangen af Jonathan og 

Melissa Helser fra Bethel Music, 
”No longer slaves” giver ham fred 
i sjælen, afslørede han, at sangen 
er i top tre på hans afspilningsliste 
på iPod.

Sidste år deltog den 22-årige 
canadiske popsanger i et inter-
view til bladet Cosmopolitans 
septemberudgave. 

Der afslørede han at han efter 
Lil Wayne og Drake, ofte lytter til 
lovsange på sin iPod.

”Top tre af sange på min iPod: 
”Too Hollygrove to Go, ’’Hol-
lywood’’ og ”No longer slaves”. 

Bethel Music kommer fra Be-
thel Church i Redding, Califor-
nien. 

Selv inden afsløringen af, 
Bethel Music har opnået en høj 
placering på hans iPod, har Bie-
ber offentligt givet udtryk for sin 
kristne tro.

Sidste år postede Bieber en 
video på Instagram hvor han syn-
ger ”Awesome God” fra Hillsong 
sammen med Carl Lentz, der er 
præst i Hillsong og Rich Wilker-

son fra Trinity Church. 
Bieber har også brugt de so-

ciale medier til at give udtryk 
for  sin tro, som i maj sidste år, 
hvor han citerede Salme 43 fra 
Bibelen. 

- Skaf mig ret, Gud, før min sag 
mod troløse mennesker, red mig 
fra bedragerne, fra dem, der øver 
uret! (Sl 43,1), skrev han som 
tekst til et billede, hvor han læser 
Lentz bog ”Occupy Alle Streets”. 

I opdateringen skriver Bieber, 
at det er gået op for ham, hvor 
cool det er at have Gud med i 
sit liv. 

- Udviklingen af mit forhold til 
Gud har været det bedste jeg 
har oplevet; at vide, at jeg ikke er 
alene, og ikke behøver at leve i 
frygt, skrev sangeren.

- Jeg føler ikke, at jeg skubber 
noget ned over jer, men i stedet 
deler de gode nyheder, som jeg 
har oplevet det i mit eget liv, skri-
ver den canadiske sanger.

Christian Post / nc

Bieber har lovsang på top tre

Bieber har fl ere gange postet 
videoer med lovsange. 

Af Ingunn Marie Ruud, KPK

– Jeg blev mødt med svært 
provokerende hersketeknik-
ker. Det er det groveste jeg 
har oplevet, siger Edel-Marie 
Haukland til KPK. 

Hun er førsteårsstuderende til 
næste år og går på den kristne 
efterskole Lundeneset i Roga-
land. Her har russ.no ved hjælp 
af ambassadører på skolen opret-
tet en Facebook-gruppe for den 
første tid på studiet, rus-tiden i 
2017, hvor de deler vigtig info 
om rustiden og reklamerer for 
tilknyttede produkter. 

Det var en reklame for da-
ting-appen Russematch som fi k 
Haukland til at reagere.

– De lagde et billede ud med en 
ung fyr, som kun holder et hånd-
klæde om livet. Jeg synes det er 
ganske groft og seksualiserende, 
siger hun.

Haukland skrev et indlæg på 
Facebook-gruppen, hvor hun 
opfordrede 2017-holdet på Lun-
deneset til at lave deres egen 
gruppe. Hun taggede administra-
torerne af russ.no og bad dem 
holde deres fantasier for sig selv.

– Det er ikke ligefrem det hyg-

geligste, jeg har skrevet, men jeg 
mente det seriøst.

Slettet og smidt ud
Da Haukland bemærkede, at  

hun ikke fi k respons på indlæg-
get, gik hun ind på Facebook og 
opdagede at indlægget var slettet 
og hun selv var blevet smidt ud 
af gruppen.

– Bagefter fik jeg en privat 
besked fra Kristian Hansen fra 
russ.no. Beskeden var fuld af 
intimiderende teknikker og meget 
provokerende, siger Haukland og 
roser sine lærere for at have lært 
hende tekstanalyse, sådan at hun 
kunne afsløre kontrolteknikker.

– Beskeden begyndte med  
”Som du sikkert er klar over …” 
som om jeg var dum, og fortsæt-
ter med at alle måske ikke forstår 
ironien. Jeg var jo ikke ironisk. 
Til slut skriver han at jeg kunne 
komme med i gruppen igen, hvis 
jeg undskyldte. Jeg blev meget 
provokeret af den måde, han 
skrev til mig på, siger den nit-
tenårige.

– En forhastet handling
Russ.no ejes af to leverandører 

af udstyr til rustiden. Websitet 
har til formål at markedsføre 

produkterne.
Facebook-ansvarlig for Russ.

no, Kristian Hansen, som slettede 
indlægget og skrev beskeden til 
Haukland beklager.

– Det var en fejlvurdering. Hun 
postede et indlæg, som blev slet-
tet, siger Hansen til bodonu.no 
som først omtalte sagen.

Hansen beklager også at han 
sendte Haukland den private 
besked.

– Det var overilet, og det skulle 
ikke være sket. Men det var for at 
give en forklaring på, hvorfor det 
var blevet slettet, siger han.

– Dårlig kundebehandling
Haukland har fået en bekla-

gelse fra russ.no, men er fortsat 
skeptisk over for de kommercielle  
rusaktører.

– Det er ikke et engangs-
tilfælde. Jeg har fået mange 
tilbagemeldinger fra folk, som har 
oplevet dårlig kundebehandling 
fra dem.

Hun er alligevel mest optaget 
af måden at seksualisere ruspe-
rioden på i deres reklame.

– De har sagt, at de ikke vil 
bruge billedet mere, og jeg hå-
ber, at de skønner, at unge ikke 
ønsker at blive fremstillet som 

sexobjekter. Mange oplever at 
grænserne bliver overskredet i 
rustiden og med sådanne rekla-
mebilleder siger russ.no at det er 
helt o.k, siger Haukland.

Billedet, som blev brugt i rekla-
men for Russematch ligger fortsat 
på russ.no.

Håber på forbrugermagt
Efter at Haukland delte oplevel-

sen på Twitter har hun fået mange 
støttende tilkendegivelser.  Det er 
ikke bare kristne studerende som 
reagerer.

– Nu håber jeg, at både kristne 
og andre studerende ser deres 
rolle som forbrugere og bruger 
den magt, det giver. Jeg synes de 
kommende studerende bør fi nde 
deres egen måde at markere 
studiestarten på, og ikke bruge 
deres penge på kommercielle 
selskaber, siger hun. 

Haukland peger på, at selv 
om det kan virke som de norske 
leverandører af udstyr til rustiden 
i Norge har et slags monopol, så 
fi ndes der andre måder at skaffe 
tøj dertil.

– Det fi ndes alternativer. Man 
kan fi nde almindelige røde eller 
blå bukser i butikken. Selv har jeg 
tænkt, at sy en kjole til rustiden.

19-årig siger
fra over for 
kommercielle
rusaktører
Kristen elev blev smidt af Facebook-gruppe for de kommende studerende på norsk studiested.

19-årige Edel-Marie Haugland protesterede over Facebook-foto.

Steven Curtis Chapman, er det ikke ham den gamle 
country-fyr? Jo, det kan man vel godt sige. Steven Curtis 
er i hvert fald ikke en ny kunstner. 

Worship and Believe er hans 20.(!) album, inklusiv 
live albums og opsamlinger. Han udgav sit første album 
tilbage i 1987. Det var det år hvor Leonel Messi blev født 
og Peter Schmeichel (Kaspers far) debuterede på det 
danske landshold. 

Steven Curtis Chapmans måske største kendetegn 
i de første 28 år af hans karriere, har været hans evne 
til at fortælle historier, personlige og identifi cerbare i et 
ligefremt og smukt sprog, kombineret med en høj grad af 
kunstnerisk elegance. 

Og nu i 2016 har han kastet sig over worship-genren, 
som en del kristne kunstnere før ham. Og ved første 
gennemspilning, savner jeg hans gode historier og hans 
tankevækkende vinkler. 

Det lyder som mange andre lovsangsplader, dog med 
Steven Curtis’ umisgenkendelige stemme, men det er ikke 
ligefrem nybrud i genren. Men efter et par gange, stråler 
kvaliteten igennem. Disse sange rummer dybder som en 
moden og vis kristen har, efter mange år i efterfølgelse. 
Det er en inderlighed og en fortrolighed, en stor erfaring 
af Guds nåde og tillid til denne. 

Så giv dig endeligt tid til dette album, der er virkeligt 
noget at komme efter. Steven Curtis Chapman leverer dybe 
og indsigtfulde tekster i en stilsikker indpakning.

Torben Schmidt

God og moden 
lovsang

Den canadiske sanger har lovsange som nogle af de oftest afspillede sange på sin egen iPod.
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Vi skal forsvare rettighederne
Året er 2016, og altså i dag 167 år siden, vi indstiftede demokratiet 

i Danmark. Dengang troede vi på værdier som ytringsfrihed og religi-
onsfrihed, vi kæmpede for de svageste i samfundet og havde et håb 
for en bedre fremtid. 167 år senere, hvor er vi nu?

Idag diskuteres ytringsfriheden for imamer og præster. 55% af 
danskerne vil indskrænke religionsfriheden. Det vil ramme vores alles 
ret til at tro, hvis Dansk Folkeparti kommer igennem med sit forslag 
om, at man ikke må sige noget, der strider mod “dansk sædelighed”. 
Må jeg så være imod abort, selvom abort er lovligt idag? Må jeg være 
imod homoseksuelle vielser i kirken?

Af frygt for ekstremister, er Danmark gået i krig mod tro. Vi skal 
bekæmpe ekstremisme - og forsvare retten til at tro, tænke og tale 
frit. Religionsfrihed i Danmark skal blive mere end 167 år. Men det 
kræver en kamp. Det kræver, at vi står sammen om vores ret. Retten 
til at mene noget andet end Christiansborg. En ret, som tages fra os, 
hvis vi ikke gør noget nu.

Hurra for Friheden
I dag fejrer vi igen Grundlovsdag. Det er demokratiets festdag, en 

dag hvor vi fejrer de friheder grundloven giver os. Men friheden er i 
dag under pres. Mødet med fremmede kulturer og de udfordringer der 
følger, kan virke skræmmende for de fl este.

Men vi skal passe på, at vi ikke lader frygten styre os til at begrænse 
den frihed som generationer af danskere har kæmpet for. Historien har 
vist, hvor galt det kan gå, når frygten for fremmede får lov til at styre. 

 På en dag som i dag, bør vi alle stoppe op og huske på de fanta-
stiske friheder, grundloven sikrer os. Vi har frihed til at sige hvad vi vil, 
tro på hvad vi vil og mene hvad vi vil. Det må vi ikke give køb på. Når 
folk fra fremmede kulturer kommer hertil, må det derfor være vores 
fornemmeste opgave også at lære dem at elske vores friheder.

 Kirker og foreninger lander over er allerede i fuld gang med det 
arbejde, og jeg kan kun opfordre alle til at bidrage. Sådan sikrer vi 
bedst de danske værdier i fremtiden.

God Grundlovsdag. 

Hannah Bjerg begyndte at 
læse i Bibelen med en med-
studerende fra sit gymna-
sium efter et besøg fra KFS’ 
Ledertræningscenter, LTC.

- KFS var ude på vores gymna-
sium, Støvring Gymnasium, med 
et par LTC’ere, hvor de havde en 
stand. Her henvendte Kristine sig, 
da hun tidligere har læst i Bibelen 
sammen med hendes nu afdøde 
farmor.

Siden farmoren døde, havde 
Kristine ikke læst mere, men blev 
nysgerrig, da hun så LTC’erne og 
Jan, der er KFS-sekretær.

- De snakkede lidt med hende, 
og Jan henvendte sig til mig og 
spurgte, om jeg havde lyst til at 
viderebygge på hendes nysger-
righed. Det havde jeg! Og da hun 
tilkendegav sin tro på evigheden 
og himlen, blev jeg for alvor 
spændt på ’opgaven’, fortæller 
Hannah Bjerg.

Snak, undren og grin
- Vi har blandt andet læst den 

første udgave af Uncover, til stor 
fornøjelse for os begge. Det er 
der kommet en masse god snak 
ud af, undren hos os begge og 
sommetider også et godt grin.

Uncover er et engelsksproget 
bibelstudiemateriale af Becky 
Pippert, hvor KFS har stået for 
oversættelsen.

- Vi mødtes hver fredag i vores 
spisefrikvarter og fandt et ledigt 
lokale, hvor vi kunne læse uden 
at blive forstyrret. Lige pt. er vi i 
gang med et hæfte, som hedder 
”Møder med Jesus”, som er et 
hæfte med forklaringer til Mar-
kusevangeliet. Derudover har 
Kristine været med til fællesKFS 
i Aalborg, som hun virkelig nød, 
og hjertens gerne vil med til igen.”

- Vi har selvfølgelig udviklet en 
relation, da vi før ikke rigtig kend-
te til hinanden. Vi er begge blevet 
mere oplyste og har fået svar på 
forskellige ting. Derudover er jeg 
af den overbevisning, at Kristine 
før har beskæftiget sig meget 
med Det Gamle Testamente og 
derfor ikke kendte så godt til 
den kærlige og tilgivende Gud, 
som specielt bliver præsenteret i 

Uncover via Jesus. Også Kristine 
har nævnt nogle overvejelser, 
som virkelig har fået mig til at 
tænke over de ting, som står 
skrevet i Bibelen – på den gode 
måde vel at mærke.

Sætter tanker igang
- Hun glæder sig til, at vi skal 

læse, og at vi begge tager initiativ 
til at få læst. Og da vi havde læst 
Uncover-hæftet, spurgte hun om 
vi ikke skulle fi nde et nyt, som vi 
kunne læse i. Men specielt fæl-
lesKFS tror jeg, hun synes godt 
om. Allerede efter første gang, 
spurgte hun hvornår næste gang 
var og meddelte, at hun gerne 
ville komme og hente mig, så vi 
sammen kunne køre derud. 

- Jeg synes, det har været 
spændende, specielt at have 

det med i skoletiden, da der ikke 
fi ndes en KFS-gruppe på vores 
gymnasium. Men det har været 
dejligt at følge hendes/vores 
rejse, som ikke er slut endnu. Det 
har udfordret mig, men også sat 
en masse tanker i gang. Og jeg 
tror efterhånden, at vores fæl-
les mål er at få startet en rigtig 
KFS-gruppe, så vi er fl ere, der 
kan mødes og dele tanker og 
holdninger.”

Huske hinanden på
- Jan har været til stor hjælp. 

Han har været god til at skrive 
for at få en status på os, hvilket 
har været rart, så jeg ikke føler, 
at jeg står alene med det hele. 
Derudover har han været god til 
at fi nde relevant materiale, så vi 
hele tiden kunne være beskæfti-
get med noget.

- De bedste gange har været, 
når Kristine selv tager initiativ, 
hvad end det er til fællesKFS eller 
til at læse, og når hun viser, at hun 
virkelig gerne vil det her. Det er så 
skønt og givende at mærke! Det, 
der har været mest udfordrende, 
har været sommetider at huske 
hinanden på det, når begge 
vores hverdage kører med 120 
km/t, og ellers når der har været 
helligdage, som har taget vores 
fredage, det har ham i himlen ikke 
lige taget højde for.

KFS / nc

Nysgerrig efter at læse i Bibelen

Hannah Bjerg byggede videre på sin medstuderendes nysgerrighed 
efter at læse i Bibelen. Foto: Privat

Unge politikeres bud
på en grundlovstale
Den 5. juni er det grundlovsdag, hvor der er tradition for grundlovstaler rundt om i det ganske land. 
Udfordringen har bedt to ungdomspolitikere om deres bud på en grundlovstale.

Isabella Arendt,  
folketingskandidat 
for Kristendemokra-
terne.

Markus Tingleff 
formand for Dan-

marks Socialdemo-
kratiske Ungdom i 

Greve/Solrød.

Hannah og Kristine går på samme gymnasium og er begyndt at læse i Bibelen sammen.

Ung Udfordringt

Klummen

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk

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 

Det er kedeligt...
Da jeg var teenager, kom jeg fast i en ungdomsgruppe i 
kirken. Vi mødtes en gang om ugen. En dag kom ”Hanne” 
for at være med i gruppen. Hun boede på et bosted nede 
i byen.

Hanne var en meget stille pige. Jeg tror ikke, at hun var så bogligt 
stærk - og der var måske nogle andre ting også. Det var derfor 
hun boede på dette særlige bosted, som kommunen havde lavet.

I vores gruppe plejede vi at synge nogle sange, holde et oplæg 
ud fra Bibelen, som vi diskuterede - og måske bede lidt til sidst. 
En dag, hvor Hanne var der, kom jeg midt under hele seancen til 
at se på hende: Hun sov! 

Midt under vores ”hellige snak” om Gud, Jesus og bibelvers, 
sad Hanne simpelthen og sov. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle 
sige til det. Det var både sjovt og lidt provokerende. Vi lod som 
ingenting og fortsatte snakken. Hun plejede alligevel ikke at sige 
så meget, tænkte vi.

Man skal nogle gange høre sandheden fra fulde mennesker...og 
Hanne. I hvert fald tænker jeg, at vi nogle gange har vedtaget en 
eller anden måde at være kristne på, men den er faktisk lidt kedelig. 
Måske endda så kedeligt, at en lille lur virker mere tillokkende.  

Jeg kan godt lide at snakke om de store linier: Teologi, fi losofi  og 
verdensbilleder. Men for nogle mennesker, så er det fuldstændig 
ligegyldig og sort snak. De vil hellere snakke om de nære ting, 
om mennesker, og hvad de skal lave i morgen. Vi er forskellige.

Jeg synes også nogle gange, at alt det her med at læse i Bibe-
len, gå til gudstjenester, møder og alt det dér, kan være en smule 
kedeligt. Men fordi jeg har været med til det så mange gange, så 
har jeg accepteret formen og indholdet. 

Derfor kan det være godt, at ”Hanne” kommer forbi engang 
imellem og fuldstændigt upassende bare falder i søvn. For så kan 
det jo være, at vi selv ”vågner op...” og ser tingene på en ny måde. 

Når det handler om at søge Gud, så synes jeg, at det kan være 
svært at fi nde ”den rigtige måde” at gøre det på. Og jeg tror, at det 
kan være sundt at ruske lidt op i vores åndelige rutiner, hvis det 
netop bare er blevet rutiner, uden så meget åndelig frugt. Keder 
du dig? Måske keder Gud sig også?

Her på det sidste begyndte jeg at læse salmerne (i Bibelen). 
Jeg ved, at mange elsker dem, men de siger mig ikke rigtigt noget 
- lige nu. Så derfor er jeg begyndt at læse i Johannesevangeliet. 
Og hver gang Jesus siger noget, så ”borer” det sig dybt ind i min 
sjæl! Jeg synes simpelthen det er så stærkt, hvad Jesus siger. Det 
er meget livgivende for mig. 

Pointen er nok, at det gælder om, at søge Gud på den måde der 
virker for én selv. Men søg ham, inden det bliver 
så kedeligt, at du falder i søvn...
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Få dine venner til at holde Udfordringen 
Af Poul Henning Krog

Bibelen - eller dele af den - er 
blevet oversat til mange af ver-
dens 7000 sprog. Nu kan man 
også læse budskabet tolket 
med smileys.

ChristianToday.com skriver, at  
den gamle King James oversæt-
telse nu er tilgængelig på smiley-
sprog. Projektet markedsføres 
som “Scripture for millennials,”  
(Bibelen for millennials) og har 
kunnet downloades siden den 
29. maj. 

Forfatterne kalder sig sim-
pelthen ”The sunglasses smiley 
emoji”. 

- Det fantastiske ved smileys 
og det, der har givet dem så stor 
succes, er at de virker på tværs af 
sprogbarrierer. Smileys lader dig 
formidle en ide til hvem som helst, 
uanset hvilket sprog, de taler. 

Hovedformålet har været at 
tage en bog, som jeg tror er 
meget utilgængelig for lægfolk 
og så forsøge at at gøre den til-
gængelig ved at fjerne en del af 
det kompakte fra den, siger en af 
smiley-bibelens forfattere.

Hele Bibelen fi ndes nu i smiley-
form. Op til 15 procent af oversæt-
telsen består af smileys, mens 
resten er normale bogstaver.

- Bibelen indeholder en masse 
gammelt sprog, der er mange 
nuancer involveret, når man 
oversætter det. Meget af tiden må 
man gå ud over tanken om, at det 
hele skal passe 1 til 1.

Der har også været meget 
at lære undervejs og masser af 
gennemlæsninger. Men det er det 

hele værd, når det gælder at gøre 
Bibelen lidt mere tilgængelig, at 
give en ”letheds-indsprøjtning”og 
få folk til at se på den uden at 
der ligger en bestemt dagsorden  
bag, siger oversætterne.

Man kan fi nde sine egne favor-
titekster på ’emoji’ ud fra den en-
gelske tekst. Når man indtaster et 
engelsk bibelvers på ”Bible Emoji 
Translator” får man oversættelsen 
på ”smiley”.

En af teksterne fra skabelses-

beretningen ser fx sådan ud:

På dansk: ”Og Gud så lyset, at 
det var godt.”

Bodil

Bibelen oversat til smiley-sprog

Ifølge Wycliffe Associates mangler over 2000 af 
verdens sprog en bibel. Den nye smiley-over-
sættelse foregår dog på basis af engelsk.

Store vidder på den grønne ø Irland 28.6. - 7.7.
Lær om Lina Sandell på vores Temarejse 8.7. - 12.7.
Rejs til Europas top – Nordkap 22.7. - 4.8.
Oplev Gardasøen midt i de italienske alper 7.8. - 15.8.
Enestående oplevelser  
 med fjord og fjeld i Norge 14.8. - 21.8.
Følg Paulus’ spor i Grækenland 20.8. - 29.8.

Find rejserne på  
vores hjemmeside

Hvor skal 
sommerferien 

gå hen?

Katamaran færgen listede sig langsomt fra Marmaris i Tyr-
kiet – målet var Rhodos. Vi passagerer anede ikke uråd, men 
besætningen gjorde. Dagen før havde det ganske vist blæst, 
men i dag var det næsten stille. 

Da vi passerede havnemundingen skiftede billedet hurtigt. Vi 
skulle blive siddende på vores pladser. De gamle søer var fortsat 
tilstede under havets overfl ade, voldsom bølgegang og skumsprøjt, 
færgen ”bankede pæle i” og besætningen delte målrettet poser 
ud – mange poser. De første begyndte at kaste op. Til Susannes 
og min overraskelse forblev frokosten i mavesækken. 

Susanne talte senere med to kvinder, der sagde: ”Vi troede vi 
skulle dø”. ”Det var rædselsfuldt”. ”Vi tager et fl y retur”. De rystede 
og græd ud ved Susannes skulder. 

Hver tredje havde kastet op, resten havde været lige ved. Det 
uventede var det værste. Den ellers dygtige guide var ikke i høj 
kurs, da han startede på Rhodos info i bussen. To dage senere var 
vi velforberedte og i højt beredskab. Søsygetabletter var indtaget. 
Katamaranen var større denne gang. Vi satte os godt tilrette og så 
på de 4 ting, der blev markedsført – et billede at AtaTurk, en kiosk, 
diverse skilte om krav til adfærd samt et stort blåt øje.     

Et meget godt billede af 4 livsingredienser der påvirker alle – 
regering, embedsmænd, forretningsmænd og det her udefi nerlige 
åndelige. Det blå øje var overalt i Tyrkiet, offentlige bygninger, pri-
vate huse, barnevogne, tøjet, smykkerne, bilerne, indgangspartier, 
reklamer, mure og særlige steder.   

Jeg talte med guiden om det blå øje og Medusa. I græsk myto-
logi er Medusa et fabelvæsen blandt gorgonerne, som på græsk 
betyder ’frygtelig’. Der var tre skræmmende søstre med slanger 
i håret og et blik, der kunne forstene alt. Medusa blev dræbt af 
helten Perseus, og af hendes blod opstod den snehvide vingehest 
Pegasus. Måske har Medusa oprindelig været en slangegudinde, 
jævnfør forestillingen om slangens forstenende blik. 

Guiden forklarede, at øjet blev opfattet som beskyttelse mod 
onde sind eller onde ånder, dette behov var øjensynligt enormt 
i Tyrkiet, selv om der kaldes til bøn fem gange om dagen fra de 
mange minareter. Da 90% er muslimer i Tyrkiet må øjet vel opfattes 
som et supplement til Allah og Muhammed. 

Der er usikre og ubehageligt overraskende ting i livet: gamle søer, 
fyldte brækposer, søsygetabletter og det uvisse onde sind. Har alle 
mennesker ikke netop brug for beskyttelse, tryghed og sikkerhed?

Kristendommen handler ikke om græsk mytologi, tro på at ting 
kan beskytte eller religiøs lovtrældom. I fadervor føres vi ind i et 
varmt faderforhold til Gud og vi beder ”fri os fra det onde”. 

Barnet i faderfavnen hviler trygt, 
beskyttet og i sikkerhed – for Jesus 
sagde: ”Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende”. 

Hvilken grundvold i livets usikkerhed 
og ondskab!

       

Behov for beskyttelse
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