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Ny andagtsbog af 
Line Nielsen

“... kan på det 
varmeste anbefale 

denne andagtsbog.”
Richard Müller, 

teolog

Næstekærlighed 
i øjenhøjde

Statistikken viser, at der på 6 år er kommet 20% fl ere hjemløse 
i Danmark. Udfordringen besøgte den kristne Gadecafé i Aarhus.  

Stor reportage på side 12-13.

Hjælp os med at hjælpe!
Støt vores projekt i 
Den Centralafrikanske Republik
Vi kommer gerne 
og fortæller.

Hjerte for Afrika
Kontakt sekretariatet for aftale
Kirketerpvej 70. 9541  Suldrup
Tel: 98 38 73 30 / 30 32 32 18
www.hjerteforafrika.dk

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

Fra næste år foregår Som-
merOase på arealer ved Byg-
holm Landbrugsskole ved 
Horsens.

- Vi har igennem de seneste år 
været udfordret på SommerOa-
se-pladsen ved Rudehøj Efter-
skole i Odder. En stor del af det 
areal, SommerOase foregår på, 
er erhvervsjord, som Odder Kom-
mune har til salg, og de seneste 
år er store dele af arealet blevet 
solgt til virksomheder, som nu er 
ved at etablere sig på pladsen, 
skriver Dansk Oase i en pres-
semeddelelse.

Det betyder, at pladsen til 
camping bliver mindre, og Som-
merOase i år må inddrage et 
areal fra langtidsparkeringen for 
at få plads til deltagerne.

30 kilometer mod sydvest
Der har gennem et par år 

været overvejelser om, hvordan 
pladsudfordringerne skal løses.

Det sker så fra næste sommer, 
hvor teltpælene bliver fl yttet 30 
kilometer mod sydvest.

- Vi har undersøgt fl ere steder 
og har nu fundet en åbning og 
god mulighed hos Bygholm Land-
brugsskole og kursuscenter. Her 

er der gode faciliteter og udvidel-
sesmuligheder, og derfor har vi 
indgået en aftale om, at vi holder 
SommerOase der fra 2017, siger 
generalsekretær i Dansk Oase, 
Karsten Bach.

Bygholm Landbrugsskole og 
Kursuscenter ligger mellem Hat-
ting og Horsens. 

- Det har mange værelser og 
gode faciliteter indendørs med 
mange gode lokaler til seminarer 
og møder. Desuden er der store 
markarealer omkring, som bety-
der, at vi har gode udvidelses-
muligheder. Derfor ser vi frem til 
at arbejde videre med dette nye 

sted, siger generalsekretæren.
Det betyder, at 2016 bliver 

sidste år, hvor SommerOase 
foregår i Odder.

- Vi vil stadig have en stor 
tilknytning til Odder, Rudehøj Ef-
terskole og vores venner i Odder 
Frimenighed. Dansk Oases kon-
tor vil også fortsat være placeret 
på efterskolen. Det bliver en ny 
situation, men vi tror på, at Gud 
har vist os vej herhen og vil vel-
signe vores SommerOase også 
fremover, siger Karsten Bach. 
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SommerOase fl ytter til Horsens
Den nye placering for Dansk Oases sommercamp bliver Bygholm ved Horsens.

Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter rummer værelsesfa-
ciliteter og lokaler til seminarer og møder til SommerOase. 



 

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i juni: feber
OBS! Juni kodeordet gælder indtil mandag d. 4. juli kl. 9.00

Ugens profi l: Karina Borcher Andersen

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Bed imod Asa-tempel. 

* Imamloven / for religionsfrihed.
* Stop overvågning af kristne.

* Afsløring af det falske alternative.
* Kristent indhold i medierne.

* Folkevækkelse.
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MF-præst til Timring
Christoffer Grøndahl Svinth Olesen 
er ansat som sognepræst i Vildbjerg-
Nøvling-Timring-Tiphede pastorat fra 
1. august.

Christoffer Grøndahl Svinth Olesen tog 
sin bacheloruddannelse i teologi på MF fra 
2009-2013. Fredag den 10. juni blev han 
ordineret i Viborg Domkirke. 

Christoffer G. Svinth Olesen er gift med 
Anita og de har en søn. Familien fl ytter ind i præstegården i Timring 
omkring 1. august og der er indsættelsesgudstjenester i sognets 
kirker den 7. og 14. august.

nc

Karina Borcher Andersen bli-
ver ny leder af Retten til Livs 
abortlinje.

  
Retten til Liv har ansat social-

rådgiver Karina Borcher Ander-
sen som ny Abortlinieleder pr. 1. 
juli 2016. 

- Vi er glade for at give stafet-
ten videre til Karina, der har stor 
erfaring både fra kommunal regi 
og også fra Abortliniens arbejde, 
siger Per Damgaard Pedersen, 
formand for Retten til Liv.  

Erfaring som frivillig 
34-årige Karina Borcher An-

dersen fra Århus har erfaring 
som socialrådgiver bl.a. inden 
for handicapområdet og familie-
rådgivning. Hun har i de seneste 
år videreuddannet sig som cand. 
pæd. i pædagogisk antropologi.

Hun trådte ind i Retten til 

Livs bestyrelse i 2014, hvor 
Abortlinien blev hendes særlige 
’hjertebarn’. Hun har siddet med 
i Abortlinieudvalget de sidste par 
år, og hun har ligeledes været 
frivillig rådgiver på Abortlinien, 
Retten til Livs telefonrådgivnings-
linje for personer, der har brug for 
nogen at tale med om abort.  

Et løft til Abortlinien
Baglandets store opbakning 

har givet Abortlinien et løft 
- Retten til Liv er inde i en pe-

riode, hvor vi gerne vil satse på at 
få gjort Abortlinien mere kendt og 
brugt. Vi er overbevist om, at be-
hovet for en rådgivning, der tager 
kvindens tvivl alvorligt og hjælper 
hende med at fi nde afklaring med 
mange fl ere løsningsmuligheder, 
end hun ellers møder, vil redde 
mange liv. 

Derfor er vi også glade for, at 

vi er i stand 
t i l  – med 
baglandets 
økonomi-
ske opbak-
ning – at 
sætte lidt fl ere timer af til denne 
stilling med Karinas tiltrædelse, 
siger Per Damgaard Pedersen. 

- Det koster nemlig i form af 
lønnede timer at udbrede kend-
skabet til Abortlinien”. 

 Det vigtige øre
Det lyttende øre skal ikke un-

derkendes, lyder det fra Karina 
Borcher Andersen. 

- Det er med både glæde og 
ydmyghed, at jeg går ind i arbej-
det på Abortlinien. Den forskel, et 
lyttende øre gør for et andet men-
neske, skal ikke underkendes. 

Desværre ser man alt for ofte, 
at der ikke er tilstrækkelig tid til 

netop dette i det offentlige hjæl-
pesystem, hvorfor kvinder kan 
komme til at stå helt alene med 
deres tvivl. 

Jeg ser derfor frem til at kunne 
være med til fortsat at sikre, at 
Abortlinien når ud til alle, der 
har brug for et lyttende øre, siger 
Karina Borcher Andersen om 
sit kommende job som Abortli-
nileder.

Karina Borcher Andersen af-
løser Anne Mette Amorsen, der 
har i sine to år på posten med 
en målrettet indsats har givet 
arbejdet et vigtigt løft.

Ny leder vil øge 
kendskab til abortlinie
Abortlinien er hjertebarnet for den nyansatte socialrådgiver.

UNESCO/Simon Wiesenthal-
Centers vandreudstilling - “Fol-
ket, Bogen, Landet” åbnede 6. 
juni og kan ses frem til den 
16. juni.

 Kultur,-og kirkeminister Bertel 
Haarder åbnede udstillingen, som 
beskriver jødernes historie og 
forholdet mellem det jødiske folk, 
Bibelen og Det Hellige Land. I 
Danmark samarbejder UNESCO 
og Simon Wiesenthal-centret 
med netværket Sammen om 
Israel om udstillingen.

Arabiske protester
”Folket, Bogen, Landet” havde 

premiere ved UNESCOs ho-
vedkvarter i Paris, før den blev 

præsenteret i FN’s hovedkvarter 
i New York, i USA’s kongres i 
Washington DC, i Israels parla-
ment i Jerusalem og i Vatikanet. 

Den første udstilling i UNESCOS 
hovedkontor i Paris blev dog afl yst 
og udskudt i seks måneder efter 
protester fra 22 arabiske medlem-

mer af organisationen.
Selv åbningen blev en historisk 

begivenhed, idet det var første 
gang i FN’s historie – gennem 
underorganisationen UNESCO, 
at FN var med som sponsor for en 
udstilling, som bl.a. beskriver den 
historiske årsag til FN’s beslut-
ning om at anerkende et jødisk 
hjemland i Palæstina i 1947 – og 
som klargør det faktum, at det 
jødiske folk har et uafbrudt 3.500 
år gammelt forhold til Det Hellige 
Land, skriver Den korte Avis.

 Udstillingen belyser Israels 
historie med 24 store illustrerede 
plancher med både danske og 
engelske tekster.

Bodil

UNESCO-udstilling om jødernes 
historie på Københavns Rådhus
Vandre-udstillingen Folket, Bogen, Landet har allerede været vist i fem hovedstæder.

Kultur- og kirkeminister Bertel 
Haarder (V) åbnede udstillin-
gen på Københavns Rådhus. 
Til højre ses udstillingens fl yer.

Folkekirken er igen med til 
Folkemødet på Bornholm
Folkekirken deltager igen med sit telt 
på Folkemødet i Allinge på Bornholm, 
der i år fi nder sted i dagene 16. - 19. juni.

I folkekirkens telt på teltplads A8 i Dan-
chells Anlæg, vil der i løbet af de fi re dage 
være mulighed for at blande sig i debatter 
med politikere og andre meningsdannere. .

I folkekirkens program for torsdag den 
16. juni kan man bl.a. fi nde et foredrag 
om Folkekirkens rolle i samfundet nu og i 
fremtiden. Taleren er kultur- og kirkeminister 
Bertel Haarder.

Fredag vil den socialdemokratiske kirke-
ordfører Karen Klint synge for på morgen-
sangen fra kl 9.30. Derefter handler det 
om ulandsbistand, fl ygtninge, miljø og folkekirkens stemme i den 
aktuelle debat, når Søren Pape (K), debatterer med Peter Fischer-
Møller, biskop over Roskilde Stift. Ordstyrer er journalist Kåre Gade.

Lørdag vil Liberal Allliances folketingsmedlem Mette Bock synge 
for på morgensangen og fortælle om sit forhold til salmerne.  Heref-
ter debat om ”Værdighed for en milliard” ved Michael Teit Nielsen, 
underdirektør i Ældresagen, Brian Skov Nielsen, formand for so-
cial- og sundhedsudvalget i Odense Kommune, Lolan M Ottesen, 
formand for social- og sundhedsudvalget i Ballerup Kommune og 
Jeppe Carsce Nissen, plejehjemspræst i København.

Bodil

Mette Boch (LA) 
synger for på mor-
gensangen lørdag 
den 18. juni.

Prædikant fi k fortjenstmedajle
Den 15. juni 2016 har Søren Pedersen fra 
Nykøbing Falster været ansat 40 år som 
prædikant og forkynder i Luthersk Mission

 Jubilæet blev fejret tirsdag den 7.juni i LM’s 
missionshus i Odense med reception og over-
rækkelse af Dronningens Fortjenstmedalje. 

Søren Pedersen er 65 år og bosat i Nykøbing 
Falster. Han har siden 1976 været ansat som 
landsprædikant i Luthersk Mission, hvor han rejser rundt i landet 
og forkynder ved møder og på lejre og stævner.

nc.

Tidligere Aarhus-biskop er død
Herluf Eriksen, tidligere biskop i Aarhus 
Stift, døde mandag, 92 år. 

Herluf Eriksen satte sit præg som præst 
og biskop gennem den forberedende kon-
fi rmandundervisning for børn i 3.-4. klasse, 
minikonfirmander og præsternes efterud-
dannelse. 

Efter to afsluttede uddannelser var Herluf 
Eriksen således i 1955 både cand.theol. og 
cand.mag. i kristendomskundskab og historie.

Herluf Eriksen markerede sig som islamkritiker og meldte sig i 2006 
ind i Islamkritisk Netværk, fordi han ifølge Kristeligt Dagblad savnede 
”en tydeligere skelnen i samfundet mellem islam og kristendom”.

Herluf Eriksen efterlader sin ægtefælle samt parrets to børn, seks 
børnebørn og et oldebarn.

nc

Ny Danmark-sang uropføres
Valdemarsdag
Den 15. juni om aftenen 
er der koncert i Sct. Ni-
colai Kirke, Kolding, med 
pianist Bente Ibenfeldt og 
en solotrompetist fra det 
Slesvigske Musikkorps 
SMUK.

Den 16-årige Sabina Hau-
gaard Stuke fra Christians-
feld har skrevet flere vers 
til den nye sang ”Du er mit 
Danmark”, der skal synges 
som fællessang. Bente Ibenfeldt har skrevet melodien og første vers 
af sangen i forbindelse med Danmarks-Samfundets arrangement.

Bente Ibenfeldt har tidligere komponeret bl.a. ”Gråsten March”, 
”Christiansfeld Visen” og bryllupssangen ”Kun et kys”. Denne gang 
ønskede hun at dedikere en melodi som en hyldest til Danmark.

Sangen bliver opført som fællessang med komponisten selv ved 
klaveret og Kenneth Pultz Stenum på solotrompet.

Bodil

Fra venstre ses Bente Ibenfeldt, 
Sabina H. Stuke og solotrompe-
tist Kenneth Pultz Stenum.
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Af Niels Christian Melgaard

Efter 22 år som missionærer, 
heraf 15 år i Den Centralafri-
kanske Republik (CAR), byg-
ger Vera og Bent Skindhøj nu 
udviklingscenter.

Her vil de hjælpe børn, unge 
og voksne, uanset religion og 
stammerelationer,  til at fremme 
og udvikle talenter, som allerede 
fi ndes, men som ikke har haft 
mulighed for at komme til udtryk. 

Det sker gennem organisa-
tionen ”Hjerte for Afrika”, som 
ægteparret har stiftet.

Bent Skindhøj har en bag-
grund som teknikumingeniør, og 
hustruen Vera betegner sig som 
selvlært, autodidakt. Hun driver 

fi rmaet Care Consult, der blandt 
andet har leveret udstyr, medicin 
og byggematerialer til Den Cen-
tralafrikanske Republik.

Bent Skindhøj står for at udfær-
dige tegningerne over byggeriet, 
og Vera bakker op.

– Vera har altid været med og 
hjulpet med de opgaver, der er, 
siger Bent Skindhøj.

– I Afrika ligger byggemateria-
lerne ikke lige om hjørnet, og det 
er ikke så enkelt at sende bud 
efter nogle, der kan komme med 
det. At hente sand 20 kilometer 
væk, bringe vand fra fl oden, blev 
til mange kilometer, som Vera 
stort set var chauffør til. 

Kristen tro giver mod
– Det er ikke et missionssel-

skab, vi har startet. Vi skal ikke 
ud og lave missionsarbejde i den 
forstand.  Vi ønsker at være åbne 
og give et tilbud til alle grupper. 
Det er vores kristne tro, der sen-
der os ud til det arbejde. Jeg ville 
ikke rejse uden Gud i bagagen 
og vores kristne bagland, siger 
Vera Skindhøj og uddyber om 
udfordringerne ved arbejdet i Den 
Centralafrikanske Republik:

– Der har været ti statskup i 
landet siden selvstændigheden 
i 1958. Det er en gammel fransk 
koloni, med et enormt bureau-
krati, som vi har måttet arbejde os  
igennem derude. Der har været 
mange hindringer, men vi har 
følt, at vi ikke var alene, at mange 
bønner bliver sendt af sted, for at 
dette projekt kan lykkes.

– Vi søger at udleve vores 
kristne tro i vores arbejde og at 
vise kærlighed og forståelse. At 
efterleve missionsbefalingen. Det 
er hele vores fi losofi . Vi har en tro 
på, at Gud har givet os denne 
opgave, og det er med den tro og 
opbakning fra vores kristne fæl-
lesskab i ryggen, at vi tør kaste 
os ud i det, siger Bent Skindhøj. 

Arbejdet foregår i Bouar, der er 
provinshovedstad i den vestlige 
del af CAR. Byen rummer en FN 
militærbase, og ægteparret har 
en kontakt i området, der har fået 
relevant uddannelse og er klar til 
at tage del i arbejdet.

– Vi har fået en såkaldt auto-
ritær tilladelse til at arbejde hvor 
vi vil, med hvad vi vil, og hvornår 
vi vil. Lige i disse dage venter 
vi på en samarbejdsaftale med 
regeringen. Den vil bl.a. give 
toldfritagelse for hvad vi måtte 
bringe ind i landet til brug i vores 
arbejde, og regeringen forpligter 
sig på at give os frihed til at udføre 
vores projekt - og visa og ophold-
tilladelse for alle som kommer for 
at hjælpe Hjerte for Afrika, siger 
Vera Skindhøj.

Udbyde oplæring
For at byggeriet af udviklings-

centret kan gå i gang er det 
nødvendigt, at der bringes byg-
gematerialer ind til området. 

- Vi håber snarest at kunne 

sende nogle containere af sted, 
siger Bent Skindhøj.

Mange af de udfordringer, som 
Den Centralafrikanske Republiks 
slås med, er analfabetisme og 
meget lidt adgang til generel 
information. Der er skolepligt 
for børn, men ringe skolegang. 
Strejker blandt lærere og poli-
tiske uroligheder har ikke givet 
de bedste muligheder. Videre 
uddannelse er for kostbar for de 
fl este, og der fi ndes ikke mange 
højere læreanstalter uden for 
hovedstaden.

– Der mangler alt. I udviklings-
centret skal der udbydes internet 
med fokus på generel oplæring i 
at bruge det, siger Vera Skindhøj. 

Der er nogle få steder, hvor der 
er adgang til internet, men ikke 
nogen hjælp at hente mht at søge 
og bruge internettet optimalt. Der 
fi ndes også fl ere universiteter, 
som udbyder deres forelæsnin-
ger. Her er store muligheder for 
fjernundervisning.

I projektet er der også fokus 
på børnene.

– Vi tilbyder en halvdags bør-
nehave for børn fra 2 til 5 års 
alderen; de er de mest udsatte 
for sygdom og død, men også i 
den meste lærerige alder, siger 
Vera Skindhøj.

Fokus på børnehaven er pæ-
dagogisk leg, musik og en lege-
plads med gynger, vipper m.m. 
Redskaber som er ret ukendte. 
Ligesom legetøj heller ikke fi ndes, 
kun det børnene selv fremstiller.

– Et sundt og nærende måltid 
hver dag vil give børn et ekstra 
plus, tilføjer Vera Skindhøj.

Derudover vil vi også gerne 
undervise i forskellige håndværk 
både for mænd og kvinder, som 

kan understøtte bedre livsvilkår.
– I nær fremtid håber vi også 

at kunne skabe en “oase”, hvor 
vi kan tilbyde børn traumehjælp, 
siger Vera Skindhøj.

I forbindelse med det sidste 
kup i marts 2013 er der blevet 
begået uhyrlige voldshandlinger, 
drab og voldtægt mod civilbe-
folkningen. Mange børn har set 
deres forældre blive slået og 
dræbt, kvinder og piger er blevet 
voldtaget, og mere end én million 
mennesker er blevet fordrevet fra 
deres hjem.

– Set i lyset heraf er der er 
et stort behov for rehabilitering, 
siger Vera Skindhøj.

Brug for mange talenter
– Vores udviklingscenter kræ-

ver mange talenter, og dertil er 
planen også at have gæste-logi 
så man som enlig, ægtepar eller 
grupper af frivillige kan komme og 
give en hånd med i udviklingsar-
bejde. Vi har mange planer, men 
meget afhænger af, hvilke færdig-
heder volontørerne kommer med, 
siger Bent Skindhøj og nævner 
eksempler som en svejser eller 
smed, der kan lære fra sig. 

- Mange har en cykel eller en 
”pushpush” - en slags trillebør 

med cykelhjul, som ofte går i styk-
ker, nok fordi de bliver overbela-
stet. Det kan være til stor hjælp, 
om de selv kan reparere det.  
En tømrer kunne måske hjælpe 
til enkel møbelfremstilling, som 
stole og borde. Det kan skabe 
mulighed for bedre hygiejne, 
hvis ikke al mad behøver at blive 
tilberedt på jorden. 

– I øjeblikket har vi 226 med-
lemmer. Vi skal op på 301 med-
lemmer for at blive godkendt som 
frivillig organisation hos SKAT, 
tilføjer Bent Skindhøj.

Derudover er der nogle krav 
om 100 gavebidrag på 200 kroner 
og et omsætningskrav.

– Medlemmer lever med på 
mange måder. Når man er med-
lem, får man adgang til nyheds-
breve og billeder, fortæller Bent 
Skindhøj. Det giver større indsigt 
i vores arbejde, og vi har brug for 
mange foldede hænder.

– Det vi arbejder hen imod, er 
noget, der er bæredygtigt, som 
kan fortsætte selv, når vi ikke er 
der. At give den lokale befolkning 
noget at arbejde videre med og 
etablere bæredygtige virksomhe-
der, der kan hjælpe til økonomisk 
vækst.

Vera og Bent 
har hjerte for 
det uroplagede
Centralafrika
Tidligere missionærer Vera og Bent Skindhøj bygger 
udviklingscenter i Den Centralafrikanske Republik.

Hjerte for Afrika har købt fi re hektar jord nær Bouar.

 Bent Skindhøj besøger en fl ygtningelejr i Centralafrika.

Vera Skindhøj taler med lokale kvinder og børn.

Skitsen af udviklingscentret er klar.
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Folketingets formand og 
minister åbner asatempel

Designer Jim Lyngvild 
har bygget et asatempel i 

Korinth på Fyn ved siden af 
sin private vikingeborg. Pia 
Kjærsgaard og Inger Støj-

berg indviede templet.
Foto: YouTube.

Frikirkeledere protesterer 
mod indgreb i trosfriheden

Af Bodil Lanting

Det er grotesk, at folketingets 
formand og integrationsmini-
steren har indviet et asatempel.

Det mener bl.a. tidligere biskop 
Keld Holm. Også tidligere kirkemi-
nister Birthe Rønn Hornbech (V), 
sognepræst Jesper Bacher (DF) 
og kirkeminister Bertel Haarder  
(V) udtrykker undren og misbil-
ligelse over, at Pia Kjærsgaard 
(DF) og integrationsminister 
Inger Støjberg (V) sidste mandag 
indviede et asatempel i Korinth 
på Sydfyn.

Pia Kjærsgaard, der er kendt 
som fortaler for kristne værdier, 
klippede snoren til det nye tempel. 

Inger Støjberg, der  er minister i 
den regering, som i sit grundlag 
kalder Danmark et ”kristent land”, 
døbte asatemplet ”Manheim” med 
en fl aske øl. 

Begge politikere forklarer deres 
tilstedeværelse med, at de er 
personlige venner af templets ejer 
Jim Lyngvild.

Kritik af politikerne
Tidligere biskop Keld Holm 

kalder det ”grotesk”, at de to 
politikere har deltaget i et arran-
gement, der ”ligger langt ude på 
det religiøse overdrev”. Han peger 
på, at ingen af de to politikere ville 
drømme om at indvie en moske.

Kirkeminister Bertel Haarder 
har udtalt, at han ikke kunne 

drømme om at møde op til et 
sådant arrangement. Han undrer 
sig også over, at asatroen i det 
hele taget blev godkendt som 
trossamfund i 2003.

Jesper Bacher fi nder det be-
synderligt, at de to politikere vil 
”kaste glans over hedenskab”. 
Han peger også på, at Danmark 
netop er kendt for at have sagt 
farvel til den tro på de nordiske 
guder, som Lyngvild nu vil gen-
oplive.

Hedensk tempel
Templet er opført af designeren 

Jim Lyngvild, (DF), som flere 
gange har udtrykt sit had til kri-
stendommen. Han har bl.a. udtalt, 
at ’kristendommen er det værste, 

der er sket i danmarkshistorien, 
den har skabt en nation af ynkeli-
ge, selvudslettende dovenmikler’.

Lyngvild har også kritiseret 
islam, men bekender sig altså 
til asatroen. Han bor på sin pri-
vate vikingeborg, Ravnsborg, i 
Korinth, som nu har fået sit eget 
asatempel.

Før Asa- og vanetrosamfundet 
Forn Sidr i sin tid kunne få vielses-
myndighed, måtte de asatroende 
blive enige om et ritual og en fæl-
les erklæring om troens indhold. 

Nu har samfundet deres egen 
teologiske uddannelse og en 
lære, som bl.a. omhandler de 
nordiske guder Tor, Odin og Loke 
samt ofring af mad og drikke (blot) 
fi re gange om året.

- Kristendommen er det værste, der er sket i danmarkshistorien, mener tempelbygger Jim Lyngvild.

”Enighedspapiret” rammer ikke kun rabiate imamer, men også lovlydige trossamfund.
Af Bodil Lanting

”Vi vil som anerkendte og 
godkendte trossamfund uden 
for folkekirken på det skarpeste 
protestere over den lovgivning, 
kaldet ”Enighedspapiret” som 
en række politiske partier er 
blevet enige om.”

Sådan starter en kommentar 
fra seks danske frikirkeledere på 
baggrund af den nye aftale.

Krænkende og sårende
Enighedspapiret åbner for 

muligheden at kræve et obliga-
torisk kursus i dansk familieret, 
frihed og folkestyre for at tildele 
vielsesmyndighed.

”Hvorfor skelnes der mellem 
præster i den danske folkekirke 
og danske frikirker? Er vi ikke 

alle lige danske?” spørger frikir-
kelederne. 

De peger på, at den katolske 
kirke har været i Danmark i over 
1000 år, og at Baptistkirken 
kæmpede for frihedsrettighe-
derne for 175 år siden, dvs. før 

Grundloven blev til.
Ved familieretskursets afslut-

ning skal deltagerne ifølge aftalen 
underskrive en erklæring om at 
ville overholde danske lov. 

Men det er både krænkende og 
sårende for mange, som aftalen 
ikke reelt har haft til hensigt at 
ramme. Det er ikke værdigt for et 
åbent retssamfund med respekt 
for sine borgere. Problemet kan 
heller ikke løses ved, at kirkerne 
opgiver deres vielsesesret, un-
derstreger frikirkelederne.

Kriminalisering af ytringer
Imamaftalen eller Enigheds-

papiret har til hensigt at krimi-
nalisere visse religiøse ytringer. 
Men det vil ifølge enighedspapiret 
også fremover være strafbart at 
tilslutte sig fx tekster fra Moselo-
ven eller andet i Israels historie, 

som beskriver blodige straffe. 
Selv om ingen kirkeledere for-

ventes at tilslutte sig stening, be-
tyder aftalen måske, at forkyndere 
heller ikke må udtale sympati for 
henrettelse ved mere moderne 
metoder på baggrund af en tekst 
fra Bibelen.

Frikirkelederne anmoder om, at 
lovgivning for trossamfund uden 
for folkekirken sker på et oplyst og 
gennemarbejdet grundlag. Der-
for bør man lade udvalget, som 
arbejder med disse reguleringer, 
arbejde i fred. Netop denne poli-
tiske aftale viser, hvor kompliceret 
området er, slutter kirkelederne.

Kommentaren er skrevet af 
Dan S. Jacobi, Jacob Viftrup, 
John Nielsen, Jørgen Thaarup, 
Lars-Bo Olesen og Lone Møller.
Hansen.

Aftalen er krænkende, mener 
pinsekirkernes formand Dan 
S. Jacobi. 

Salmer for demensramte
Præster, organister og kirke- og 
kulturmedarbejdere får i en ny 
bog et hjælpemiddel til arbejdet 
med meningsfulde gudstjene-
ster for demente.

Bogen ”Salmesang for de-
mensramte” har en teoretisk 
introduktion med baggrundsinfor-
mation om demenssygdomme og 
relaterede forhold. 

Bogens anden del er et  ideka-
talog med praktiske anvisninger 
til, hvordan man kan tilpasse 
gudstjeneste og salmesang, så 
det giver mening for demente.

Bogen er udgivet af forlaget Eksistensen. 
Bodil

EU støtter ADRAs arbejde i 
Syrien med 11 millioner kroner
ECHO - EU-Kommissionens depar-
tement for humanitær bistand – har 
netop underskrevet en ny bevilling på 
11 mio. kr. til ADRA’s arbejde i Syrien.

Med den nye bevilling kan tusindvis af 
internt fordrevne blandt andet få adgang 
til rent vand og gode sanitære forhold. 

Krigen i Syrien har ødelagt hospitaler, 
skoler, vandforsyning og elektricitet. 
Over halvdelen af Syriens hospitaler er blevet ødelagt eller 
beskadiget som følge af krisen, og der er mangel på sundheds-
personale og medicin. En fjerdedel af skolerne er blevet ødelagt 
eller bruges som midlertidig husly for de nu 6.5 millioner internt 
fordrevne i Syrien.

ADRA Danmark samarbejder med ADRA Syrien for at hjælpe 
folk, som er fl ygtet til Quneitra og områderne omkring Damaskus, 
hvor de bor i tomme skoler og ufærdige huse. ADRA sætter de 
ufærdige bygninger i stand, så de fordrevne familier har adgang 
til rent vand, toilet, bad og vaskefaciliteter. Der uddeles også 
hygiejnepakker og undervises i basal hygiejne.

I samarbejde med Syriske Røde Halvmåne vil ADRA også 
etablere et sundhedscenter til behandling af både fysiske og 
psykiske krigsskader.

ADRA blev grundlagt af Adventistkirken, men har siden 1987 
været en selvstændig nødhjælps- og udviklingsorganisation.

Bodil
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Israel i dag 
og Bibelens profetier

De sidste tider og Jesu genkomst

Se flere nyheder  
på lohse.dk

OLE ANDERSEN

Slutspillet om Israel 
Bibelens profetier og  
verdenshistorien
Israel og Mellemøsten er i medi-
ernes fokus. Israel er også i fokus 
i et stort antal fremtidsprofetier i 
Bibelen. Men er der nogen sam-
menhæng mellem det moderne 
Israel og de bibelske profetier?
 Denne bog giver et overblik over 
de vigtigste argumenter og en 
oversigt over, hvad Bibelen siger 
om Israels fremtid.

JØRGEN HEDAGER NIELSEN

Han gør alting nyt
Om de sidste tider, Jesu genkomst 
og den nye jord
»Som læser sidder jeg tilbage med en 
frydefuld forventning om himmel og 
jord.«

Josua Christensen, udfordringen 
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IMs festivalårsmøde
satte fokus på fællesskab

Ny evangelisk folkebevægelse 
stiftes ved gudstjeneste i Odense 
Lørdag den 18. juni kl. 14.00 holder en ny evangelisk folkebe-
vægelse, Margueritbevægelsen, sin første fællessamling og 
gudstjeneste i Bykirken i Odense.

Begrundelsen for denne bevægelse er den nye situation i dansk 
kirkeliv. Håbet er at samle nydanskere, kristne asylsøgere, mulige 
konvertitter og gammeldanskere med evangeliet som centrum, 
oplyser sognepræst Torben Bramming. Foruden prædiken, nye 
salmer og musik vil bevægelsen sætte fokus på folks beretninger 
om vejen fra islam og buddhisme til kristendom. Tanken er, at de 
nye kristnes beretninger kan inspirere danske kristne. 

Til den første samling i Odense forventes deltagere fra hele 
landet, fra asylcentre, valgmenigheder, foreninger, folkekirker og 
frimenigheder. Senere håber man at kunne skabe lokale afdelinger.

Margueritbevægelsen vil sætte fokus på verdens bedste budskab 
i en tid, hvor der kommer mange ikke-kristne til landet. De mange, 
der allerede er døbt og går ind i arbejdet med mission, kan også 
betyde en ny dag for alle de danskere, som af den ene eller anden 
grund er kommet på afstand af kristendommen.

Den nye bevægelse opfordrer til samarbejde, så ”alle med hjerte 
for folk og kirke kan være med til at skabe et troens bånd mellem 
mennesker, der er gamle og nye i Danmark”.

Bag bevægelsen står bl.a. valgmenighedspræst Massoud 
Fouroozandeh, sognepræst Torben Bramming og sognepræst 
Thomas Aallmann.

Bodil

For anden gang dannede Mørholt Camping ramme om Indre Missions årsmøde, hvor 2000 deltog.
Af Niels Christian Melgaard

Deltagerne strømmede til Indre 
Missions (IM) årsmøde, der fra 
fredag til søndag blev afviklet 
som en festival. 

Flere scener, musik og uden-
dørsaktiviteter på IMs egen cam-
pingplads, Mørkholt Strand Cam-
ping, ved Vejle Fjord, var rammen 
om årsmødet.

Der var godt 1700 forhåndstil-
meldte, og der blev solgt ca. 300 
adgangsarmbånd ved indgangen.

Deltagerne skulle selv sam-
mensætte festivalprogrammet 
ud fra et omfattende program 
med over 40 punkter. Der var 
foredrag, debatter og mulighed 
for at få indblik i en række af In-
dre Missions arbejdsgrene, bl.a. 
IMU og Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.

Frihed under pres
 På årsmødet fremlagde Indre 

Missions formand, valgmenig-
hedspræst Hans-Ole Bækgaard, 
Aarhus, sin årsberetning. 

I sin beretning kom Hans-Ole 
Bækgaard ind på den netop 
indgåede imam-aftale, der af 
iagttagere betegnes som at have 
sat frihedsrettigheder under pres.

- Men lovforslaget kan blive en 
glidebane, og man skal være op-
mærksom på, at det kan komme 
til at ramme alle med ”radikale” 
holdinger - altså holdninger og 
udsagn, som strider mod fl ertal-

lets. Det kan komme til at betyde, 
at hvis man f.eks. har bibelsk 
funderede holdninger, som ikke 
svarer til fl ertalssamfundet, kan 
de kriminaliseres, hævdes at 
være diskriminerende og få vidt-
rækkende konsekvenser, hvis de 
fastholdes i det offentlige rum, 
sagde formanden.

Foruden de offi cielle årsmø-
depunkter bød det omfattende 
program på en række fællesmø-
der med forkyndelse og lovsang, 
og søndag lukkede og slukkede 
festivalen med gudstjeneste og 
forbøn for nye medarbejdere.

Balance i økonomien
I mere end 10 år har der ikke 

været balance i IM’s driftsregn-
skab, men 2015 blev året, hvor 
indtægter og udgifter kom i ba-
lance.

Økonomiudvalgsformand Jan 

Vogt Hansen kunne notere, at 
bevægelsens overskud på driften 
blev på 1,2 mio. kroner.

- Efter fl ere år med underskud 
er det opmuntrende med det posi-
tive økonomiske resultat for 2015, 
sagde Hans-Ole Bækgaard.

I et telt, der stødte op mod mø-
deteltet præstenterede Indre Mis-
sion bevægelsens arbejdsgrene. 
Her serverede Bibellæser-Ringen 
kage lørdag eftermiddag i anled-
ning af BLRs 50 års jubilæum. Fra 
en scene i teltet sang IMU’ere for 
på syv nye fællessange om ker-
neværdier. Her var der også sat 
ekstra stole op til lovsangskoncert 
lørdag aften.

Første koncert i Danmark
Mødeteltet var fyldt lørdag 

aften, så der blev gjort plads til 
at følge koncerten fra det tilstø-
dende telt.

En lovsangskoncert med Stu-
art Townend, den første på dansk 
grund, var på programmet.

Townend er forfatteren bag 
sange som ”Alene Kristus er mit 
håb”, ”Den kærlighed som Gud 
har vist” og ”Gud er min hyrde”.

Tre sange som inden for de se-
neste år har nået stor udbredelse 
som menighedssange, og alle tre 
sange var med på setlisten ved 
lovsangskoncerten den lune for-
sommeraften på Mørkholt Strand 
Camping.

Stuart Townend havde taget sin 
søn og datter med med i bandet, 
foruden en pianist og violinist til 

lovsangskoncerten, hvor san-
gene blev sunget på Townends 
modersmål engelsk og nogle af 
versene på dansk.

Efter koncerten gav flere af 
koncertgæsterne udtryk for, at de 
havde ventet år på muligheden 
for en koncert på dansk grund og 
til ansigt til ansigt at sige tak for 
den indfl ydelse, Townends sange 
har på dem.

Den jævne brite signerede 
efter koncerten cd’er ved koncert-
teltet mellem campingvogne og 
årsmødedeltagere.

Næste år foregår Indre Mis-
sions Årsmøde  i Skjern Kultur-
center i weekenden den 10. og 
11. juni.

Stuart Townend gav sin 
første koncert på dansk 
grund. Fotos: Niels Chri-
stian Melgaard

Stuart Townend signerede 
CD’er efter koncerten.

IMs formand Hans-Ole Bæk-
gaard afl ægger beretning. 
Arkivfoto: Ben Haman

1600 deltagere havde meldt deres ankomst til årsmødet.

Valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh og to folkekir-
kepræster stifter Margueritbevægelsen i Odense den 18. juni.

Danskere til pro-life forum i Paris
Retten til Liv var repræ-
senteret med to danskere, 
da 1200 abortmodstandere 
fra 28 EU-lande samledes 
i Paris den 12. marts til 
det første prolife-forum i 
Europa.

De danske deltagere var Retten til Livs landssekretær, Ellen 
Højlund Wibe og stud.scient.pol. Isabella Arendt Laursen. Blandt 
de øvrige deltagere var mindst 50 journalister, fl ere toppolitikere 
og eksperter inden for sundhed og jura.

De mange eksperter lyttede til indslag om sundhedsetiske emner 
som racehygiejne, stamcelleforskning, rugemoderskab og eutanasi. 
- Alle disse temaer udfordrer vore samfund og er en trussel mod 
menneskelig værdighed i Europa, påpeger Ellen Højlund Wibe. 

Samtidig satte dette forum fokus på borgerinitiativet ’One of Us’ 
(om de ufødtes rettigheder), som trods overvældende tilslutning ikke 
har fået en demokratisk behandling i EU-kommissionen. 

En underskriftindsamling blandt eksperter inden for sundhed, 
jura og politik vil derfor appellere til EU-kommissionen om at 
genoptage sagen. Læger, politikere og jurister kan stadig deltage 
i underskriftindsamlingen på oneofus.eu.

Bodil
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Af Bodil Lanting

                        Af Ruben Andersen-Hoel 

Søndagens tekst: Lukas 15:11-32
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Sønnen, der erkendte sin fortabthed
11Jesus fortsatte med følgende historie: »Der 

var en mand, som havde to sønner. 12En dag 
sagde den yngste søn til sin far: ‘Giv mig min del 
af arven nu!’ Faderen delte så, hvad han ejede, 
mellem de to sønner.

13Nogle dage senere samlede den yngste søn 
alle sine penge og rejste udenlands. Der soldede 
han hele sin formue op i et udsvævende liv, 14og 
da han ikke havde fl ere penge, begyndte vanske-
lighederne at melde sig. Der blev hungersnød i 
landet, og han sultede. 15Til sidst søgte han job 
hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte 
grise på marken. 16Han drømte om at spise sig 
mæt i det, grisene åd, mens der var ingen, der 
gav ham noget. 17Nu var han villig til at sluge sin 
stolthed og sagde til sig selv: ‘Hjemme hos min 
far får en daglejer mere, end han kan spise, og 
her går jeg og er ved at dø af sult. 18Nu prøver 
jeg at tage hjem til min far og sige: Far, desværre 
har jeg svigtet både dig og Gud. 19Jeg fortjener 
ikke længere, at du kalder mig din søn. Men kan 
jeg få et job hos dig?’

20Så begav han sig på vej og nærmede sig 
hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke 
borte, fi k hans far øje på ham, og fuld af medynk 
løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede 
ham på kinden til velkomst. 21‘Åh, far,’ sagde 
sønnen, ‘jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg 

fortjener ikke længere at kaldes din søn.’
22Men hans far råbte til tjenerne: ‘Skynd jer! 

Find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det 
på. Giv ham ring på fi ngeren og sko på fødderne 
- 23og slagt fedekalven, for nu skal der festes! 
24Min søn var fortabt, men nu er han fundet! Han 
var død, men nu har han fået livet tilbage!’ Og så 
blev der festet!

25Imens var den ældste søn ude at arbejde 
i marken. Da han kom hjem, hørte han musik 
og dans inde fra huset. 26Han kaldte på en af 
tjenerne for at spørge, hvad der foregik. 27‘Din 
bror er kommet hjem!’ fi k han at vide. ‘Din far har 
slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror 
er kommet hjem i god behold.’

28Den ældste bror blev godt sur og ville ikke 
gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham 
komme med ind. 29‘Nej,’ sagde han, ‘nu har jeg i 
årevis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg over-
trådt nogle af dine påbud, men du har aldrig 
givet mig så meget som et gedekid, så jeg kunne 
holde fest sammen med mine venner. 30Men din 
søn dér har ødslet dine penge bort sammen med 
prostituerede kvinder, og så snart han viser sig, 
slagter du gårdens bedste kalv for ham!’

31‘Hør, min søn,’ sagde hans far, ‘du er altid hos 
mig, og alt mit er dit. 32Men i dag må vi feste og 
være glade, for din bror var død, men har fået 
nyt liv. Han var fortabt, men er blevet fundet.’«
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Niels Chr. Melgaard

Tilbage i tiden kæmpede de 
dygtigste videnskabsfolk i fl ere 
hundrede år med at fi nde vej 
over havet. 

Problemet var imidlertid, at 
for at beregne længdegraden 
for ens position, skulle man 
have et ur, der ikke tabte mere 
end få sekunder i døgnet. Det 
store gennembrud kom i 1735, 
da tømrer John Harrison opfandt 
dette, og derfra og til i dag er vi 
bare blevet bedre til at måle tiden. 

Men eftersom vi nu kan måle 
tiden helt præcist ned i småbitte 
intervaller, giver det os mulighe-
den for at føre nøjere og nøjere 
regnskab med den tid, vi har til 
rådighed. I middelalderen blev 
indbyggerne i Aalborg - hvor jeg 
oprindeligt kommer fra - mindet 
om tiden 2 gange i timen af Budol-
fi kirkens klokker. Siden blev det 
fi re gange, da kvarter-ringningen 
blev indført - og i dag er det stort 
set ikke muligt at købe en kaffe-
maskine eller andre elektroniske 
hjælpemidler, uden der er et 
indbygget ur. Så vi véd hele tiden,  
hvad klokken er, og dermed bliver 
vi også mindet om alt det, som 
vi ikke nåede! Og på den måde 
bliver vores liv meget let hektisk 
og fi kseret på en optimal og rigtig 
udnyttelse af den disponible tid. 

Det er ikke så underligt, at stress 
er en folkesygdom!

Og ikke nok med det, for vores 
stress og jag gør også, at vi ofte 
har svært ved overhovedet at 
være til stede i de ting, vi nu trods 
alt når at lave, for vi tænker på 
det, der skal ske bagefter. Vi tror, 
at vi hele tiden skal noget mere. 
Nå noget mere. Og så når vi ikke 
at mærke nærværet i øjeblikket. 
Hverken nærværet hos os selv, 
nærværet med andre – eller Guds 
nærvær.

Ja, vi kan ligefrem have det så-
dan, at hvis vi overhovedet har tid 
til at gå i kirke, får vi måske dårlig 

samvittighed når præsten prædi-
ker om ”At være i Guds nærvær” 
for hvem har tid til det? Mange af 
os synes mere, vi erfarer Guds 
fravær i en hektisk hverdag end 
hans nærvær – men mon ikke det 
er sådan, at det i virkeligheden er 
os selv, der er fraværende? Eller i 
hvert fald ikke-nærværende.

Gud er allerede til stede
Jeg undrer mig ofte, når jeg i 

kirker hører, at vi skal byde Gud 
velkommen til en gudstjeneste. 
Som jeg har forstået det, var han 
der før os - ja, lige fra evigheder-
nes morgen har han været der. 
Gud ER til stede allerede. Overalt 

og til hver en tid. Det handler mere 
om, at vi hjælper hinanden til at 
blive budt velkommen, til at blive 
nærværende. Ja, dybest set til at 
bare at være det, som han har 
skabt os til: At være sammen med 
ham og med hinanden.

Lad jer forvandle ...
At give sit liv til Gud, er et 

ønske om at leve i Guds vilje og i 
hans nærhed. Og det er lig med 
livskvalitet - uanset hvad livet 
ellers byder på af udfordringer. 
Din skaber ved godt, hvad der er 
bedst for dig. At være lydig mod 
hans kald til at leve nær ham, er 
det bedste, du kan gøre.

Et af skriftsteder, som jeg oftest 
vender tilbage til, er Romerbrevet 
12:1-2, og det siger noget om at 
blive nærværende og lade Gud 
komme til:

Rom 12:1: ”Så formaner jeg jer, 
brødre, ved Guds barmhjertighed, 
til at bringe jeres legemer som 
et levende og helligt offer, der 
er Gud til behag – det skal være 
jeres åndelige gudstjeneste.”

Rom 12:2: ”Og tilpas jer ikke 
denne verden, men lad jer for-
vandle, ved at sindet fornyes, så 
I kan skønne, hvad der er Guds 
vilje: det gode, det som behager 
ham, det fuldkomne.”

Hvis vi kommer til Gud med 
alt, hvad vi er og gør - og giver 
det til ham, så sker der noget i 
vores indre menneske. Vi kan ikke 
forvandle os selv, men vi kan lade 
Gud komme til og gøre sit værk 
i os. Så bliver der gudstjeneste 
hele tiden - ikke bare lige en time 
eller to søndag formiddag.

Derfor: Hvis du lever tæt på 
Gud – så er dine tanker tæt på 
Guds tanker. Det, der fylder dig, er 
det samme som det, der er vigtigt 
for Gud. Dit hjerte kommer til at 
banke i takt med Guds hjerte. Så 
slap af og lad dig ikke præge af 
verdens idéer, hvor det gælder 
om at opnå en hel masse, og ikke 
forspilde sine chancer! 

Gud kalder os hele tiden ind i 
sit nærvær. Som han har kaldet 
på mig, kalder Gud også på dig! 
Han kaldte på dig i går, han kaldte 
i morges, han kalder nu – og i 
morgen vil han kalde igen. Dit 
første og største kald fi ndes i Bi-
belen - 1. Kor 1:9: ”Trofast er Gud, 
som kaldte jer til fællesskab med 
sin søn, Jesus Kristus, vor Herre.”

Ugens prædiken er fra netkir-
ken.dk

Lev i 
Guds nærhed

Præst i Vanløse Frikirke
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At give sit liv til Gud, er et ønske om at leve i Guds vilje og i 
hans nærhed.

Kristendommen har skabt en nation af ynkelige selvudslet-
tende dovenmikler, mener designeren, som lige har fået sit 
nye asatempel indviet af to toppolitikere. Også Adolf Hitler 
hyldede de nordiske guder i sin kamp for racehygiejne med 
udryddelse af blandt andet jøder og handicappede.

Modedesigneren er slet ikke den første, der angriber 
kristendommen og opfatter den som en religion for svage 
mennesker. Det passede heller ikke Hitler at hylde en tro, 
hvis stifter og hovedperson blev født som jøde. Derfor indførte 
han brugen af hilsenen ”Heil”, der svarer til de asatroendes 
anvendelse af ”hil” i påkaldelsen af guderne. Hitlers fl irt med  
nordisk mytologi viste sig også i et hemmeligt Thuleselskab 
og en specialenhed under Waffen-SS, Division Viking, med 
to runer som kendetegn. 

Når Jim Lyngvild afviser kristendommen, handler det blandt 
andet om en afvisning af blødsødenhed og det at vende den 
anden kind til. Men har han ret i, at kristne er ynkelige, selv-
udslettende og dovne?

Jeg skal ikke afvise, at det kan gælde et par kristne. Jeg kan 
også godt forestille mig, at forkyndelsen nogle steder i tidens 
løb har haft for meget slagside i retning af, at vi er syndere og 
aldrig bliver andet. Det kan gøre nogle folk både deprimerede 
og passive. Måske har der også i visse sammenhænge været 
for meget fokus på, at vi bare skal vende den anden kind til 
og lade os træde på for Jesu skyld. Det kan gøre folk til selv-
udslettende dørmåtter, hvilket heller ikke er en kristen dyd.

Men vikingerne skiftede ikke religion, fordi de var tiltalt af 
blødsødenhed. Tværtimod. Man har fundet støbeforme med 
både en Torshammer og et kors. Det tyder på, at asatroen og 
kristendommen levede side om side i nogen tid. Det bemær-
kelsesværdige er, at den Kristus, som hænger på vikinge- 
korset, ikke er en lidende martyr men derimod en konge, der 
har kontrol over situationen. Denne fremstilling af Jesu død 
har åbenbart appelleret til vikingerne. Den er da også helt i 
overensstemmelse med især Johannesevangeliets beretning 
om korsfæstelsen.

Som kristne må vi faktisk gerne ranke ryggen i troen på 
Jesus. Vi kan være stolte af vores Herre og mester. Men vi kan 
faktisk også være stolte af de mange millioner kristne, som 
også i vor tid står fast og ikke fornægter deres 
tro, selv om det kan koste dem liv, helbred, 
anerkendelse, hus eller job. Samtidig må vi 
bede for dem og tale deres sag med stor 
frimodighed uden at give op. For vi kender 
ham, der vinder til sidst.

Hvilken tro vinder?
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Af Richard Oestermann
Den dengang 88-årige danske 

journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv 
blandt kendte og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-
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MIG OG MELLEMØSTEN

Af Bodil Ditlev 
Støvring

Abonnent på Udfordringen

Det var en uforglemmelig 
rejse, jeg fi k lov til at deltage i 
her i maj 2016 - det har været 
så berigende – så spænden-
de og aktiv en tur. Jeg har så 
mange fantastiske og rigtig 
gode minder at se tilbage på 
og glæde mig over!

Jeg havde mega, mega store 
forventninger – og alligevel blev 
turen meget bedre end mine 
forventninger!

Trygt i Israel
Der var trygt og godt at være 

i Israel – jeg oplevede ikke 
nogen form for uroligheder og 
ubehagelige oplevelser – som 
jeg tænkte måske kunne fore-
komme… Jeg kan kun opfordre 
folk med tanker om at de gerne 
vil besøge Israel, til at gøre alvor 
af deres planer – jeg kender 
også rigtig – rigtig mange, som 
er rejst til Israel og har haft 
fantastiske oplevelser og er 
kommet hjem i god behold!

Det er vigtigt at støtte Guds 
eget land og deres befolkning 
– og det gør vi ved at rejse ned 
og besøge dem!

Nu har jeg været der
Som sagt har jeg oplevet så 

mange ting – der var virkelig 
program på fra morgen til aften 
– så jeg har fået rigtig, rigtig 
mange indtryk og spændende 
oplevelser – som vil være med 
til at forandre mit liv.

Jeg tænker med glæde på, 
når jeg fremover læser i min 
Bibel og støder på nogle af de 
steder, hvor jeg nu har været – 
ja, så vil det være trosstyrkende 
og give en hel anden oplevelse 
– og fornemmelse.

En homogen gruppe
Vi var en gruppe på 22 per-

soner – 6 ægtepar – 6 damer 
og 4 herrer – og vi havde et 
fantastisk godt sammenhold 
– og åndeligt fællesskab fra 
starten af. Vi var virkelig et 
”homogent” hold. Det var nogle 
rigtig dejlige mennesker, jeg var 
sammen med – og jeg nød at 
være sammen med dem. Jeg 
var også så heldig at komme 
til at bo sammen med en rigtig 
dejlig kvinde – vi harmonerede 
så godt lige fra starten af – og 
det var så hyggeligt at have 
én at snakke med om det, vi 
oplevede m.v. 

Åndelig vinkel
Vi havde en fantastisk rej-

seleder – Stig Christensen fra 
Sønderborg – han ydede den 
allerbedste service og vidste så 
meget om Israel, og vi havde så 
dejlige samlinger om aftenen – 
hvor Stig delte Guds ord på en 
åndsfyldt og behagelig måde – 
vi sang også og delte oplevelser 
… så herligt!

Det var en Guds gave at få 
lov til at ha’ sådan en herlig 
rejseleder!

Når vi var på vej i bussen til 
dagens spændende oplevelser, 
sang vi også indimellem – og 
det var så herligt. – Vi sang 
ofte nogle salmer, som jeg ikke 
kendte, og det var så inspire-
rende. Vi sang også i fl ere af 
de kirker, vi var inde i!

God guide, bus og hoteller
Vi havde også en hel fan-

tastisk guide – Grethe – som 
har boet i Israel i over 50 år og 
derfor vidste så utrolig meget 
om Israel. Hun var meget beha-
gelig at være sammen med, og 
hun havde en meget behagelig 
stemme. Det var virkelig vildt, så 
meget hun vidste – det var en 
gave til os.

Vores bus og buschauffør 
var også i top – så det var en 
fornøjelse. 

Hotellerne og maden var 
også helt fantastisk – så Rej-
seselskabet Felix får også 
topkarakter.

Vi havde en god varme – et 
par af dagene over 40 grader i 
skyggen – det var måske lige 
varmt nok – men fint nok at 
prøve det også. Ellers skiftede 
det lidt – med varmegrader i 
20-erne og 30-erne, afhængig 
af hvor vi var.

Minderne sorteres
Her 14 dage efter, at jeg er 

kommet hjem, har jeg stadig lidt 
svært ved at huske alle de ting, 
vi har oplevet – og skelne dem 
fra hinanden – men jeg forven-
ter, at det kommer ”lige så stille 
og roligt”. Jeg har hørt fra fl ere, 
der har været ude at rejse – at 
sådan havde de det også!

Jeg har taget så vildt mange 
billeder – så det bliver også en 
stor opgave at få set på dem 
og slettet nogle og få styr på, 
hvor de er fra.

Hvis jeg her og nu skal frem-
hæve nogle få oplevelser, vil jeg 
fortælle om disse oplevelser:

Hvor Jesus blev født
Besøget i Fødselskirken var 

en stærk og nærværende op-
levelse. – Tænk, at det var 
her, man mener, at Jesus blev 
født – så stærkt – og da vi 
sang salmen: ”Et barn er født 
i Betlehem...” - blev jeg dybt 
berørt – og jeg følte, der skete 
noget specielt inde i mig. Jesus 
var så nær.

Vi sang også ”Her kommer 
Jesus dine små ...” - Den salme 
er helt speciel for mig – fordi 
den har betydet så meget for 
mig i julen, når vi for mange år 

siden og i mange år samlede 
hele min store familie 1. jule-
dag. Vi har været 10 søskende 
– og er nu kun 8 søskende 
tilbage – og vi har også mistet 
3 svogre – der er 33 børnebørn i 
familien – og der er også senere 
kommet rigtig mange oldebørn 
– som jeg ikke lige har tal på. 
Men vi var rigtig mange, da vi 
var samlede 1. juledag – da vi 
var fl est, var vi vist ca 80 børn 
og voksne samlet!

At se og opleve ”Fødsels-
grotten” var også en særlig 
oplevelse.

Han er opstanden!
Besøget i Gravhaven var 

også meget specielt og nær-
værende, der var sådan en fred 
over det hele. Tænk, at der er 
stor sandsynlighed for, at Jesus 
blev korsfæstet på dette sted, 
og at han blev lagt i en grav – en 
”grotte” her – og det var herfra 
han opstod. Så fantastisk at få 
lov til at opleve dette sted. – Og 
det allervigtigste er, som der 
står ved indgangen til graven: 

”Han er ikke her – Han er 
opstanden!” 

Halleluja – det er netop der-
for, vi kan have en levende tro, 
når vi har taget imod Jesus som 
vores frelser og har bedt ham 
om at tilgive vore synder – ja 
så er vi ”født påny” - og vi er 
tilgivet, og han har banet vejen 
til Himmelen. Han er ikke en 
død Gud – men en levende og 
nærværende Gud! Halleluja!

Gud er Ånd, derfor må vi 
blive ”født påny” og derved 
får vi Guds Ånd og kan have 
fællesskab med Gud og alle 
andre, der har Guds Ånd – det 
er ”Ånds-fællesskab”.

Så herligt at tænke på, at vi 
er Guds børn og er ét med hans 
børn fra hele verden! TAK Gud!

Udsigten fra Oliebjerget
At nyde udsigten fra Oliebjer-

get ud over Jerusalem og se 
ned i Getsemane have - og alle 
de mange andre spændende 
seværdigheder - er også så 
fantastisk.

Ja, det er forunderligt at 
opleve Jersualem – Betlehem 
– Nazaret – Knesset - ”Salig-
prisningernes” Bjerg – Garizim 
bjerget (velsignelsens bjerg) 
og se over på Ebal bjerg (for-
bandelsens bjerg) – at bade 
i ”Det døde Hav” - at sejle på 
Genesaret sø, hvor Jesus gik 
på vandet, og hvor han sejlede 
med sine disciple – og hvor 
Jesus stilnede stormen. Ja, det 
var så berigende en tur, som jeg 
slet ikke kan beskrive på så kort 
en plads!

Livsforvandlende!
Det er en ”Livsforvandlende 

rejse”, jeg har været på. Og 
jeg glæder mig meget til, at 
de mange indtryk er ”faldet 
på plads”, og de begynder at 
arbejde i mig.

Det tror jeg bliver en helt 
speciel og rig oplevelse.

Når det sker, vil jeg glæde 
mig til at fortælle mere udførligt 
til andre om denne helt forun-
derlige rejse til Israel.

Dybt taknemlig
Jeg er dybt taknemmelig til 

min Gud og skaber for, at jeg 
fik lov til at komme med på 
denne velsignede rejse – TAK 
GUD – TAK til Udfordringen, at 
jeg vandt denne rejse. 

TAK til dig, min gode ven-
inde Ella – at du sagde ja til at 
sende besked til Udfordringen 
om, at jeg gerne ville være ny 
abonnent. Dermed var du et 
redskab i Guds hænder, som 
du også var, da jeg blev frelst og 
”født påny”. TAK! - Ellers var jeg 
måske aldrig kommet til Israel.

Og om ”jeg lever” og om Gud 
det vil – ja så er jeg klar til at 
rejse derned igen til næste år!

Mere om rejsen side 16.

Min fantastiske 
rejse til Israel
Bodil Ditlev fra Rebild blev abonnement og vandt en plads på Udfordringens læserrejse 
til Israel den 10.-19. maj. Her fortæller hun om en livsforvandlende rejse, som blev 
endnu bedre end hendes mega-store forventninger...! 

- Det er vigtigt at støtte Guds eget land og dets befolkning – og det gør 
vi ved at rejse ned og besøge dem! opfordrer Bodil Ditlev.

Bodil Ditlev sopper i Jordan-fl oden ved det sted, som traditionelt opfat-
tes som Johannes Døbers sted. Th. ses rejseleder Stig Christensen.

Det allervigtigste er det, som står ved indgangen til gravhaven: 
”Han er ikke her – Han er opstanden!” 
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Til Orla Lindskov
Jeg har noget på hjerte, som 

jeg gerne vil lægge frem for dig.
 Min voksne søn, som er be-

kendende kristen, ryster mig fra 
tid til anden. Lige nu siger han, 
at han umuligt kan tro på kødets 
opstandelse. Han mener ikke, 
at troen på kødets opstandelse 
er bibelsk.

Han siger også, at det er ulo-
gisk at tro, at vores legeme, efter 
at det er opløst i graven eller 
endog i mange tilfælde brændt, 
kan blive sat sammen og opstå 
igen. 

Jeg mener jo, at alt er muligt 

for Gud. Jeg har ingen problemer 
med kødets opstandelse. Hvis 
Gud vil det, så kan han det også. 

Hvad mener du om dette?
Vi taler meget sammen om 

døden, for lægerne har stillet 
mig i udsigt, at jeg måske kun 
har noget i retning af et halvt år 
tilbage. Det er på grund af min 
kræft-diagnose.

Jeg læser regelmæssigt din 
Brevkasse, så jeg vil være tak-
nemmelig, hvis du vil sende mig 
en salvedug med trøst, hjælp og 
opmuntring fra Jesus.

Venlig hilsen
 En læser

Kære Læser
Jeg har sendt dig en salvedug, 

som jeg har salvet og bedt over i 
Jesu Kristi navn efter dine ønsker. 

Lad mig starte med at sige, og 
det vil nok overraske mange, at 
udtrykket ”kødets opstandelse” 
ikke fi ndes i det ny Testamente, 
kun i trosbekendelsen. 

Så på det punkt kan vi godt 
sige, at din søn har ret. Det er kun 
ordet ”opstandelse”, vi møder i Det 
Nye Testamente, og ikke ”kødets 
opstandelse.”

”Opstandelse” var et hoved-
punkt i den første kristne for-
kyndelse. Læs blot i Apostlenes 
Gerninger kap. 17, hvor Paulus i 
Athen forkynder, at Gud har ladet 
Kristus opstå fra de døde. Netop 
på det punkt reagerede athenerne 
negativt.

I Det Nye Testamente forekom-

mer ordet eller begrebet opstan-
delse hyppigt.

Når vi ser bort fra Jesu opstan-
delse, men holder os til alminde-
lige menneskers opstandelse, så 
forekommer ordet ”opstandelse” 
18 gange. ”De dødes opstandelse” 
9 gange. ”Opstandelsen fra de 
døde” et par gange. 

Hvis vi også tilføjer de man-
ge udsagnsord så som ”opstå”, 
”opvækkes”, ser vi tydeligt, at 
opstandelses-tanken ikke er et 
sidetema; men det er et tema, 
der gennemtrænger hele Det Nye 
Testamente.

Udtrykket ”kødets opstandelse” 
optræder først nogle århundreder 
senere i den apostolske trosbe-
kendelse. 

Men i forskellige kirkeretninger 
som fx i den græsk-katolske Kirke, 
i den romersk-katolske Kirke og 

i den anglikanske Kirke, - også 
i enkelte af de lutherske kirker, 
således i den svenske, - fi nder vi 
udtrykket ”de dødes opstandelse”. 

Udtrykket ”de dødes opstan-
delse” er derfor et bibelsk udtryk, 

der er lettere at forstå end udtryk-
ket ”kødets opstandelse”. Dette vil 
måske også gøre det lettere for din 
søn at forstå, hvad meningen er. 

Men for at forstå udtrykket 
”kødets opstandelse” og for at 

forstå, hvordan det har vundet 
indpas, så skal vi forstå, at ordet 
kød i Det Nye Testamente ofte 
slet og ret betyder menneske. 
Det betyder altså ikke kød i vores 
jordiske, materialistiske betydning. 
Tænk i den sammenhæng blot på 
Johannes-evangeliet kap.1, vers 
14, hvor der står om Jesus: 

”Og Ordet blev kød og tog bolig 
iblandt os, og vi så hans herlighed, 
en herlighed, som den Enbårne 
har den fra Faderen, fuld af nåde 
og sandhed.”

Ordet ”kød” betyder således her 
Jesus Kristus. 

Ud fra Det Nye Testamente kan 
vi da sige, at vi i trosbekendel-
sens ord om kødets opstandelse 
fi nder en stærk bekræftelse af, at 
den menneskelige personlighed 
kaldes til live igen efter den le-
gemlige død. 

I hvad slags legeme det bliver, 
ja, der er vi nok ude i noget, der 
er ufatteligt for vores menneske-
lige tanke. 

Men vi kan måske nærme os 
til det ved at læse i Romerbre-
vets kap. 6, versene 4 og 5, hvor 
der står: ”Vi blev altså begravet 
sammen med ham ved dåben til 
døden, for at også vi, sådan som 
Kristus blev oprejst fra de døde 
ved Faderens herlighed, skal leve 
et nyt liv. - For er vi vokset sammen 
med ham ved en død, der ligner 
hans, skal vi også være det ved 
en opstandelse, der ligner hans.”

Jeg håber, at mit svar kan 
hjælpe dig selv og din søn til en 
forståelse af denne ret specielle 
problemstilling.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla
Foråret er kommet til Danmark, 

og det er en fryd at færdes uden-
for, - i haverne, i naturen, ja, overalt 
er der en eksplosion af farver, 
former og dufte. For mange men-
nesker betyder tiden også allergi.

Jeg blev helbredt for min allergi 
for ca. 10 år siden, da du bad for 
mig første gang. Senere fi k jeg dig 
til at sende mig en salvedug, og 
det hjalp mig igen.

For 2 år siden var der igen 
symptomer, og du salvede igen 
salvedugen, og det hjalp for 3. 

gang. Nu vil jeg bede dig om at 
gøre det igen, fordi symptomerne 
er vendt tilbage. 

Min datter blev også helbredt 
for sin allergi, da du bad for hende 
for 10 år siden, og hun har næsten 
ikke haft symptomer siden.

Til sidst lige et spørgsmål:
Kan mennesker, der har svært 

ved at tro, også få hjælp fra 
Jesus? Jeg selv tror, at de har en 
mulighed.

Hvad tænker du om det?
Mange tak for din tjeneste, og 

Gud velsigne dig og din familie.  
K.H.
  L.  

Kære L.
Jeg er ret sikker på, at men-

nesker, der har svært ved at tro, 
også kan få hjælp fra Jesus. 

Det er der faktisk bibelsk be-
læg for at tro. Vi kan blot læse 
i Markus-evangeliets 9. kap. 
versene 21 til 24. 

De vers handler om en dreng, 
der er besat, og som ligger og 
vrider sig på jorden med fråde 
om munden. 

I samtalen med faren siger 
Jesus de kendte ord: ”Alt er muligt 

for den, der tror.”
Så skal vi lægge mærke til 

farens råb: ”Jeg tror, hjælp min 
vantro.”

Jesus udfriede drengen. 
Faren havde det svært med 

troen. Men Jesus hjalp alligevel. 
Sådan er Jesus fortsat.

Jeg har sendt dig en helt ny 
salvedug, som jeg har salvet og 
bedt over om helbredelse i Jesu 
Kristi navn. 

At opnå fuldstændig helbre-
delse kan ofte være en kamp. 

Også selv om vi søger til Jesus for 
at få helbredelse. Derfor er udhol-
denhed i bønnen og i forbønnen 
ofte nødvendig. Det siger Bibelen.

Jeg glæder mig over din ud-
holdenhed.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Hvad betyder det med ”opstandelsen”?

Vi skal opstå som Jesus gjorde det

Bliv ved med at bede

Jeg og min søn taler meget 
sammen om døden, for læ-
gerne har stillet mig i udsigt, 
at jeg måske kun har noget i 
retning af et halvt år tilbage.

I hvad slags legeme vi genopstår, ja, der er vi nok ude i noget, 
der er ufatteligt for vores menneskelige tanke. 

Får man hjælp hvis man ikke rigtig tror?
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3-points kongen 
peger på Jesus

Af Henrik Engedal

- Jeg har ikke set nogen bedre 
end ham. Den eneste måde 
man kan stoppe Steph på, er 
at undgå, at han får fingrene 
i bolden.

Ordene kommer fra basketball-
legenden Scottie Pippin, som 
ikke kan skjule sin begejstring for 
Stephen Curry. 

28-årige Curry er på toppen af 
sin karriere i disse år. For to uger 
siden var han med i et stærkt 
comeback: Bagud 3-1 i kampen 
om at nå til finalen vandt hans 
hold Golden State Warriors den 
sidste kamp 96-88 og dermed 
samlet med 4-3. 

Curry var, som altid, en afgø-
rende spiller og lavede 15 af sine 
36 point i den sidste fjerdedel af 
kampen. Dermed er Golden State 
Warriors i NBA finalerne og fører 
i skrivende stund med 2-1 i sejre 
mod stjernen LeBron James’ 
Cleveland Cavaliers.

En ydmyg leder
Curry har været knæskadet, så 

det er kun 4-5 uger siden, at han 
kom tilbage. I den første kamp 
scorede han 17 point i overtiden, 
hvilket er NBA rekord. Alle var 
helt oppe at køre over præstatio-
nen. Men på pressemødet efter 
kampen ledte Curry meget typisk 
uopfordret opmærksomheden 
hen på en holdkammerat:

- Hey, sikke nogle kampe Klay 
Thompson har spillet. Gode skud 
og spil, han jagtede Damian Lil-
lard overalt i forsvaret, sagde han 
til de overraskede journalister.

For Curry er ikke kun kendt 
for at være en af de allerbedste 
spillere i NBA. Måske den bedste 
3-points skytte nogensinde. Han 
er også kendt for at være en god 
leder og en ydmyg person.

Kristne forældre  
lagde fundamentet

Currys træner Mark Jackson 
er supplerende præst i en kirke, 
og derfor har han altid haft et tæt 
forhold til Curry, som ofte taler om 
sin tro på Jesus. 

- Han (Curry) er sådan en fyr, 
som du kigger på og tænker: 
”Sådan skal min søn være.” Det 
er et stort vidnesbyrd om, hvem 
han er, og hvilken Gud han tje-
ner. Han kommer fra en super 
baggrund og har fået et stærkt 
fundament. Jeg har sørget for at 
sige tak til hans forældre for den 
måde, de har opdraget ham på, 
siger Jackson til billygraham.org.

Da Curry var barn, begyndte 
familien altid hver morgen med 
en andagt. Den tid har været 
godt givet ud, hvis man spørger 
holdkammeraterne, som igen og 
igen taler om hans inspirerende 
ydmyghed og store tro:

- Han er en af de mest ydmyge 
superstjerner, som jeg nogen-
sinde har mødt. En stor del af 
dette er baseret i hans tro. Han 
er en fyr, som ikke bare taler om 
det, men faktisk lever det ud. Jeg 
tror, at han får en masse respekt  i 
omklædningsrummet på grund af 

det, siger Harrison Barnes. 
En anden holdkammerat, Da-

vid Lee, fortæller, at Steph Curry 
har spillet en stor rolle for hans 
egen tro på Gud:

- Troen er en tydelig livsstil 
for ham. Jeg har nogle gange 
observeret ham fra afstand, men 
jeg har også spurgt ham ind til 
hans tro. Han har haft en kæmpe 
indflydelse på mig, siger han.

Er 3 point for nemt?
Steph Curry alias the ”Baby 

Faced Assassin” satte i 2016, for 
andet år i træk, en ny rekord for 
flest trepointscoringer i en sæson 
- med hele 402. 

Imponerende. Faktisk så im-
ponerende, at der har været 
røster fremme, som begyndte at 
overveje firepoint-scoringer - fordi 
det simpelthen tilsyneladende er 
for nemt for Curry!  

Curry vandt i 2015 sit første 
mesterskab med Golden State 
Warriors. I samme sæson blev 
han kåret som MVP (Most Va-
luable Player). Den samme titel 
vandt han i denne sæson med 
det maksimale antal stemmer 
fra samtlige 130 stemmeberet-
tigede! Det er første gang i NBA’s 
61-årige historie, at en spiller 
vinder MVP-kåringen med det 
maksimale antal stemmer.

I denne sæson slog Golden 
State Warriors Michael Jordans 
legendariske Chicago Bulls re-
kord for flest sejre i grundspillet, 
da de vandt 73 ud af 82 kampe. 

28-årige Curry er desuden ble-
vet valgt som All Star de seneste 
tre år i træk. Og nu fører de som 
sagt NBA-finalerne med 2-1.

Vandringen med Jesus  
kan blive bedre

Man skulle tro, at sådan en 
spiller kun levede og åndede for 
at spille basketball, men sådan 
er Curry ikke.

Han er gift med Ayesha på 
femte år, efter at de mødtes i 
kirken som teenagere. De har 
to døtre sammen, og familien er 
faktisk det vigtigste for Curry: 

- Jeg elsker at spille basketball 
og jeg elsker, når det går godt. 
Men når jeg kommer hjem, så 
handler det om min familie og at 
nyde velsignelserne i mit liv, uden 
at jeg lader basketball definere 
min personlighed eller min ka-
rakter, siger han og understreger 
troens rolle i sit ægteskab:

- Tiden med min kone er 
enormt vigtig for, at vi kan fort-
sætte med at vokse og ikke blive 
selvtilfredse med, hvor vi er i 
vores vandring med Kristus. Det 
er selvfølgelig noget, som vi alle 
kan blive bedre til.

Peger på noget større
Curry har, fra da han var helt 

ung, fået en vane med at pege 
opad med pegefingeren, lige 
efter han har sendt en bold mod 
kurven. 

Det er for at give Gud æren. 
Og dén indstilling tager han med 
sig overalt, for han ser det ikke 
som en tilfældighed, at han spiller 
basketball:

- Jeg ved, hvorfor jeg spiller 
basketball, og det er ikke for at 
score 30 point på en aften. Det 
er for at bruge den scene jeg er 
sat på. Jeg er her med et særligt 
formål: For at være et vidne og for 
at dele mit vidnesbyrd, mens jeg 
lever det, siger han.

Måske har du ikke hørt om ham, for basketball er ikke så stor en sport i Danmark. Men Steph Curry 
er et ekseptionelt basketball-talent, som måske er en af de bedste nogensinde. Men for Curry selv, 
så er hans stjernestatus slet ikke det afgørende.

”En af de bedste skyt-
ter NBA nogensinde 

kommer til at se. Man 
kan kun håbe, at han 

brænder.” 
LeBron James

Curry har 1. Kor. 13:8 tatoveret på hebræisk på undersiden af 
højre håndled: ”Kærligheden varer evigt. Profetier vil forsvinde, 
tungetale vil forstumme, og kundskabsord vil høre op.” 
Foto: Keith Allison fra Hanover, MD, USA.

Iben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Regeringen sidestiller  
kristne præster med  
muslimske hadprædikanter 

Regeringen indgik i sidste uge en aftale med flere partier 
om at kriminalisere visse ytringer fra religiøse forkyndere. 
Statsministeren udtrykte, at ”det gælder ytringer, som un-
dergraver dansk lov og danske værdier”. Det er primært 
radikale islamiske hadprædikanter, som aftalen er rettet 
imod, og som vil man forhindre i at rejse ind i landet. 

Men ser man nærmere på aftalen, viser det sig, at det gælder 
alle trossamfund udenfor folkekirken, og hos disse er der også 
opnået enighed om skærpet tilsyn med friskoler, tilbagetagelse 
af vielsesmyndighed samt fratagelse af skattefordele. Desuden 
bliver der indført et obligatorisk kursus i dansk familieret,  frihed 
og folkestyre for religiøse forkyndere. 

Det vil i praksis sige, at der nu føres tilsyn med alle kristne 
trossamfund, dvs. kristne frikirker og den katolske kirke, i Dan-
mark på lige fod med islamistiske hadprædikanter. Alle med en 
gudstro udenfor folkekirken mistænkeliggøres. Selvom denne 
regering næppe vil at gå direkte i struben på frikirkerne, men 
primært føre tilsyn blandt radikale islamistiske bevægelser, så 
må aftalen få alarmklokkerne til at ringe blandt kristne.

Kristen moral og syn på ægteskab, seksualitet og især homo-
seksualitet er generelt under kraftigt beskydning.  Kristne frisko-
ler har allerede været under lup for deres seksualundervisning 
og især den del, som drejer sig om synet på homoseksuelle 
forhold. Får vi en rød regering med Manu Sareen-skikkelser i 
spidsen, kan lovgivningen let bruges til også at lukke munden 
på kristne med. Det er ikke utænkeligt, at katolske præster vil 
blive kriminaliseret, fordi de ikke kan og vil vie homoseksuelle, 
fordi de er imod abort, og hele kirken kunne kriminaliseres, fordi 
den ikke ordinerer kvinder til præster. Mange kristne traditioner 
kommer i dag ind under kategorien ”hate-speech”. Og den slags 
tale bliver nu altså strafbart. 

Der er derfor meget mere end blot ytringsfriheden på spil med 
den nye aftale. Det handler om den kristne kirkes overlevelse 
– og ikke mindst kristnes ret til at tro og praktisere, som de vil. 
Derfor må alle kirker i Danmark gå kraftigt imod aftalen. 

På en let og enkelt måde hjælper 
denne bog læseren til at forstå, 
hvordan vi som kristne kan mod-
tage dåben i Helligånden. For-
fatter Hans Kristian Neerskov 
forstår at forklare store bibelske 
sandheder på en enkelt måde. 

Dåben i Helligånden  
  - HvorDan bliver Man fylDt MeD HelliGÅnDen?

 
Af H.K. NeersKov - 68 sider

Kr. 75,-
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De sidste årtier er forfølgel-
sen af kristne i Pakistan øget 
stærkt.

Det siger Sajid Christopher 
Paul, som netop har besøgt 
Norge, i et interview med KPK.

– Situationen for kristne i Pa-
kistan er blevet værre. De sidste 
ti år er forfølgelsen blevet meget 
forværret. Der har været mange 
tilfælde af pøbelangreb og bom-
beangreb mod kristne, fortæller 
Sajid Christopher Paul, som er 
grundlægger af og leder for Hu-
man Friends Organization (HFO) 
i Pakistan.

Bibelen giver mod
I takt med øget muslimsk radi-

kalisering udsættes de religiøse 
minoritetsgrupper i Pakistan for 
chikane, vold, forfølgelse og drab. 
De kristne i Pakistan udgør om-
kring 5 millioner mennesker eller 
2,5 procent af befolkningen og 
er den største religiøse minoritet 
i landet. 

HFO indsamler information om 
overgreb mod kristne, arbejder 
med rådgivning og mønster-
brydning og tilbyder forfulgte 
advokatbistand og praktisk hjælp.
De hjælper blandt andet den 
blasfemianklagede Asia Bibi, hvis 
dødsdom har fået stor internatio-
nal opmærksomhed. 

– Hvis jeg ikke var kristen, ville 
jeg ikke kunne have gjort dette 
farlige arbejde. Vi bliver truet, men 
jeg får styrke og mod fra Bibelen, 
siger Sajid Paul.

Anklages for blasfemi
Paul har besøgt Stefanusallian-

sen i Norge, som støtter arbejdet 
for Asia Bibi og andre kristne i 
Pakistan. Landets blasfemi-love 
giver store problemer.

– Næsten hveranden dag bliver 

nogen anklaget for blasfemi. Det 
behøver man ikke at have beviser 
for, og ofte tar pøbelen sagen i 
egne hænder, fortæller Paul.

Han nævner fl ere eksempler: 
178 boliger i det kristne boligom-
råde Joseph Colony blev brændt 
ned til grunden dagen efter, at 
en ung kristen mand var blevet 
anklaget for blasfemi. Et kristent 
ægtepar blev brændt levende 
efter blasfemianklager.

– Dette gør kristne meget 
bange og utrygge. Mange kristne 
piger udsættes for kidnapning, 
tvangsægteskab og tvangskon-
vertering til islam, siger Paul. 

Røde moskeer
Mange af pøbelangrebene på 

kristne skyldes de ekstremistiske 
moskeer, som kaldes ”Røde 
moskeer”. Stefanusalliansen 
har under Pauls besøg fået til-
ladelse til at vise dokumentarfi l-
men ”Among the believers”, om 
de røde moskeers koranskoler, 
som hjernevasker børn til at blive 
ekstremister.

Koranskolerne er helt gratis og 
tilbyder gratis kost og logi. Mange 
fattige forældre har ikke anden 
mulighed for at sikre uddannelse 
til børnene, forklarer Paul. 

De offentlige skoler i Pakistan 
er også gratis, men forældrene 
må selv dække udgifter til sko-
lebøger, mad og uniformer, og 
mange har ikke råd til det. Sam-
tidig er mange forældre ikke klar 
over, hvad børnene egentlig lærer 
på koranskolerne.

– Det pakistanske samfund 
bevæger sig mod ekstremisme. 
Radikalismen vokser, og der er 
mangel på uddannelse og be-
vidstgørelse, siger Paul.

Gælder Pakistans fremtid
Blandt dem, der så ”Among 

Kristen pakistansk aktivist 
kæmper mod ekstremisme
Fattige pakistanere sender børnene på gratis koranskoler uden at vide, hvad de lærer der.

Sajid Christopher Paul (til højre) kæmper mod radikalisering og religiøs forfølgelse i Pakistan. Det samme gør den norske politiker 
Aamir J. Sheikh (t.v.). Foto: Ingunn M. Ruud, KPK.

the Believers”, var den norske 
højrepolitiker Aamir J. Sheikh. 
Han leder ”14. Augustkomiteen” 
og arbejder for, at norske myndig-
heder skal engagere sig i kampen 
mod ekstremismen i Pakistan.

– Som norsk-pakistaner og 
muslim er jeg meget glad for, at 
Stefanusalliansen inviterede til 
denne fi lmforevisning. Filmen har 
et klart budskab, som vi kommer 
til at arbejde mere med. Hvis 
børn og unge fortsætter med at 
blive hjernevasket af mullaer, som 
denne fi lm viser, har Pakistan ikke 
nogen fremtid, siger han.

Sheikh har sat fokus på uddan-
nelse for piger ved tage statsmini-
ster Erna Solberg med til Pakistan 
i 2012. I 2014 fi k han arrangeret 
et møde med den unge Malala 
Yousafzai i Norge, før hun samme 
år modtog Nobels fredspris.

Paul og Sheikh er enige om, at 
pigers ret til uddannelse er vejen 
frem. Men mange pakistanske 
skolebøger indholder nedsæt-
tende og hadefulde beskrivelser 
af folk med anden religion end 
islam. Der er fortsat meget at 
forbedre her, påpeger Paul.

Ekstremisme i Norge
Også blandt nogle norske 

pakistanere fi nder man ekstre-
mistiske holdninger og støtte til 
blasfemilovene i Pakistan. Da 
den liberale guvernør i Punjab-
provinsen, Salman Taseer, ville 
lempe blasfemilovene, blev han 
dræbt af sin egen livvagt, Mumtaz 
Qadri. Men da Qadri blev dømt 
til døden og henrettet for drabet 
på Taseer, demonstrerede fl ere 
hundrede norske pakistanere 
ved den pakistanske ambassade 
i Oslo til støtte for Qadri.

– Jeg tar stærkt afstand fra 
disse holdninger, men det er klart 
at de fi ndes i dele af det norskpa-

kistanske miljø, siger Sheikh. Han 
har prøvet at få en dialog i gang 
med den sunni-muslimske gruppe 
”Profetens Ummah”, der har 
mange pakistanske medlemmer.

– Jeg har udtrykt mig klart om,  
at de bør tage afstand fra det, 
IS og Taliban står for, og opløse 
organisationen. 

De, der bliver radikaliseret, har 
været tabere i skolen og er ikke 
blevet taget alvorligt af samfun-
det. De har følt sig ensomme. Ter-
ror-organisationerne samler dem 
op, støtter dem og hjernevasker 
dem til at tro, at alt det vestlige er 
forkert, forklarer Sheikh.

Håb om dialog på højt plan
Hverken Sheikh eller Paul 

har opgivet håbet om, at noget 
kan gøres for at stoppe eks-
tremisterne og forfølgelserne i 
Pakistan. Paul mener, at arbejdet 
med myndighederne må begynde 
i det små.

– Der er ingen politikere, som 
tør foreslå at fjerne blasfemilo-
vene nu. Derfor arbejder vi hel-
lere med at få klarere rammer 
om blasfemilovene for at hindre 
misbrug. Så må vi gå skridt for 
skridt. Vi bør også få love, som 
hindrer tvangskonvertering og 
tvangsægteskab. Forandringen 
i Pakistan må ske gennem ud-
dannelse og dialog, mener Paul.
Sheikh er enig med ham.

– De må satse på uddan-
nelse, respekt for forskelligheder 
og bekæmpelse af terrorisme. 
Dette bør hovedsageligt gøres 
på to plan: Politiske ledere skal 
samarbejde, og religiøse ledere 
må indgå dialog på højt niveau, 
mener Sheikh.

 KPK/Bodil

Noahs Ark på vej til OL i Rio
Kopien af Noahs Ark i fuld størrelse, som blev bygget af hol-
lænderen Johan Huibers, skal sejles til Rio for at bruges til 
evangelisering under OL.

Arken indeholder rum med levende dyr og fugle. Der er også 
modeller af mennesker og dyr i forskellige scener fra bibelske 
beretninger foruden information om den oprindelige Noahs Ark, 
plancher etc.

Johan Huibers byggede arken for at kunne fortælle det kristne 
budskab. Det er også hovedformålet med turen til Brasilien, som 
nu anbefales af evangelisten Billy Grahams datter, Ruth Graham:

- Der er et multinationalt team på Noahs Ark med folk fra USA, 
Nederlandene og Brasilien, og det bliver støttet af mange kristne 
organisationer fra hele verden. De brænder for at udbrede evan-
geliet ved at lade Arken krydse Atlanterhavet. Det er en kæmpe 
udfordring, som Gud har givet dem, og jeg anbefaler, at man støtter 
dem, siger Ruth Graham.

Efter besøget i fl ere sydamerikanske byer vil Johan Huibers lade 
arken besøge fl ere af USAs havnebyer.

Bodil

I 2015 sejlede den store hollandske ark med i en parade på 
kongens fødselsdag den 27. april. Et banner på siden af arken 
havde teksten ”Med Jesus misser du ikke båden”.

Metodistkirke bliver modstander
af abort efter 46 års fuld accept
The United Methodist Church (UMC) valgte på General Confe-
rence i maj at blive prolife efter i 46 år at have været fortaler 
for fri abort. 

PrivateHealthcareReports.com oplyser, at UMC på konferencen i 
Oregon med 425 stemmer mod 268 valgte at trække sig fra prochoi-
ce-lobbygruppen ”The Religious Coalition for Reproductive Choice”. 

UMC har i 46 år åbent støttet fri abort og har endda været fortaler 
for de omstridte sen-aborter, hvor fosteret fødes levende og derpå 
afl ives af sundhedspersonalet. 

Men på den seneste UMC-konference tog kirken afstand fra sin 
tidligere støtte til abortloven ifølge afgørelsen ”Roe versus Wade”.

Andre kristne ledere roser metodistkirkens beslutning. 
”UMC har gjort afgørende fremskridt i retning af et bibelsk-

funderet  socialt vidnesbyrd”, fastslog Joseph Rossell fra The Ethics 
and Religious Liberty Commission.

 Med den nye beslutning mister abortklinikkerne Planned Pa-
renthood et større beløb i støtte. For to år siden donerede UMCs 
Healthcare Ministries næsten en halv million dollars til Planned 
Parenthood.

Bodil

Hollandske Johan Huibers med Udfordringens Bodil Lanting., 
da hun var rejseleder for en dansk gruppe på ark-besøg.
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Tvangsfjernede 
børn hjemme 
igen efter protester 
i hele verden
Den norsk-rumænske Bodnariu-familie vil få alle deres fem 
børn i alderen 0-10 år tilbage. Efter mange internationale prote-
ster er der nu indgået aftale mellem kommunen og forældrene.

Børnene blev fjernet under en voldsom akut aktion i Naustdal i 
november 2015. Barnevernet trængte angiveligt ind i familiens hjem 
uden kendelse, fjernede de to drenge og arresterede Ruth Bodnariu, 
som tog babyen med på politistationen. Børnenes far blev arresteret 
på sin arbejdsplads. Familiens to døtre blev afhentet fra skolen.

Forældrene og babyen blev først sat fri efter fl ere timers afhøring. 
Men næste dag blev også babyen fjernet med den begrundelse, at 
Ruth var ”farlig”. Familien er overbevist om, at fjernelsen skyldes 
deres kristne tro, men myndighederne hævder, at det drejer sig 
om fysisk vold. Men Barnevernet har som i mange lignende sager 
påberåbt sig tavshedspligt og viser ikke tegn på selvkritik.

- Jeg er utrolig lettet. Det var den helt rigtige afgørelse. Nu er 
det godt at opleve, at systemet har fungeret, siger psykolog Einar 
C. Salvesen, som har været meget kritisk over for Barnevernets 
håndtering af sagen.

Den rumænske far er stadig sigtet for ”opdragervold”, og begge 
forældre har over for BBC og rumænsk tv fortalt, at de har anvendt 
mild fysisk afstraffelse. Medicinske undersøgelser har dog ikke 
fundet hverken blå mærker eller andre tegn på vold på børnene.

Barnevernet og forældrene skal nu samarbejde om hjælpetiltag for 
både forældre og børn, oplyser advokatfi maet Stiegler til Dagen.no.

Bodil

Der har været protester i mange lande mod Barnevernets fjer-
nelse af fem Bodnariu-børn og hele håndteringen af sagen.

– Jeg tror på proklamerende 
forkyndelse. Den bedste måde 
at evangelisere på er at åbne 
munden, siger Will Graham.

Evangelisten Billy Grahams 
sønnesøn besøger de norske 
byer Tromsø, Trondheim, Bergen, 
Haugesund og Vennesla. Han 
understreger, at folk må bruge 
ord, når de fortæller om Jesus.

Et godt liv er ikke nok
– Uanset om man forkynder 

for store menneskemængder på 
et stadion, i et klasseværelse, 
gennem humanitært arbejde eller 
evangeliserer én til én, må man 
bruge ord, siger Will Graham.

Mange kristne tror, at de kan 
evangelisere ved deres gode liv, 
så andre derved får et ønske om 
selv at lære Gud at kende.

– Problemet er, at vi aldrig kan 
leve godt nok. Vi er ikke altid gode 
mennesker. Der står i Bibelen, 
i Romerne 10 vers 17, at troen 
kommer gennem det, man hører, 
og af at høre Guds ord, så vi må 
fortælle folk om Jesus, understre-
ger Will Graham.

Inviteret til Norge
Will Graham arbejder for ”Billy 

Graham Evangelistic Association” 
(BGEA), som arrangerer Nor-
gesturneen Wake up Norway på 
invitation fra norske kirker. Også 
Billy Graham holdt kampagner, 
når og hvis han blev inviteret.

– Det er en af de ting, jeg 
elsker ved min bestefar, at han 

altid arbejdede gennem de lokale 
kirker. Han dukkede ikke bare op 
og ville ta’ over, men kom altid på 
baggrund af en invitation, fortæl-
ler Will Graham. Han er meget 
stolt af sin nu 97-årige bedstefar.

– Jeg bor bare tre minutter fra 
ham og besøger ham ofte. Han 
har det meget godt, siger han.

I 1955 holdt Billy Graham 
vækkelsesmøder for 40.000 men-
nesker på Ullevål Stadion. Også 
i 1978 deltog tusinder i en Billy 
Graham kampagne i Oslo.

Barnebarnet, som nu besøger 
Norge for første gang, er stolt  og 
glad over at gå i Billy Grahams 
fodspor. Formålet med besøget 
er, at Will Graham skal lære 
noget om Norge - men først og 
fremmest skal han tale med men-
nesker om at tage imod Jesus.

Will Graham beundrer sin far-

fars måde at forkynde på.
– Han forkyndte altid Bibelen. 

Det var meget enkelt, ikke noget 
kompliceret budskab - han for-
kyndte bare evangeliet enkelt og 
godt, siger han. 

Tog imod Jesus som 5-årig
– Min far lod mig ikke modtage 

nadver i kirken. Jeg troede, det 
var, fordi jeg kunne spilde drue-
saften på gulvet, fortæller  Will.

Men en aften forklarede hans 
far, Franklin Graham, hvorfor Will 
ikke kunne få nadver.

– Han forklarede, at for at få 
nadver måtte jeg først kende 
Jesus personligt og bede ham om 
at tilgive mig for mine synder. Jeg 
havde ikke givet mit liv til Jesus. 
Men det var første skridt mod at 
blive evangelist, da jeg dengang 
som 5-årig bad Jesus komme ind 

i mit liv, siger Will Graham.
Efter sine teologistudier blev 

han først medhjælper og senere 
præst i en lokal kirke.

– Jeg lovede at være der i seks 
måneder, kun for at lære og få 
erfaring. Men jeg blev der i otte år, 
siger Will Graham og ler.

Mens han var pastor i kirken, 
gennemførte Will de såkaldte 
evangeliske ”korstog”. I 2006 
oplevede han Guds kald til fuld-
tidsarbejde for BGEA og evan-
gelisering.

– Jeg skal nord for polarcirke-
len, til Tromsø, hvor min bedstefar 
aldrig har været. Men jeg gør det 
samme, som han gjorde, siger 
Will Graham.

– Vi vil vise de kristne, at 
Gud stadig virker og ønsker at 
virke i dette land. Vi ønsker at 
hjælpe dem med at nå deres 
lokalsamfund med Jesus. Jeg vil 
opmuntre dem til at evangelisere 
og fortælle andre om Jesus, siger 
forkynderen.

Samtidig ønsker han at takke 
alle de kristne i Norge, som hu-
sker og har bedt for farfaren og 
hans familie. 

– Min bestefar har mange gode 
minder, specielt fra Oslo. Jeg ser 
frem til at rejse tilbage og fortælle 
ham om, hvordan der er i Norge 
nu, siger Will Graham. 

Den 41-årige evangelist har 
ledt over 10.000 til frelse under 
kampagner i Nord- og Sydame-
rika, Asien og Australien.

KPKBodil

Graham-kampagne i Norge
Billy Grahams sønnesøn Will holder kampagne i fem norske byer på en uge.

Det er ikke nok at være et godt eksempel. Vi må også fortælle 
mennesker om Jesus med ord, siger evangelisten Will Graham. 
Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK. Indsat billede af Billy Graham.

Af Bodil Lanting

En test af asylsøgeres kend-
skab til fakta om Bibelen kan 
afgøre, om de får asyl i Stor-
britannien.

Ligesom i andre europæiske 
lande oplever Storbritannien 
store grupper af muslimer, som 
konverterer til den kristne tro og 
bliver døbt. Men mange får afslag 
på asyl, hvis de ikke kan nævne 
fx De ti Bud. 

Myndighederne mener, at  
manglende bibelkundskab er 
tegn på, at deres kristne tro ikke 
er ægte, skriver Christian Post.

Hvilken farve har en bibel?
BBC News har rapporteret 

om en tværpolitisk gruppe, som 
prøver at hjælpe de konverterede 
asylsøgere. De peger på, at simp-
le spørgsmål om Bibelen ikke 
siger noget om en persons tro. 

En iransk konvertit, Muham-
med, fortæller, at han blev nægtet 
asyl, selv om han var fl ygtet fra 
forfølgelse i sit hjemland.

- De stillede mig et meget 

mærkeligt spørgsmål: Hvilken 
farve har Bibelens omslag. Jeg 
sagde, at der er forskellige farver. 
Jeg har en, der er rød. De spurgte 
også om noget, jeg ikke kunne 
svare på, fx om De ti Bud. Dem 
kunne jeg ikke huske udenad, 
fortæller han.

Myndighederne mistænker 
mange for at konvertere for at 
forbedre deres chancer for at få 
asyl, erkender gruppen ”All-Party 
Parliamentary Group on Religi-
ous Freedom”. 

- Systemet kan let blive snydt 
af folk, som bare lærer nogle 

svar udenad. Men vi fandt ud 
af, at de medarbejdere, som 
træffer beslutninger af betydning 
for andres liv eller død, ikke var 
ordentligt klædt på til opgaven, 
forklarer Baroness Elizabeth 
Berridge, som er medlem af den 
tværpolitiske gruppe 

Pakistanere afvises
De pakistanske kristnes for-

ening, The British Pakistani Chri-
stian Association (BPCA), siger, 
at mange kristen konvertitter bli-
ver afvist på et ”forkert grundlag”. 

- Vores erfaring er, at der kun 
er omkring 120 pakistanske 
kristne asylsøgere om året. Under 
halvdelen af dem får opholdstilla-
delse i Storbritannien, og der sker 
sjældent ændringer, hvis de ap-
pellerer, siger Wilson Chowdhry, 
fra BPCA.

Det skyldes for det meste, at 
de britiske myndigheder ikke 
opfatter Pakistan som et land, 
hvor kristne bliver forfulgt. Men 
700 kristne piger bliver kidnappet, 
voldtaget og tvunget til at gifte sig 
med muslimer hvert eneste år, og 
der er sket 4 store bombeangreb 

rettet mod kristne i løbet af fem 
år. Der er også en mørk tradition 
for pøbelangreb mod kristne grup-
per efter falske blasfemianklager, 
fortæller Chowdhry.

Helt nye bibellæsere
Nogle asylsøgere fortæller, 

at de blev afvist, fordi de ikke 
vidste nok om Ny Testamentes 
bøger og deres indhold. En indisk 
kristen blev afvist, fordi han ikke 
kendte til den katolske skik med 
at faste om fredagen, og en ira-
ner blev bedt om at oplyse titlen 
på Bibelens sidste bog. Han gav 
det rigtige svar på farsi, men det 
blev åbenbart ikke forstået af 
myndighederne.

Elizabeth Berridge mener, at 
nogle asylsøgere bare ikke har 
haft nok tid til at læse Bibelen.

- Hvis man er blevet kristen i 
Iran, kan man ikke bare skaffe 
sig en Bibel. Og man ved ikke 
nødvendigvis, hvor mange bøger, 
der er i Det gamle Testamente. 
Man kender måske heller ikke 
noget til den kristne fastetid, fordi 
det ikke er et almindeligt begreb i 
Iran, siger hun. 

Storbritannien afviser kristne 
asylsøgere uden bibelkundskaber

Baronesse Elizabeth Berridge.

Svensk nonne erklæret helgen
Den katolske kirke i Sverige fi k sin første helgen i 600 år, da 
pave Frans I erklærede birgittinernonnen Elisabeth Hesselblad 
helgen ved en ceremoni i Vatikanet sidste søndag.

Elisabeth Hesselblad (1870-1957) er kendt for at have genoplivet 
Birgittinerordenen efter reformationen. Efter at være konverteret til 
katolicismen bosatte hun sig i Rom, og hun skjulte jøder for nazi-
sterne under besættelsen. En helgenerklæring i Rom kræver dog 
også et mirakel. Det skete angiveligt, da en toårig dreng blev helbredt 
for en hjernesvulst efter forbøn fra priorinden i et birgittinerkloster.

Slægtninge til Elisabeth Hesselblad, den svenske ærkebiskop og 
kulturminister Alice Bah Kuhnke var til stede ved helgenerklæringen, 
skriver Dagen.no.

Bodil

Elisabeth Hesselblad (1870-1957) skjulte jøder for nazisterne 
under besættelsen af Rom.
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Af Steen Jensen

”Hvor meget vejer en bane 
kokain?” Jeg tænker mig lidt 
om og svarer fjoget: ”Øhhhh…”

Jeg er netop trådt ind i Ga-
decaféen, og spørgsmålet hæn-
ger som et udråbstegn i luften. 
Hvad véd jeg om, hvad en bane 
kokain vejer? Hvad véd jeg om 
kokain i det hele taget?

Og hvad véd jeg om dén vir-
kelighed, der udspiller sig for 
de mennesker, der denne aften 
- som jeg -  har taget turen ned 
ad trapperne til Gadecaféen i 
Aarhus.

Hjemløse, narkomaner, alko-
holikere, et par fl ygtninge, enkelte 
afrikanere, tre rumænere, der 
smiler over hele hovedet, men 
hverken taler dansk eller engelsk, 
og så et par enlige danskere, der 
sikkert bare trænger til lidt socialt 
samvær.

Jeg forstår straks, at jeg som 
almindelig velfærdsdansker med 
pensionsopsparing og egen bolig 
med navneskilt på døren, er trådt 
ind i en virkelighed, der ikke er 
min. En bane kokain? Hvor skulle 
jeg vide det fra?

Brian og fodbold
På vejen over til Gadecaféen, 

et kristent værested midt i Aar-
hus, har jeg krydset Klostertorv 
og de 4 busskure, der ind imellem 
fungerer som en slags shelters 
for hjemløse. Hvis politiet da ikke 
lige jager dem væk. De hjemløse 

kalder læskurene for lejlighed 1, 
2, 3 og 4. Hvad gør man ikke for 
at kunne kalde noget for en slags 
hjem – i det mindste?

Jeg møder Ruben Sortberg, 
daglig leder af Gadecaféen, som 
fortæller mig, at han en dag fi k en 
snak med politiet, som kom for at 
jage nogle hjemløse væk udenfor.

Jeg spurgte: Gør I også det ved 
de unge, der sidder der fredag og 
lørdag nat? Politimanden vidste 
ikke rigtigt, hvad han skulle svare, 
fortæller Ruben.

Herovre i Gadecaféen, som 
har lejet sig ind i kælderen i 
Frelsens Hærs hus, er der ingen, 
der jager nogen væk. Hér er alle 
velkomne, selv med en lille streg 
på – eller en mellemstor.

Jeg falder i snak med Brian, 
som sidder og hænger over da-
gens gratis ret: Marineret kylling 
og timian-kartofl er med tzatziki 
til. Det er lidt svært helt at fange 
alle ordene, for Brian er påvirket, 
ordene kommer lidt slørede. Men 
han er rigtig rar.

Den sidste uge har Brian over-
nattet i nat-herberget omme hos 
Kirkens Korshær. Men han kan 
ikke have sin hund med. Den er i 
hundepension.

Historien om Brian på 38 er 
historien om en barndom med 
alvorlige svigt og børnehjem. 
Han røg senere på hash, bajere, 
piller og heroin. Men som dreng 
var han rigtig god til fodbold, 
smiler han.

Fodbold, tænker jeg – og fore-
stiller mig i fantasien, at Brian 
var den elegante dribler og med 
fl otte, præcise indspark lagde op 
til de mål, som andre fi k æren og 
hyldesten for.

Jeg siger det ikke højt, og det 
er sikkert slet ikke sådan, det var. 
Men nogle gange deles livets kort 

lidt uretfærdigt ud, funderer jeg 
videre, mens Brian bider i et kyl-
lingelår og nipper til kartofl erne.

Ruben har fundet strygejern 
og strygebræt frem og giver sig 
til at glatte en skjorte, som han 
har købt til Brian ovre i Frelsens 
Hærs genbrugsbutik.

For i morgen skal Brian med i 
kirke. Til lovsangsaften i Citykir-
ken, som er dér, hvor Ruben selv 
kommer om søndagen.

Ildsjæle
Ruben Sortberg er en ildsjæl, 

og det har han papir på. I februar 
fik han et fint diplom fra Spar 
Nord Fonden med overskriften 
”Ildsjæl” – en ære, som hans be-
skedne væsen straks byder ham 
at dele med de cirka 20 frivillige 
medarbejdere og ildsjæle, der 
uge efter uge med hjertevarme 
og knofedt gør en kæmpe indsats 
i Gadecaféen.

Jeg spørger Ruben, hvad der 

motiverer ham, for hans bag-
grund er i Post Danmark, hvor 
han var ansat i 26 år. Nogen 
egentlig uddannelse til at ”arbej-

de med mennesker” har han ikke. 
Bortset fra en masse livserfaring.

Han svarer, at han bare ikke 
kan holde ud at se mennesker 

Næstekærlighed 
i øjenhøjde
Udfordringen blandt ”gadens folk” og ”varme hænder” i den kristne Gadecafé i Aarhus.

FAKTA OM GADECAFÉEN
• Daglig leder: Ruben Sortberg.
• Gadecaféen har åbent mandag, onsdag og torsdag 
aften fra 19 til 22.
• Tilbud om et gratis måltid mad, samtaler, hjælp til 
praktiske ting, andagter osv.
• Tilbyder fx at være bisidder i retsmøder og til 
tandlægebesøg.
• Tager også ”ud i byen” med mad og kaffe og tilbud 
om bøn til socialt udsatte grupper.
• De ca. 20 frivillige medarbejdere kommer fra både 
folkekirken og byens frikirker.
• Gadecaféen har ingen fast indtægt, men overlever via 
frivillig arbejdskraft og donationer af penge fra fonde, 
kollekter i kirker og gaver fra private.
• Donationer kan også bestå af fx hjemmebagt kage 
og chokolade, tandbørster og tandpasta, herrestrømper 
og herreundertøj, kaffe og kakaopulver.
• Adresse: Klostergade 54 i Aarhus.

Jens - en herlig, glad fyr med langt hår og fuldskæg, blev kristen 
for 7 år siden.

Ruben Sortberg får lov at lægge hånden på Anton, en ung hjem-
løs, og bede en bøn for ham.

Ruben og Helene tilbyder kaffe og rugbrødsklemmer til de autonome unge ved Åen i Aarhus.
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Af Steen Jensen

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, alko-
hol- og narkomisbrug, psykisk 
sygdom, fattigdom osv. 

Hjemløsetællingerne har f.eks. 
afdækket, at 4 ud af 10 hjemløse 
har et alkoholmisbrug. Grup-
pen af hjemløse omfatter også 

mennesker, 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 halvde-
len 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 fore-
gående år.

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

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

Flere hjemløse 
og misbrugere
De offi cielle tal viser en bekymrende tendens

Gadecaféen del af 
Teen Challenge
Præsten David Wilkerson stiftede den globale hjælpeorganisation
Af Steen Jensen

Der er langt fra New Yorks hård-
kogte bandemiljøer i 1950´erne til 
et stilfærdigt kælderlokale i Ga-
decaféen i Aarhus.

Men der er en rød tråd: Teen 
Challenge. Den globale, kristne 
hjælpeorganisation blev stiftet 
i 1958 af David Wilkerson, en 
præst fra en søvnig landsbyfl æk-
ke, der følte sig kaldet til at tage til 
New York og prædike evangeliet 
for byens kriminelle ungdoms-
bander og hjælpe dem til et nyt 
og bedre liv. Han har beskrevet 
tiden i sin berømte bog ”Korset 

og Springkniven”.
Gadecaféen er i dag en del af 

Teen Challenge Danmark, som 
omfatter bl.a. gadeplansarbejde, 
væresteder, en genbrugsbutik og 
rehabiliteringscentret Betesda 
ved Brande. Foruden Gadeca-
féen er der Kontaktcenter Klip-
pen i København, TC Caféen 
i Helsingør, Befree i Roskilde, 
TC Tåstrup, Kirken på Gaden 
i Esbjerg og genbrugsbutikken 
Cirkelines Æske i København.

I Danmark får misbrugere 
ofte mulighed for at blive sendt 
i behandling på Betesda, hvor 
der i et stoffrit miljø lægges 

individuelle handleplaner, tilby-
des en struktureret hverdag og 
pædagogisk støtte til at komme 
ud af misbruget og videre i livet. 
Sidste år kunne Betesda fejre 40 
års jubilæum.

Teen Challenge arbejder på 
tværs af kirkeskel, men har tra-
ditionelt set haft størst tilknytning 
til pinse-bevægelsen. 

Teen Challenge Danmark er 
del af Teen Challenge Internatio-
nal, som udfører hjælpearbejde 
blandt misbrugere og hjemløse 
i 109 lande verden over – og 
udbreder evangeliet. De to ting 
vægtes lige højt.

have det skidt. Den store kær-
lighed han har oplevet ved at tro 
på Gud, og de mirakler han og 
hustruen Susanne har oplevet i 
deres liv og ægteskab, skal bare 
fortælles videre. Livet igennem 
har han set nok elendighed og 
brudte familier til, at han bare 
måtte gøre noget.

Han er søn af en præst og 
opvokset med tanken om barm-
hjertighed. Det har også præget 
hans ægteskab med Susanne, 
der er pædagog. Når de bagte 
brød derhjemme, bagte de tit et 
ekstra til naboen.

Susanne og Ruben begyndte 
sammen med 4 andre kristne i 
2008 at pakke en madkurv og 
gå ned i Mølleparken i Aarhus 
og dele mad ud og bede for de 
socialt udsatte dernede. Siden 
fi k de lov at låne den gamle Apo-
stolsk Kirke i Nørregade, inden de 
lejede sig ind i kælderen under 
Frelsens Hær. 

Sat fri fra 
alkoholmisbrug

Ruben hører mange barske 
livshistorier. Der er mange skæb-
ner. Sidste vinter døde tre hjem-
løse, som tit kom i Gadecaféen. 

Han fortæller mig om to mis-
brugere, Klaus og Poul. Klaus 
havde været kristen i en del år og 
boede for sig selv. Han inviterede 
Poul hjem til sig en kold aften og 
fi k lov til at bede for ham, så også 
han blev kristen. Kort tid efter 
døde Poul.

Ruben kvittede for to år siden 
jobbet i Post Danmark for at blive 
gademedarbejder på fuld tid – 
med økonomisk støtte fra Tryg 
Fonden og Social- og Integrati-

onsministeriets PUF-pulje. Støt 
og roligt er Gadecaféen vokset. 
For nyligt udvidede man åbnings-
tiden fra 2 til 3 aftener om ugen.

Dørene slås op på slaget 19, 
og denne aften er der 31 gæster. 
Besøgstallet afhænger af, om det 
er først eller sidst på måneden, 
om det er sommer eller vinter. Når 
det er koldt ude, kan her sagtens 
være stuvende fuldt.

Efter spisning er der andagt. 
Enkelte gæster siger høfl igt tak 
for dejlig mad og forsvinder ud 
i aftensolen, andre bliver hæn-
gende. Ruben finder guitaren 
frem. Vi synger et par lovsange. 
Bagefter rejser Najanguak sig og 
deler sit vidnesbyrd. Om hvordan 
hun ved  troen på Jesus blev sat 
fri fra et massivt alkoholmisbrug. 
Hun er fra Grønland og frivillig 
medarbejder i caféen sammen 
med sin mand, Mogens.

Fuldtidsmennesket
Jeg møder Jens, der er ”52 år 

på dårlige dage”, og jeg spørger, 
hvor gammel han så er på de 
gode dage. Jens griner. Han 
griner i det hele taget meget. En 
herlig, åbenhjertig type med klare 
øjne og langt hår, der stråler til 
alle sider, og et fuldskæg, der 
hopper op og ned, når han ler.

Der står i Bibelen, at vi skal 

være glade, fortæller han mig 
næsten insisterende. Jeg nikker. 
Ja, det står der da.

Han præsenterer sig som 
fuldtidsmennesket – det er hans 
titel, siger han. Bag titlen gem-
mer sig en glæde over dagen 
og vejen og en stor kærlighed til 
mennesker, især til dem, der er 
på samfundets bund.

Jens boede selv på gaden i 5 
år, men har nu sit eget. Han véd, 

hvad det handler om. Han er 
typen, der på en kold januardag 
kan fi nde på at gå ud i byen med 
lidt mad og tøj til dem, der sover 
derude. Han går i det hele taget 
meget, flere timer om dagen, 
både for at se til dem, der er 
derude, og for at holde den ”fi lm”, 
der altid kører inde i hovedet på 
ham, lidt i skak. Han har post-
traumatisk stress.

For 7 år siden blev Jens kri-

sten, og han er flittig gæst til 
spisning og andagter i Gadeca-
féen. Han er også noget af en 
hverdags-aktivist, meget socialt 
bevidst, og er bl.a. initiativtager 
til ”Vores Rum” – et mødested for 
mødre og fædre, der er hjemløse. 

Beder for hjemløse
Efter spisning og andagt pak-

ker Ruben en stor madkurv, fylder 
et par termokander med kaffe, og 
jeg trisser sammen med ham og 
den frivillige Helene ned i Møl-
leparken nede ved Åen.

Hernede ved å-kanten hænger 
en gruppe autonome unge ud. 
Både dag og aften. De er blevet 
så vant til, at Ruben og andre fra 
Gadecaféen kigger forbi og deler 
rugbrødsklemmer ud, tilbyder en 
kop kaffe og en snak. Flere siger 
ja tak til at blive bedt for. En sød 
duft af hash hænger i luften.

I starten undrede de auto-
nome sig. De sagde, at vi da var 
nogle mærkelige kristne, sådan 

at komme herned med mad og 
kaffe. Sådan troede de ikke, at 
kristne var, smiler Ruben.

En aften kom en fyr, der ikke 
hørte til kliken, forbi og stjal den 
kagedåse, som Gadecaféen 
havde med. Straks sprang et par 
unge fyre op og stak efter ham. 

Ingen skulle komme hér og stjæle 
fra vennerne fra Gadecaféen!

Vi falder i snak med Anton, en 
ung fyr med strikhue og street-
look, som er hjemløs og bor i telt. 
Ruben får lov til at lægge en hånd 

på ham og bede for ham.
Det er rigtig godt, at der er 

sådan nogle som jer, siger Anton, 
inden vi fortsætter over til grøn-
lændernes faste mødested i den 
modsatte ende af Mølleparken.

Hos grønlænderne fl yder øl-
dåserne i græsset. Men vi er lige 
så velkomne hér som hos de 
autonome. Helene, der selv er 
født i Grønland, skænker kaffe 
og hører på historier, og Ruben 
beder en bøn for en mand, der 
kalder Ruben for ”præst”. 

Jeg tænker: Præst, ja - en 
slags gadepræst, selv om Ruben 
formelt set slet ikke er det. Gade-
præst for dem, som mange andre 
ikke vil kendes ved.

Jeg siger tak for i aften. Trykker 
hånd. Og går hjem til det sted, 
hvor mit navn står på døren. 
Hvilken luksus.

Brian spiser marineret kylling og timian-kartofl er i Gadecaféen. 
Han oplevede store svigt og boede på børnehjem som dreng.

Najanguak fra Grønland deler sit vidnesbyrd. Gud slap hende fri 
fra et massivt alkoholmisbrug.

Den frivillige Helene skænker kaffe og hører på historier hos 
grønlænderne i Mølleparken.

”Han svarer, at han 
bare ikke kan holde 
ud at se mennesker 

have det skidt.”

”Jeg forstår straks, at 
jeg som almindelig 

velfærdsdansker med 
pensionsopsparing og 

egen bolig med nav-
neskilt på døren, er 

trådt ind i en virkelig-
hed, der ikke er min. ”
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BØGER, MUSIK & FILM BØGER, MUSIK & FILM 
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Roman af Frank Peretti

Monster
En spændingsroman om overlevelse

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

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

Indbundet, 406 sider. kr. 198,-

Find mange andre spændende bøger, fi lm og musik på hjemmesiden: Hosianna.dk

Vibeke Binderup

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

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

Vibeke Binderup

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

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

Skolelærer Vibeke Binderup debuterer her 
med en roman i fantasy-genren.

Paperback, 186 sider. kr. 148,-

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Kom med Gospelfamily tilbage til påsken! 
Oplev Torben Callesens og Gospelfamilys påskemusical ”Opstanden - Påsken vi aldrig glemmer” på CD - 
enten med eller uden dramasektioner mellem de 15 sange.

Musicalen er en gennemgang af hele påsken fra palmesøndag til genopstandelsen påskedag. Den tager 
udgangspunkt i en religionstime, som handler om påskens begivenheder, og der veksles mellem korte 
dramasektioner og de 15 numre som ser påsken gennem øjnene på Bibelens forskellige bipersoner.

Fås på CD i udgaver:

1. CD med de 15 sange - Kr. 150,00

2. Familiepakken - Kr. 249,95 - indeholder fl g.:
- Cd med sangene (uden drama)
- Cd vekslende mellem drama og sang
- Booklet med sangteksterne
- Andagtshæfte med 14 små påskehistorier set ud fra beretningens bipersoner så som Peter, Judas og Ma-
ria Magdalene af Gunni Bjørsted, Merete Dalsgaard, Sigbjørn Sørensen, Robert Strandgaard Andersen, 
Henri Nissen, Iben Thranholm m.fl .

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

Frank Peretti / Ted Dekker

Huset
Ét spil. Syv spillere. Tre regler. Spillet slutter 
ved daggry. Det er vilkårene i denne overna-
turlige thriller af to af de bedste thrillerforfat-
tere til dato, Peretti og Dekker, og det bliver et 
mareridt uden sidestykke. Gå ind i huset og du 
befi nder dig straks i en galnings univers, hvor 
du kun kan vinde ved at tabe, og den eneste 
vej ud er at gå ind.
Paperback, 441 sider. kr. 198,-

Vælg mellem CD med de 15 sange
eller Familiepakken.
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Anmeldt af 
Edith Theis-
Nielsen

Ari Shavit har 
s k r ev e t  e n 

beundringsværdig nuanceret 
bog, der starter med hans ol-
defars Israel, den eksistentielle 
frygt i Shavits egen opvækst og 
går over i en selvransagelse af 
det israelske samfund. 

Det sker med interviews af 
mange meget forskellige stem-
mer: om imponerende og gi-
gantiske succeser inden for 
industri, teknologi, innovation og 
landbrug, det fransk-israelske 
samarbejde om kraftværket i Di-
mona; men også om ubehagelige 
emner, man helst fortrænger; 
enkelte israelsk arabiske/palæ-
stinensiske stemmer; ungdom-
men i dag og modsætningen 
mellem vestlige og østlige jøder, 
ultraor todokse og sekulære 
jøder, immigranter og bosættere 
før og nu, religiøse og sekulære 
politiske partier. 

Forståelse og refl eksion 
Hvad tænkte hans oldefars 

generation, da de bosatte sig i 
Israel? Hvad havde de forestillet 
sig med hensyn til araberne, og 
hvordan ville de tænke i dag? 
Hvorfor gik det, som det gjorde? 
Hvad hvis man havde gjort noget 
andet? Hvordan vil det gå frem-
over? spørger Shavit. 

Kapitlet om sex og narko med 
de intime detaljer vil nok være for 
meget for mange læsere, men det 
repræsenterer en vigtig stemme i 
dagens Israel, fordi netop de eks-
treme udskejelser er et symptom 
på, at mange unge israelere ikke 

orker ”det israelske projekt”. De 
fl ygter ind i en alternativ virkelig-
hed ud af den israelske trykkoger, 
hvor de konstant bliver presset fra 
alle sider. 

Shavits hensigt er at forstå 
hver eneste stemme. Det gør 

han modigt og meningsfuldt, fordi 
han ikke fordømmer og heller 
ikke giver et sort-hvidt billede af 
forholdene, men i stedet grunder 
over det.

Fremtiden 
kalder på forbøn

Shavit analyserer sig frem til, at 
Israel blomstrede frem til 1973. Si-
den er landet blevet mere sårbart 
på grund af en tiltagende mangel 
på sammenhængskraft. Ganske 
vist har Israel haft enorme frem-
skridt og triumfer, men de forskel-
lige befolkningsgrupper lever i 
højere grad hver deres liv, og det 
gør landet næsten mere sårbart 
end de ydre fjender. 

Mit forjættede land beskriver 
Israels kompleksitet og de dilem-
maer, som vokser sig større uden 
realistisk udsigt til løsning, kun en 
fremtid med udfordringer og svæ-
re valg, der ikke er indlysende. 

Det er en forrygende interes-
sant og tankevækkende bog, 
som bør læses af enhver, der er 
interesseret i Israel uanset hold-
ning til landet. Der er rigeligt med 
stof til forbøn!

Ari Shavit: 
Mit forjættede land -
Israels triumf og tragedie
534 sider 300 kr.  
Kristeligt Dagblads Forlag

 Beundringsværdig 
balanceret bog om Israel
”Mit forjættede land” giver modigt og meningsfuldt plads til de mange forskellige stemmer i Israel.

Anmeldt af Kirsten Krog

I sin bog ”Hjemlængsel. Steder og fortællinger” 
benytter Doris Ottesen det meget dækkende be-
greb ”funderinger” til at beskrive de overvejelser, 
hun gør sig om menneskets hjemlængsel efter 

sit livsfundament. 

Hjemlængslen bliver overvejet i forhold til stedet, sindet og tiden, 
tre ord, som også bruges til at disponere stoffet, og som korre-
sponderer med livsfi losofi ske, litterære og opbyggelige funderinger. 
Indfaldsvinklen er dels litterær, dels teologisk. 

Både for litterater og almindelige læsere af skønlitteratur vil den 
litterære tilgang være givende. Doris Ottesen er en fi n tekstlæser 
og en god fortæller og skribent. Det er spændende at blive præsen-
teret for forfatterskaber som bl.a. Selma Lagerlöfs, Sigrid Undsets 
og Kerstin Ekmans gennem en livstolkende og kristelig analyse 
og fortolkning. Med andre ord er bogen oplagt læsning for enhver 
skønlitteraturlæser, der ikke blot læser for underholdningens skyld.

Men bogen er ikke så givende for den kristne som for den litte-
rære læser. Selvom forfatteren klart regner sig selv for kristen, må 
det siges at være i en ret ”let” udgave. Kristentroen fremstilles mere 
som en livstolkningsmodel end som en levende tro på og relation 
til en personlig Gud, og Bibelens beretninger fremstår mest af alt 
som fortællinger rangerende lidt over de store romaner, ligesom 
Jesus primært bliver en arketype på det sande menneske. Dette 
ses klart i forfatterens begrundelse for, at hun kalder sig kristen, 
nemlig at ”historien om Jesus Kristus er den bedste historie, jeg 
nogensinde har hørt […], en historie som indeholder en sandhed 
om det at være menneske”. 

Dette er der jo egentlig intet galt i, og på dette plan har hun 
også bogen igennem mange fi ne betragtninger – selvom det ikke 
er tilstrækkelig til at redde os fra synden, døden og fortabelsen. 
Men når hun fortsætter: ”For mig har det derimod ingen betydning, 
om det er en sand historie i den forstand, at den har fundet sted i 
virkeligheden”, er det svært at lade være med at tænke på Pauli 
ord: ”er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig 
i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået 
fortabt.” Her er ”den bedste historie” ikke til nogen hjælp og befrielse. 

Er Bibelen kun en god - ja den bedste - historie om det sande 
menneskeliv, er vi i sandhed ”de ynkværdigste af alle mennesker”. 
Skal ret imidlertid være ret, må det bemærkes, at forfatteren i nogle 
af de sidste afsnit tilsyneladende overskrider de grænser, hun med 
ovenstående har sat for sig selv.

Doris Ottesen: Hjemlængsel - steder og fortællinger
277 sider • 249,95 kr. • Forlaget Hovedland

Livsfunderinger i 
’let’ kristen udgave
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Jesus-båden fundet
i Genesaret Sø
På kibbutz hotel Ginnosar (Genesaret) har man et museum, hvor 
den såkaldte Jesus-båd er udstillet. 

På et tidspunkt, hvor vandstanden i Genesaret sø var meget lav 
så man nogle spanter stikke op af mudderet. Det viste sig at være 
resterne af en båd fra Jesu tid, så i princippet kan det godt være en 
båd, Jesus har sejlet i. 

Båden blev imprægneret i en del år, hvorefter den så kunne vises 
på dette museum. Nogle turistbåde på Genesaret sø er i dag bygget 
efter denne model.

Dåbsstedet på vestsiden af Jordanfl oden er forholdsvist nyt, men 
det er på dette sted, at Jesus blev døbt, dog skete det ifølge Johan-
nesevangeliet på østsiden af Jordan. I dag er fl oden på dette sted 
kun få meter bred, så her kan israelske og jordanske toldere næsten 
røre ved hinanden.

Stig

Hjælpsomme 
teenagere i Israel
Jeg er kommet nogenlunde helskindet hjem, selvom Arlanda 
Lufthavn og DSB gjorde, hvad de kunne for at forsinke det.

Efter at have besøgt en masse spændende steder og oplevet 
nogle strabadserende dage med temperaturer, der gik over 36, 
38, 41 til 43 grader, kom vi til et af de sidste steder. 

Stedet, hvor én af kilderne til Jordan-fl oden har sit udspring. 

Jeg var på vej tilbage til bussen, alene, da min sandal lige fi k 
fat i kanten af det øverste trappetrin, hvorefter jeg landede i det 
skarpe grus. Blev lynhurtigt omringet af en fl ok teenagepiger, der 
gjorde en masse for mig, - fi k vasket det dybe sår i min højre hånd, 
og da der var nogenlunde styr på blodet - plastret det til - gav mig 
noget at drikke, og spurgte hele tiden til, hvordan jeg havde det. 

De var fra Tel Aviv. 

Da jeg gik videre, kom jeg til at se på mit venstre knæ, der var hul 
på bukserne, og det havde blødt. Jeg stoppede op, trak buksebenet 
op, og i løbet af nul komma fem var jeg igen omringet af pigerne, 
fi k vasket det heldigvis lille sår og fi k plaster på. 

Jeg sluttede af med et "God bless you all", - det måtte jeg gen-
tage. Den vending havde de vist ikke hørt før - fra én fra Danmark. 
Da min gruppe hørte det, udbrød en: - Hvis det var sket i Danmark, 
at en japaner eller anden turist drattede om, var der vist ikke nogen 
danske teenagere, der ville stoppe op for at hjælpe. 

Tankevækkende.

Men det var en god tur, omend noget anstrengende. Der kunne 
godt have været lidt mere tid til det enkelte sted, selvom det ville 
betyde færre steder. For mig var højdepunkterne Grædemuren, 
Jesu dåbssted, Betlehem, Gordons gravhave (nadver) og Naza-
reth Village.

Jeg vil også godt lige indskyde, at man "risikerer" at møde dan-
skere, man måske ikke har set i årevis, på sådan en tur. Så jeg 
håber at Ingolf og Ellinor også er kommet godt hjem til Danmark.

Men jeg vender tilbage til Jerusalem i oktober, skal være frivillig 
ved Løvhyttefesten.

Med venlig hilsen en taknemmelig deltager
Ove P. Edill

Vellykket læserrejse
til det forjættede land

Stig Christensen, Sønderborg, var rejseleder for de begejstrede deltagere på Udfordringens læserrejse til Israel. Her er del-
tagerne fotograferet samlet. Deltagerne var - ikke i samme rækkefølge som på billedet - Emmy og Frede Andersen, Tørring, 
Gerda og Poul Erik Grønhøj, Bjerget, Frøstrup, Anni Lisbeth Wium, Borup, Bjarne Mortensen, Odense SV, Ove Pedersen 
Edill, Aabenraa, Bodil Ditlev, Støvring, Britta Hansen, Grindsted, Bente Kirschner Hansen, Taastrup, Ilse Baun Jensen, Her-
ning, Lotte Kirschner Hansen, Dyssegård, Lone Hesselholdt, Ballerup, Kaj Anker Holst, Augustenborg, Niels Jørgen Wiwe, 
Ringkøbing, Helle Hyttel, Kokkedal, Niels Juul Larsen, Kirsten E. Hegelund, Rude, Poul Henrik Hegelund, Grethe og Verner 
Andersen, Silkeborg.

Tidligere postkontorbestyrer Ove Pedersen Edill skuer - 
om ikke ind i det forjættede land, så dog fra det forjættede 
land og ud over Middelhavet. Herunder fortæller han om 
sine egne indtryk fra Udfordringens læserrejse.

Deltagerne var også selv ude at sejle på Genesareth Sø, 
hvor Jesus og disciplene tilbragte så meget af deres tid, og 
hvor Jesus en stormfuld aften kom gående på vandet...

Læs også Bodil Ditlevs rejseberetning – side 7.
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233 mennesker deltog i et 
helbredelsesmøde med Hans 
Berntsen i den lille by Christi-
ansfeld fredag d. 3. juni. 

Hans Berntsen er kendt fra 
bl.a. TV2s serie ”Healing – den 
sidste udvej”, hvor han bad for 
to sklerose-ramte, som begge 

fi k det væsentligt bedre. 
Den ene af dem deltog i mø-

det og fortalte til Udfordringen, 
at han fortsat har det godt og 
kan løbe op og ned ad trapper. 

Ca. halvdelen af deltagerne 
ønskede forbøn, og mange op-
levede en spontan helbredelse 
eller forbedring. 43 tilkendegav 

skriftligt på svar-kort, at de 
havde sagt JA til Jesus.

Arrangementet var gratis. Der 
blev samlet ind til udgifter.

3 opfølgningsmøder
For at følge op på de mange 

spørgsmål, holder Udfordringen 
tre åbent hus-fredage (d.10., 

17., 24. juni) på Café Mor-
genstjernen, Jernbanegade 1, 
Christiansfeld.

Her kan man få svar på evt. 
spørgsmål, eller få forbøn, hvis 
man ikke nåede det i første 
omgang. Det er også gratis, 
bortset fra kaffen.

Henri.

233 var til helbredelsesmøde 
med Hans Berntsen i lille by

Salen i det gamle Søstrehus, hvor 
Brødremenighedens pigekostsko-
les elever engang havde deres so-
vesal, er netop blevet restaureret. 
Den var pakket med fl ere gæster 
end nogensinde før. Ikke færre 
end 233 mødte op til mødet med 
Hans Berntsen. En del kom lang-
vejs fra. Mange var kirke-fremme-
de og førstegangsdeltagere på et 
helbredelsesmøde.

En af deltagerne i TV2s program ”Healing - den sidste udvej” oplevede 
en tydelig helbredelse i programmet. Han led af sklerose og kunne 
bl.a. ikke gå ret godt. Men efter forbønnen løb han op og ned ad trap-
per. Han bor i Odense og var mødt op sammen med sin kone for at 
være med til endnu et af Berntsens møder. Her får de sig en snak om 
den positive ændring, han har oplevet.

Udfordringen og Café Morgenstjernen arrangerede møde med Berntsen efter TV2-udsendelsen.

Udfordringen foretog en spør-
geskema-undersøgelse af de 
syge, som gik til forbøn. Langt 
de fl este var villige til at svare 
på spørgsmålene.

Selv om spørgsmålene blev 

stillet umiddelbart efter, at den 
pågældende havde været til for-
bøn, berettede mange om, at de 
spontant havde fået det bedre.

Andre havde ikke umiddel-
bart mærket noget, men så 

frem til, at helbredelsen ville 
vise sig efterfølgende. Også 
mange, der ikke umiddelbart 
mærkede en ændring, gav ud-
tryk, at det havde været positivt. 

Blandt svarene var:

Lidelse:      Efter bøn:
Migræne     Ro i hele kroppen. 
Podegra m.m. Smerter. Vejrtrækning.  Oplevede varme i hele kroppen.
Søvnløshed pga. rygproblemer.  Ben blev lige lange. Varme i venstre ben.
Gangbesvær. Dårlig ryg.   Oplevede væsentlig bedring og varme.
Slidgigt i nakke og lænd. Diskosprolaps.  Ja, blev åbent. Følte ben rettede sig. Dejlig aften.
Ondt i ryg og hofter.   Noget kom på plads. Mere bevægelsesfrihed.
Allergi og hofteproblem.   Ben på plads. Ingen gener. Fantastisk.
Psykisk, modløshed, tristhed.  Ro.
Smerter ved at stå og gå. Derfor trist.  Smerterne lettede, da jeg rejste mig efter bøn.
Knæ hæver. Kan ikke løbe.   Ben blev lige lange. Har det godt.
Diabetes og sklerose.   En følelse af ro. Ikke så tung og træt.
Slidgigt i venstre hofte.   Mærkede ben vokse ud. Har det godt.
Blodsygdom og slidgigt.   Mærkede en sitren i kroppen. 
Ondt i ryg og skulder.    Mærkede en snurren gennem benene.
Meget ondt i ryg.    Har ikke ondt mere.
Kraftig forstuvning.    Bevægelse igen i fodled. Varme.
Gigt i ryg, knæ og nakke.   Ja, smerterne blev mindre.
Smerter i lænden.    Fri bevægelighed. Kan røre gulvet.
Hørenedsættelse, hyletoner, øm skulder. Forbøn gav positivt ryk i venstre skulder.
Mavesår, stress, mange smerter.  Blev varm i maven.
Lændesmerter, smerter i hofte og ml. skuldre. Forløsning. Smerter forsvandt.
Slidgigt i hoften. Mange smerter.  Smerter fosvandt.
Spændingshovedpine, øm tå, gik skævt. Varme, har det bedre, tå gør ikke ondt. 
Indlæringsvanskelighed. Angst.   Rørthed, ro og glæde. Tro på, at jeg kan. 

 
 

Spørgeskema: 

Også spontane helbredelser
Daglige 

helbredelser 
i ny café 

Café Morgenstjernen 
i Udfordringens hus i 
Christiansfeld har gen-
nem tre uger oplevet 
en helbredelse dagligt i 
gennemsnit.

Caféen opsøges af 
mange lokale, som ønsker 
forbøn af caféens medar-
bejdere, eller samtaler om 
personlige problemer. 

Mens Udfordringens med-
arbejdere og andre tilstede-
værende stod og iagttog det 
på nærmeste hold, voksede 
benene ud på mindst 10 syge, 
som var til forbøn.

Hans Berntsen har en særlig 
tjeneste med at bede for syge, 
hvis ben ikke er lige lange. Han 
mener, at rygsmerter, nak-
keproblemer, migræne og en 
del andre problemer har deres 
årsag i, at benene ikke er lige 
lange. 

Han beder personen om at 
sætte sig godt tilbage i stolen, 
så begge hofter støtter mod 
stolens ryg. 

Nu ser vi, at det ene ben er 
1-2 cm. kortere end det andet. 

Hans Berntsen holder be-
nene fast uden at trække eller 
skubbe. Så beder han for syg-

dommen. Og mens vi ser på 
det, ”gror” det korte ben ud til 
samme længde som det andet, 
eller måske er det hofterne, der 
kommer på plads.

Og uanset hvad der sker, så 
oplever de personer, som er 
blevet bedt for på den måde, 
at der er sket noget i deres 
krop. Ofte er den smerte, de 
tidligere følte i ryg eller nakke 
forsvundet. Andre oplever, at  
de ikke længere har problemer 
med hofter eller knæ, når de går 
ture efterfølgende.

Og der er ikke noget fusk i 
det. De, der oplever at blive bedt 
for på denne måde, garanterer 
for, at Hans ikke trækker eller 
skubber. Han holder blot benet 
fast. En del oplever varme eller 
sitren, mens deres ben, ryg og 
hofter kommer på plads.

Henri. 

Ben voksede 1-2 cm.

Lovsang 
fra Arvid
Nyt album fra den roste 
danske lovsanger. Køb på det 
på www.hosianna.dk

149,95
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Er du glad for
Udfordringen?

Så støt arbejdet 
med en gave!

Gaver kan indbetales til 
Missionsfonden 

med skatte-fradrag 
- husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt 
Udfordringen’ 

- til avisens danske 
arbejde - eller 

’5984 Radiomission 
i Afrika’ 

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

 Reg. 9570 Kt. 0006 139450.

Stillinger

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

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.

ELMEBO
Et rigtigt hjem!

Vi søger en pædagog/hjemmevejleder på fuld 
tid til at indgå i vores tværfaglige team af 
dygtige medarbejdere til hverdag og fest – og 
på ture.

Du har en kristen livsholdning og 
deler vort menneskesyn: Alle mennesker er 
værdifulde. Du har flair for pædagogik. Du 
har sikkert en pædagogisk uddannelse, men 
brænder efter at udvikle dig 
sammen med dygtige kolleger.
Er du vores nye kollega? 

Ansøgningsfristen er 4. juli kl. 12 med 
ansættelsessamtaler fredag den 8. juli.
Ansættelse 1. september eller snarest muligt.
Kontakt Jette og Preben Nielsen på mobil 
20 21 18 60 eller jp@elmebo.dk.

Læs opslaget og mere om Elmebo på 
www.elmebo.dk/stillingsopslag.

Elmebo er 
et kristent 

bofællesskab, 
et hjem for 
10 voksne 

med nedsat 
funktionsevne.

Bofællesskabet Elmebo, Elmevej 4A, 4293 Dianalund

Ungdomsmedarbejder(e) til Baptistkirken i Odense:
Da vor nuværende ungdomsmedarbejder Peter Makovini fra 1/8 2016 har fået ansættelse som 
lærer på Mariager Højskole, søger vi derfor nu følgende til tiltrædelse pr. 1/8 2016:

1 ungdomsmedarbejder (15 timer/ugen) - opgaverne består primært i følgende:
 - være leder for ungdomsarbejdet i en gruppe, hvor alderen er mellem 16 og 30. Arbejdet  
 består i andagter og undervisning, arr. af ungdomsevents og ansvaret for celle-/fællesskabs- 
 grupper for denne aldersgruppe.
- være sparringspartner for ledere af teenarbejdet, som er for aldersgruppen  12 – 16 år. 
- koordinator for menighedens børne- og ungdomsarbejde, coaching af unge (personlige  
 samtaler) samt udvikling af unge ledere.

1 lovsangsleder (5 timer/ugen) - opgaverne består primært i følgende:
- lede lovsangen til gudstjenesten (du skal kunne spille på et instrument - enten klaver og/ 
 eller guitar).
- rekruttere sangere og musikere.
- koordinere lovsangen med andre grupper.
- deltage i møderne for ungdomsgruppen mellem 16 og 30 jævnligt.

Kvalifi kationer (gælder begge jobs): Du skal kunne arbejde selvstændigt, sprog: dansk og 
engelsk, og du skal være personlig kristen.

Vi forventer, at du jævnligt deltager i menighedens søndagsgudstjenester.
Vi kan sagtens se ovennævnte 2 jobs i en samlet stilling på halvtid for den rigtige ansøger.
Afl ønning: Sker efter indplacering i h.t. BiD's lønskala.

Ansøgningsfristen er 1.  juli 2016. Ansøgninger kan sendes pr. brev eller pr. e-mail til en af 
nedennævnte personer.

Spørgsmål vedr. de nævnte stillinger rettes til:
Menighedsrådsformand Kern Sloth, Næsbyvej 100,  5270  Odense N - tlf. 4010 6216 -
e-mail: kern@post.tele.dk eller Torsten Wendel-Hansen, Tyge Rothes Vej 46, 5230 Odense M - 
tlf. 2281 2113 - e-mail: t.w-h@live.dk.
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Ferie

Få dagens bibeludfordring!
Hvis du har lyst til at få et dagligt bi-
belord til inspiration sendt, så gå ind 
på hjemmesiden udfordringen.dk og 
tilmeld dig via ikonet ”Dagens Udfor-
dring” ca. midt på hjemmesiden. 

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 22:
Inge-Lise Lollike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene 

Kodeord: Æresmedlem

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 
16. 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

11

ordringen.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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

Kontakt os på 
7592 2022 eller 
fxr@felixrejser.dk

Besøg  
stederne fra 

Bibelen

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

Med Bibelen 
som rejseguide

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Ferie ved den jyske vestkyst
4 dage på 3-stjernet hotel i Vemb

Hotel Nørre Vosborg ★★★

I landskabet bag Nissum Fjord, der 
skærmer fastlandet fra Vesterhavets 
buldrende kræfter, hersker en dvæ-
lende ro, som danner ramme om et 
lille område på det danske landkort, 
der virker så uberørt og rent. Grunden 
hertil findes dog også i den lille perle 
Nørre Vosborg – en ægte dansk her-
regårdsidyl med alt, der hører sig til. 
Her lever 700 års historie, gamle sagn 
og alle spøgelseshistorier i de hvid-
kalkede vægge i flotte naturrammer. 
En stemning, der kan og skal mærkes.

Ankomst
Valgfri i perioden 20.6.-11.8.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode kr. 1.399,-

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

Brug rejsekoden på 
www.happydays.nu og se flere opholdsmuligheder.

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.
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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

Svar på annoncen sendes til: Udfordringen, Jernbanegade 1,
6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 23-01”

Fuld diskretion 

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

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                  

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

SUELL Team – fundraising for kirker
 Projektbeskrivelse 
 Fundraisingstrategi
 Matchning 
www.kirkefundraising.dk  
Tlf. 2144 9686 - Mail: info@suellteam.dk

SUELL Team

Søndag 
12. juni

kl. 10:30

Bjarne Kjær
Tema: Helligånden;   
et segl og et pant

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

Søndag 
19. juni

kl. 10:30

Peter Kjær
Tema: 

Guds tålmodighed

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

Campingvogn udlejes til Kolding Stævnet
Campingvogn Adria 432 udlejes i uge 27 på Kolding Stævnet 
1-8 juli. Med fortelt, gasvarmer, borde, stole, alt i service til 
5-7 personer. 3000 kr.
Henvendelse 25788587/solveig.jonstrup@gmail.com

Stenlille Frikirke 

Sommerstævne 
I dagene den 25. juni til den 26.juni 2016  er 
der arrangeret fire møder med spændende 
talere. 

Om lørdagen bliver første møde kl. 15.00, hvor 
pastor Bruno Knutzen fra – Impact Church, 
Roskilde, taler 

Andet møde lørdag kl. 19.00. Taler: Stine K. 
Møller, fra Ringsted Frikirke 

Om søndagen bliver første møde kl. 15.00 og 
andet møde kl. 19.00. Taler: Pernille Liland 

 
Før, mellem og efter møderne kan der købes 
forfriskning i teltet som står i baghaven. 
Det bliver en god start på en god sommer. 

Velkommen 
 
 

Stenlille Frikirke, Hovedgaden 67, 
4295 Stenlille 

Se hjemmesiden. www.stenlillefrikirke.dk 
  

Venskab søges
75-årig ungdommelig dame søger bekendtskab/venskab med 
jævnaldrende herre.

Billet-mrk.: 23-01

Personlige

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

Rundvisninger i Brødremenighedens fristad i Christiansfeld
12.6. 13.00 Varde Indre Mission rundvisning i Christiansfeld.
15.6. Postfunktionærer på rundvisning i Christiansfeld.
20.8. Aglow Vejle på udfl ugt
Andet:
6.6. 19.00: Bøn for Danmark, Udfordringen, Jernbanegade 1, Christiansfeld.
19.7. Seminar på SommerOase om bofællesskaber og kristne byer.
25.7. Skovgårde bibelcamping -  aftenmøde og seminar d. 26.7.

Har du ændringer eller 
spørgsmål til dit abonnement?
Så ring til Udfordringens kontor

mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 
tlf. 74 56 22 02 - Tast 1 for abonnement



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

DR K
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 12. århundrede.

Mandag 13/6
08:30 Gudstjeneste fra Værløse
Genudsendelse.

Onsdag 15/6 
19:25 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... 

22:15 Hospitalsskibet - Store-
bæltsfærgens nye mission (4:4)
I Madagaskar tager den danske 
sygeplejerske Elisabeth sig af 
Albertine, der skal have genskabt 
sin underkæbe. Styrmanden Milan 
tager på oplevelse i lokalsamfundet 
og må se i øjnene, at hans mission 
på Hospitalsskibet snart er slut.

Lørdag 18/6
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 Stine 
Bosse handler den om, at vi SKAL 
forsøge at forstå andre menne-
sker for at undgå fjendebilleder. 
Jysk Akademisk Kor ved dirigent 
Peter Pade synger salmen ”Dom-
mer over levende og døde” fra 
Gellerup Kirke i Århus.

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. 

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

Radio 

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

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/

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

Mandag 13/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 14/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 15/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Frihed er det bedste guld. Tidligere 
minister Birthe Rønn Hornbech 
fortæller om kulturmøde i Brøndby 

Strand og betydningen af troens 
arvegods. Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 16/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 17/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 18/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 19/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse. Fra Elmelunde 
Kirke. Roskilde Stift. 4. s. e. Trini-
tatis. Prædikant: Jeanette Sauer-
berg. Organist: Rita Moosmann.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

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

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

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.

DR-Kirken holder 
sommerferie

DR-Kirken holder sommerferie fra 
og med 19. juni og indtil 21. august. 
Man kan fortsat høre Gudstjeneste på 
P1 hver søndag kl. 9.55. 

I den sidste af de fi re udsendelser om hospitalsskibet Africa Mercy møder vi Albertine, der skal 
igennem sin anden operation på skibet. Hospitalsskibet ejes af den kristne organisation Mercy 
Ships, og alt drives på basis af frivillig arbejdskraft og private donationer. DR K 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 12. juni kl. 14.00: Sognepræst 
Fritze Steiner-Johnsen prædiker denne søndag fra Værløse Kirke. 
Hun beder menigheden forholde sig til et billede og give overskrif-
ter til dette. Dagens evangelie handler om den fortabte søn. Foto: 
DR-Kirken
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Beklager drenge, men vi bruger altså kun trompeter 
heroppe!                      

- Åbningsdag på Sømandsca-
feen Duen! Sommervejr, 31 
glade besøgende, nogle blev i 
fl ere timer!

Sømandsmissionær Moses 
Sloth kan ikke få armene ned 
efter i går: 

”Fantastisk frivilligt personale, 
der mødte søfolkene med hjer-
tet, servicerede, samtalede og 
uddelte bla. bibler på taqqaloq 
og engelsk. Tak til jer og Gud! Vi 
glæder os til næste torsdag.”

 Sømandsmissionens nye 
ungdomsnetværk NORDLYS er 
trukket i arbejdstøjet det meste 
af sommeren, hvor de står for 
en sømandscafe ombord på 
Sømandsmissionens skib DUEN.

Fra den 2. juni og tre måneder 
frem vil skibet ligge i Aarhus Havn 
lige bag DOK1, og der vil være 
åbnet de dage, Aarhus får besøg 
af krydstogtsskibe – 2-3 dage om 
ugen. Mens turisterne bruger en 
masse penge i Aarhus, har mand-
skabet tid til et frikvarter – det kan 
de nu få på Duen. 

- Vi søsætter projekt Duesla-
get, hvor vi med skibet ”Duen” 
vil servicere besætningerne 

på krydstogtskibe, der anløber 
Aarhus Havn. Op til 1200 be-
sætningsmedlemmer er der på 
skibene, så vi glæder os til at 
møde en del af dem, siger sø-
mandsmissionær Moses Sloth, 
der står for det nye initiativ. 

 Generalsekretær Nicolaj Wibe 
siger: 

- Jeg er stolt over, at så mange 
unge frivillige er klar til at yde en 
indsats, fordi de har hjerte for 
sømanden. Vores intention er at 
skabe et forum, hvor mandskab 
fra krydstogtskibene kan føle sig 
velkommen og set. Allerede i dag 
kan jeg se, hvordan vores frivillige 
gør alt for, at sømændene skal 
føle sig godt tilpas. Der snakkes 
om stort og småt. Og fra andre 
lande ved jeg, at det betyder 
noget, at man bliver mødt med 
venlighed og omsorg, når man er 
langt væk hjemmefra. Vi vil her på 
Duen forsøge at vise sømænd et 
glimt af Guds kærlighed. 

Unge Line Grønbæk var med 
på sømandscaféens åbningsdag. 

- Det var en spændende første 
dag på Duen her på kajplads 
119. De mange søfolk kom pri-
mært for at få adgang til Wi-Fi, 
så de kunne komme i kontakt 
med deres familier. Der var god 
stemning, og mange af søfolkene 
gav udtryk for, at de gerne ville 
komme tilbage næste gang, de 
kommer til byen. Der blev også 

delt fl ere Bibler ud. At være frivillig 
på Duen, var en god oplevelse, 
der var stor taknemmelighed, og 
samtalerne handlede om alt fra 
søfolkenes hjemlande, sprog og 
familier til deres tro. Mange blev 
hængende i fl ere timer. For os er 
det tydeligt, at Gud har velsignet 
dette projekt”, siger en glad Line.

Hanne Baltzer / nc

Sømandsmissionens nye ungdomsnetværk Nordlys er trukket i arbejdstøjet det meste af sommeren, 
hvor de står for en sømandscafé, der er åben, når krydstogtskibene lægger til i Aarhus Havn.

Sømænd fra krydstogtskibe 
møder unge fra Nordlys

Søfolkenes hjemlande, sprog, familier og tro var nogle af samtaleemnerne på Duen.

Moses Sloth, der er sømandsmissionær, glæder sig til at tage 
imod krydstogtsøfolkene.

Flere af søfolkene talte med 
familien via ”Duens” WI-FI.

Lauren Daigle, Danny Gokey 
og for King & Country var de 
store vindere ved sidste uges 
K-LOVE Fan Awards på Grand 
Ole Opry,  Nashville.

Samme uge som det australsk/
amerikanske band ”for King & 
Country” gæstede Danmark til 
en koncert med mere end 600 
koncertgæster i Tivoli Friheden i 
Aarhus, blev duoen hædret med  
to priser ved den kristne radiosta-
tions, K-Love, årlige awardshow.

Gruppen, der har brødrene 
Joel og Luke Smallbone som 
forsangere, fik priserne som  
”Årets bedste liveshow” og ”Årets 
bedste duo”.

Den kvindelig kunstner Lauren 

Daigle modtog priserne som 
”Årets kunstner” og ”Årets kvin-
delige kunstner”, mens Danny 
Gokey fik prisen som ”Årets 
mandlige kunstner” 

K-LOVE Fan Awards er base-
ret på, at fans stemmer på deres 
favoritkunstnere i syv kategorier. 

K-Love er en amerikansk ra-
diostation, hvis mission er at 
inspirere og opfordre lyttere til 
et meningsfyldt forhold til Jesus.

Blandt nogle af de andre kunst-
nere, der vandt søndag aften, var 
Chris Tomlin, Francesca Battiste-
lli og Matthew West og TobyMac.

nc

For King & Country hædret med to priser

We Are Messengers er et lovsangsband fra Irland. Medlem-
merne fandt sammen i 2015 og udgav deres debutalbum 
i april i år. 

Forsangeren Darren Mulligan har en fortid som guitarrist i 
fl ere Heavy Metal bands. Musikken på ”We Are Messengers” 
er dog langt fra den tunge rock-musik. Den er i den bløde ende 
af pop-genren, med en snert af folkemusik, men med mange 
stærke elektroniske undertoner. Nogle af numrene minder 
om 90’ernes elktro-pop. Det er dog ikke noget, der sådan gør 
musikken mindre værd at høre på.

Hele albummet har sit omdrejningspunkt omkring Gud. 
Teksterne tager udgangspunkt i Darrens egen søgen efter 
Gud og hans ønske om at gøre en forskel i verden. Gud er 
sat i centrum og bliver prist gang på gang. Samtidig er der et 
stort ønske om at gøre verden til et bedre sted. 

Rent musikalsk er albummet godt skruet sammen. Musikken 
er lyttervenlig uden for mange udskejelser. Nogle af sangene 
har det dog med at være en smule ensformige med lidt for 
mange gentagelser. Er man til den mere hårdtslående musik, 
er dette album nok ikke noget, man vil lytte til. Nogle gange går 
musikken hen og bliver for sentimental og gør det trættende 
at lytte til alt for mange gange. 

I sangen ”Shadows” synger Darren Mulligan dog blandt 
andet: ”I don’t want to chase the shadows, I want the real 
thing, not just the feeling”. En ærlighed, der giver sangen den 
ekstra dybde, der gør den værd at lytte til. 

Alt i alt er albummet et udmærket debutalbum, der sagtens 
kunne sættes på anlægget ved næste fest. I længden vil det 
dog nok blive et af de albums, man hører i et stykke tid og så 
lægger på hylden. 

Bo Slot Pedersen

Guddommelig 
irsk pop

Brødrene i ”for King & Country” modtog to priser ved K-Love Fan 
Awards i sidste uge. Foto: KLoveFanAwards.com
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Af Henrik Engedal

Bagud 0-3 så det ud som om 
overmagten fra Jægersborg 
nemt ville køre sejren hjem, 
men to mål skabte spænd-
ning om resultatet, før Jæ-
gersborg slog det sidste søm 
i kisten med målet til 2-4. FCU 
er dermed ude af pokalen.

Pokalkampen mod Danmarks-
serieholdet fra Jægersborg be-
gyndte med, at Christian Kjær 
blev hædret for sin kamp nr. 100. 
En fl ot præstation af den meget 
vellidte Kjær.  

Men som forventet måtte 
FCU’s bedste serie 1 mandskab 
se sig slået af Danmarksse-
rieholdet fra Jægersborg. Men 
præstationen var god. 

- Vi laver tre fejl i første halvleg 
og er bagud 3-0 ved pausen, 
selvom vi havde chancerne til 
at score mindst et par mål. Det 
er forskellen på os og et hold, 
der spiller to rækker højere. De 
er mere kyniske. Det kan vi lære 
meget af, erkender anfører Jonas 
Rømer Haugegaard.

Et hold i stor udvikling
På trods af pokalnederlaget 

tyder det på en rigtig fi n sæson 
for førsteholdet. Få kampe før 
sæsonafslutningen ser det ud til, 
at de får den bedste placering 
nogensinde, lige under de to 
oprykningspladser i serie 1.

Trods en status som ubesej-
rede i de seneste 6 kampe må 
man se tilbage på tre nederlag i 

træk midt i sæsonen, som bliver 
afgørende for, at oprykningen i 
år glippede. 

- Vi har udviklet os meget 
denne sæson. Vi er simpelthen 
blevet klogere både som hold 
og som spillere. Peter Anthon fi k 
i vinter Jan Vedel som ny mak-
ker på trænerposten, og han er 
kommet med en masse god in-
spiration – særligt på det taktiske 

niveau – som har været med til at 
fl ytte holdet markant. Både Peter 
og Jan har en stor del af æren for, 
at vi sæson for sæson fl ytter os 
både som hold og spillere, roser 
Haugegaard.

Bliver bedre spillere
Andenholdet ligger nummer 1 

og er meget tæt på at rykke op i 
serie 2. En fl ot præstation med 
mange stærke præstationer:

- Vi har indtil videre haft et rigtig 
godt forår. Truppen er stort set 

den samme som i efteråret, så 
derfor har vi kunnet bygge på - og 
det kan godt ses, forklarer træner 
Daniel Holm.

- Vi er efter 9 kampe ubesejret 
og ligger nummer 1. Vi har scoret 
27 mål og kun lukket 3 ind. Dog 
har vi haft to kampe, hvor mod-
standeren har trukket sig (det 
giver to 3-0 sejre red.).

Holm påpeger, at de flotte 

resultater er en konsekvens af 
fl ere faktorer:

- Træningsfremmødet har væ-
ret godt. Om tirsdagen har vi 
været mellem 12-16 hver gang, 
og nogle gange har vi været 
oppe på 20. Om torsdagen har 
vi været mellem 8-12. Og der er 
rigtig mange, som har rykket sig 
fodboldmæssigt, siger han og 
fortsætter:

- Derudover har vi været gode 
til at lave noget sammen udenfor 
fodbolden, så det har også styrket 

sammenholdet.
Holdet spiller fredag efter avi-

sens deadline en afgørende 
kamp mod rækkens nummer to. 
Her kan oprykningen sikres med 
en sejr.

Mange nye spillere
Tredjeholdet startede sæso-

nen godt, men fi k derefter et par 
dårlige resultater. Til trods for det, 
kan holdet, med to kampe tilbage, 
stadig nå at rykke op i serie 3, 
hvor de lige var oppe at vende 
for et par sæsoner siden. 

Ifølge træner Thomas Larsen 
skyldes det fl ere ting:

- Det er lykkedes at skabe en 
træningskultur, hvor folk kommer 
til træning uden at det er blevet alt 
for seriøst. En væsentlig faktor er, 
at spillerne tager deres venner 
med, og at hver enkelt spiller er 
med til, at nye føler sig godt tilpas 
på holdet. 

Tredjeholdet har haft omkring 
20 spillere til de fl este af trænin-
gerne i foråret - tidligere var der 
i gennemsnit kun 8-10 stykker.

- Vi har også fået spillere med, 
som gennem deres engagement 
og dygtighed hjælper de andre 
spillere og udfordrer trænerne på 
det taktiske. Alt sammen noget, 
som gør hele enheden bedre. 

- Jeg håber, at vi med tiden 
bliver stærkere på alle måder - og 
selvfølgelig fl ere, siger han.

Klubbens kvindehold er også 
stadig i gang med sæsonen og 
mangler kun én kamp. Uanset re-
sultatet slutter de på en fornuftig 
placering midt i rækken. 

Udfordringens kristne fodboldklub har gang i en rivende udvikling. Der kommer stadig 
fl ere spillere til klubben, og det kan ses på resultaterne.

”We don’t do God”

FC Udfordringen 
har vokseværk

Til pokalkampen mod Jægersborg havde man lejet selveste Valby Idrætspark, hvor FREM’s 2. divisionshold normalt spiller. Her løber spillerne på 
banen med anfører Jonas Rømer Haugegaard i spidsen efterfulgt af Rasmus Mogensen og Simon Haugegaard. Foto: Mads Merlung Drake

Formand Jonas Weinkouff giver blomster til 100-kamps jubilaren Chri-
stian Kjær, som dermed skriver sig ind på en ekslusiv liste af spillere. 
Kun 9 spillere har nået den milepæl. Foto: Mads Merlung Drake

Ung Udfordringt

Klummen

Af Henrik Engedal
ung@udfordringen.dk
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Hørte du Randy Clark på AWAKE? Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og 
overnaturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Ordene kom fra en PR-ansvarlig fra den engelske VM-trup 
i 2010. Wayne Rooney var ellers lige ved at forklare, at han 
bar en rosenkrans om halsen, fordi han troede på Gud. Og 
hvordan kan det være et problem?

Siden dengang har man ikke hørt så meget til Rooneys tro. Men 
han har senere fortalt, at mens han som barn bad om, at hans 
fodboldklub Everton måtte vinde, så beder han nu hver aften med 
sin familie for dem, som han holder af. 

Han har også tidligere tweetet både til GOD TV og den karis-
matiske evangelist Todd Bentley. Så Rooney er tydeligt en kristen, 
ligesom hans engelske landsholdsmakker Daniel Sturridge i øvrigt 
også er det. Og mange andre.

Men det må de helst ikke sige for meget om. Åbenbart. Nogle 
mennesker ønsker, at vi har et slags ”neutralt offentligt rum”, hvor 
alle dem af os, der har en tro på noget, som går ud over en mate-
rialistisk verdensforståelse, ikke må snakke om det. Det bliver gjort 
til tabu og tys-tys. Det sker stadigvæk, ikke kun til VM i 2010. Det 
sker hver dag i Danmark.

Men hvorfor egentlig? Hvorfor skjule det?

Jeg ville ønske, at vi kunne få brudt med den blufærdighed, som 
mange englændere - og danskere - har omkring troen. 

Lad være med at skamme dig over troen på Jesus. Lad være 
med at føle, at du ikke må snakke om det. Tro ikke, at det er dumt 
eller uintelligent at tro på Gud - og at tro på korsets kraft.

Vi kristne har fat i den lange ende. Kristendommen giver 
mening, og den giver langt dybere og bedre svar på livets store 
spørgsmål end ateismen, islam, hinduismen, buddhismen og ikke 
mindst asa-troen gør. 

Bibelen og Jesus tilfredsstiller det behov, vi har for at få svar på 
fi re spørgsmål, som vi alle tumler med: Hvor kommer jeg fra? Hvad 
giver livet mening? Hvad er forskellen på godt og ondt? Hvad sker 
der efter døden?

Bibelen svarer på, hvad der sker i den åndelige verden. Så vi 
behøver ikke at putte folks mange oplevelser ind i utilstrækkelige 
psykologiske bokse, hver gang der sker noget åndeligt. Vi forstår 
det godt, for Bibelen fortæller, hvordan tingene hænger sammen. 

Kristendommen er selvfølgelig ikke uden ubesvarede og svære 
spørgsmål. Men den holder. Der er dybde og mening at fi nde.

Derfor er der god grund til, at vi offentligt proklamerer og bekender 
vores tro, ligesom mange fodboldspillere i øvrigt ofte gør, og sikkert 
vil gøre igen til denne sommers EM i Frankrig. 

For jeg skammer mig ikke over evangeliet om Jesus, og jeg vil 
ikke tie stille. Det er nemlig til frelse for enhver, 
som tror.
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Fodboldklubben Manchester 
Uniteds nye træner José Mou-
rinho får en helt speciel rolle i 
en ny fi lm. Og det er måske ikke 
helt så fremmed for ham, som 
man skulle tro.

Portugiseren José Mourinho 
blev for nylig fodboldtræner for 
storklubben Manchester United. 

Nu låner "The Special One" sin 
stemme til selveste paven i en 
animationsfi lm, skriver Dagen.se. 

Filmen handler om en begiven-
hed i 1917, hvor tre børn i den 
portugisiske by Fátima oplevede, 
at Jomfru Maria åbenbarede sig 
for dem. De tre børn fortalte, at de 
var blevet opsøgt af Jomfru Maria 
i en dal uden for byen. 

Hun sagde blandt andet til 
dem, at de skulle bede den katol-
ske rosenkrans-bøn ”hver dag for 
at opnå fred i verden og krigens 
afslutning”.

Fátima er blevet et af den 
katolske kirkes mest besøgte 
pilgrimsmål. Over en million men-
nesker besøger årligt landsbyen. 

Mourinho som Paven
Den kommende fi lm bliver en 

nyere version af en tidligere fi lm 
om samme begivenhed fra 1952. 

Den vil være færdig til d. 13. 
maj næste år, som markerer 
100-året for begivenheden. Pave 
Frans I har sagt, at han vil besøge 
Fátima i anledningen.

Mourinho skal tale for den 
argentinske pave Frans I på 
portugisisk, engelsk, spansk og 
italiensk – "sprogene fra de lande, 
hvor han (Mourinho) har vist sit 
talent” oplyser det portugisiske 
produktionsselskab Imaginew.

53-årige José Mourinho er en 
af de mest succesrige trænere 
nogensinde. Han har vundet me-
sterskabet i netop disse fi re lande 
med FC Porto, Chelsea FC, Real 
Madrid og Inter.

Vatikanet har ifølge Imaginew 
allerede godkendt, at Mourinho 
lægger stemme til paven.

Beder til Gud hver dag
Mourinho er en mand, som 

deler vandene. Han siger og gør 
kontroversielle ting. Derfor vil det 
måske komme som en overra-
skelse for nogle, at han faktisk be-
der til Gud hver dag. Det fortalte 
han sidste år i et større interview 
med The Telegraph:

- Jeg tror fuldstændigt, helt 
sikkert. Jeg beder hver dag, hver 
dag taler jeg med Ham. Jeg går 
ikke i kirke hver dag, ikke engang 
hver uge. Jeg går i kirke, når jeg 
føler, at jeg skal. Og når jeg er i 
Portugal, så gør jeg det altid. 

Men selvom offentligheden 
kun kender ham som træner, så 
er det ikke fodboldresultater han 
snakker med Gud om. 

- For min familie! For mine 
børn, min kone, mine forældre, 
for lykke og et godt familieliv. Men 
sandheden er, at jeg aldrig går i 
kirken for at tale med Ham om 
fodbold. Aldrig! siger Mourinho, 
som understreger, at han er 
meget mere end den konkurren-
ceprægede og følelsesmæssige 
personlighed, vi ser til kampene. 

Henrik

José Mourinho.  

Mourinho lægger stemme til paven
Fodboldtræneren har højst overraskende fået rollen som paven i en ny fi lm.

Pave Frans vil besøge Fátima 
i 2017.

Søsyge er til at brække sig over. Søsyge er en grusom grøn 
virkelighed i såvel ansigt som i spand. Søsyge rammer os 
midlertidigt sarte, ubalancerede sjæle. Impulser fra synet, 
balanceorganet og stillingssansen kommer i konfl ikt med 
hinanden. Søsyge med og uden psykiske overbygninger bør 
forhindres eller i det mindste minimeres. 

Sammen med 11 andre lystfi skere blev fi skekutteren trukket ud 
i vandet fra Nr. Vorupøre strand. Målet var det ”Gule Rev” og gerne 
100 kg torsk pr. mand.

Dagen forinden havde jeg booket en tur til en af mine venner og 
mig selv. Skipperen havde forsikret, at dagens høje bølger og den 
stærke vind ville være væk i morgen. 

Havet så roligt og sejlbart ud. Jeg gik glad om bord og var ganske 
intetanende om gamle, skjulte søer under vandoverfl aden. 

De første deltagere brækkede sig efter blot et kvarters sejlads. 
Fem minutter senere kastede jeg selv op. Jeg ville af! NU! Langsomt 
forstod jeg, at jeg i de næste 10 timer var tvunget til at være inde-
spærret på denne lille fi skekutter. En skræmmende og invaliderende 
tanke. Det, skipperen havde sagt om de høje bølger og den stærke 
vind, var rigtigt, men de ikke omtalte skjulte søer var også korrekt. 

Skjulte snydesøer og en mangelfuld ubalanceret kommunikation!  
Flere og fl ere kastede op. Det var værst at kaste op i modvind. 

Det gør man kun én gang. Det lykkes mig at kaste snøren ud og 
fange en lille torsk. Skipperen var vældig kæk og spurgte undrende: 
”Kunne du mærke den?” 

Ret hurtigt begyndte en hovedpine at dunke løs, samtidig med 
at jeg i min udmattethed mærkede, at min mavesæk var tom for alt 
andet end en voksende kvalme.

Jeg sad de næste 6 timer i frisk luft og spejdede efter land. Jeg 
gættede på, at jeg lignede en mellemting mellem en grøn måne og 
en død sild. Min ven fangede den ene torsk efter den anden. Han 
og andre prøvede at muntre mig op. Det lykkedes ikke. 

De fl este havde en fi n tur. Flere fortalte om drabelige søsygehi-
storier, hvor folk seriøst havde overvejet at springe over bord. Jeg 
skulle tydeligvis trøstes med, at andre havde haft det meget værre. 

Ingen sprang imidlertid over bord. Da vi omsider nåede land, 
klatrede jeg usikkert ned af skibet. Det var en velsignelse efter 10 
timers gyngetur at mærke det faste underlag af strandsand.

Min gode ven ville absolut have taget et fangstbillede af os. Fotoet 
viser en rank og glad mand med en stor torsk på 11 kilo. Jeg står 
udmattet ved siden af med min torsk på måske et halvt kilo. Han 
syntes selv, at det blev et fantastisk godt og morsomt billede. Endnu 
har han heldigvis ikke nænnet at offentliggøre det.

Jeg overvejer nu at udstoppe min lille torsk og hænge den op 
på væggen i vores spisestue. Nedenunder vil jeg skrive: ”Til minde 
om ”Gule Rev.””

Som nu pensioneret lystfi sker på det ”Gule Rev” tænker jeg, at 
Jesu ord om, at ”sandheden frigør” ikke kun gælder Bibelens ord, 
men også i livets mangfoldighed.  

Efter at have forstået til bunds, at der efter 
en dag med stærk blæst og store bølger 
følger dage med grimme dønninger, siger 
jeg tak for de tre ture: den første, den sid-
ste og den eneste. ’Velbekomme’.

Søsyge og snydesøer

Af Poul Henning Krog
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