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”Denne bog vil være 
en velsignelse for 

alle...”
THOMAS HANSEN

LEAD PASTOR, 

HILLSONG CHURCH COPENHAGEN

UDKOMMER PÅ DANSK TIL JUNI
FORUDBESTIL PÅ:

Af Niels Christian Melgaard

De mange nye asylansøgere, 
som er kommet til Danmark,  
betyder, at kristne tværkultu-
relle lejre fyldes hurtigere op.

- Der er mere pres på i år. Der 
er en tendens til, at lejrene bliver 
hurtigere fyldt op, siger Krista 
Bellows, tværkulturel konsulent 
i IMTA, Indre Missions tværkul-
turelle arbejde.

Indre Mission arrangerer også 
lejre sammen med andre orga-
nisationer. Hver sommer er der 

tværkulturel kristen sommerlejr 
fl ere steder i landet.

En af årets første lejre fi nder 
sted på Hørby Efterskole fra den 
27. juni. Her er der fuldt booket, 
og der er oprettet venteliste. 

Det samme er tilfældet på 
Hestlund Efterskole fra den 6. juli.

- Det er lejre, der traditionelt 
hurtigt fyldes op, siger Krista 
Bellows.

På Løgumkloster Efterskole i 
Sønderjylland er der i år to lejre, 
der afvikles i samarbejde med 
IM, LM og Kolding International 
Community. Her er stiftspræst 

Daniel Ettrup Larsen fra Folke-
kirkens Tværkulturelle Center i 
Ribe Stift leder på begge lejre i 
uge 26 og 27.

- Sidste år var vi 160 deltagere. 
Allerede i marts i år var der 165 
tilmeldte, og vi måtte oprette 
venteliste, siger Daniel Ettrup 
Larsen.

Lejr med dåbsoplæring
At flere af asylansøgerne 

ønsker at blive døbt, har ført til 
beslutningen om en lejr i uge 
26, hvor dåbsoplæring er i fokus.

- Den er målrettet voksne, og 

der er mange farsitalende blandt 
deltagerne, siger Daniel Ettrup 
Larsen.

Lejrene i Løgumkloster er 
støttet af Kirkernes Integrations-
tjeneste, KIT. Her har Folkekir-
kens Tværkulturelle Center søgt 
økonomisk støtte, der primært 
går til leje af lokaler og en udfl ugt 
til Ribe Vikingecenter. 

Ifølge imta.dk er der stadig 
pladser på de tværkulturelle 
sommerlejre på Hjallerup Inte-
grationsCamp, Mørkholt Strand 
Camping og på Luthersk Mis-
sions Højskole.

Flere asylansøgere tager på kristne sommerlejre
Tværkulturel konsulent melder om op mod 1.000 deltagere på årets kristne tværkulturelle lejre.

Der er øget søgning til tværkulturelle lejre. Foto: Vibeke Larsen
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Missionærfamilie vender
tilbage til Danmark fra Peru
Christina og Filip Ambrosen afslutter deres udsendelse i ELM 
med udgangen af juni.

Christina og Filip vender dermed hjem til Danmark nogle måneder 
før oprindelig planlagt. De har siden januar 2013 været udsendt til 
Peru som missionærer i et menighedsopbyggende arbejde i Piura.

- Sammen med Christina og Filip glæder ELM sig over, at denne 
ny-satsning har båret frugt, og at der nu er etableret en lille luthersk 
menighed i Piura og en række forskellige evangeliserende aktivite-
ter, skriver ELM i sit nyhedsbrev.

Arbejdet i Piura overtages af Steffen B. Madsen, når han og 
familien vender tilbage til Peru i august. Familien er i øjeblikket på 
orlov i Danmark.

nc

Erik Kristensen, Horsens, er 
nyt medlem af Sømandsmissio-
nens hovedbestyrelse – udpeget 
af Indre Mission. 

Han er chefforstander på Cast-
berggård og er i gang med en 
diplomuddannelse i international 
projektledelse. For år tilbage 
var han sammen med hustruen 
ansat et år på sømandshjemmet 
i Sisimiut, og der fi k han hjerte for 
arbejdet med sømænd og fi skere.

 Han har fulgt Sømandsmis-
sionen perifert, men nu er han 
tilbage og ser frem til at være 
med i en sammenhæng båret af 
kristne værdier. 

Han synes, det er interessant 

med både 
organisa-
t i o n e n s 
missions-
del og det 
s t æ r k e 
f o r r e t -
ningskon-
cept, der 
genererer midler til at bringe 
evangeliet. 

”Min styrke er at kunne lægge 
en strategi, sætte en retning og 
få en organisation til at fungere. 
Som bestyrelse handler det om 
strategisk ledelse og sparring 
med lederne. 

For mig er det vigtigt, at en 

Nye i Sømandsmissionens hovedbestyrelse

Ny leder af Blå Hus i Svendborg
Helle Theede Kragh er fra juni 2016 ansat 
som leder af Barnets Blå Hus Svendborg.  

Helle Theede Kragh er uddannet pæda-
gog og psyko- og familieterapeut.

Barnets Blå Hus er et støttecenter for 
børn fra familier med alkohol- og stofmis-
brug. Helle Theede Kragh har mange års 
erfaring indenfor børne- og familieområdet. 
Fra 2002-2008 var hun familiebehandler ved 
Familiehuset Kerteminde, mens hun siden 2009 har været daglig 
pædagogisk leder i daginstitutionen Solkernen i Odense.

Helle Theede Kragh har taget en række kurser og efteruddannel-
ser, bl.a. i spiseforstyrrelser, choktraumeterapi og familiebehandling 
- samt forskellige ledelseskurser. 

”For mig handler det især om at skabe rammer for denne let-
tere oversete målgruppe af mindre børn, så de kan få et frirum og 
med mulighed for bearbejdning af deres oplevelser,” siger den nye 
Barnets Blå Hus-leder.

Det er endnu ikke helt på plads, hvor Barnets Blå Hus i Svend-
borg skal holde til. Helle Theede Kragh arbejder nu sammen med 
Blå Kors for at få det hele på plads med lokaler, medarbejdere og 
frivillige, så huset kan være klar til at modtage børn og forældre så 
hurtigt som muligt efter sommerferien.

Barnets Blå Hus bliver drevet af Blå Kors Danmark, som har 
fået støtte fra Socialministeriet til arbejdet de næste fi re år i fem 
Barnets Blå Hus i hhv. Vesthimmerland, Aalborg, Frederikshavn og 
Svendborg og på Bornholm.

Bodil 

Præst opstiller for Konservative
Mandag blev René Nord Hansen opstillet 
som folketingskandidat for Det konser-
vative Folkeparti i Ikast-Brande kredsen.

- Det er jeg både stolt over og glad for, og 
jeg går til opgaven med stort gåpåmod og 
optimisme, siger René Nord Hansen.

 Han har været sognepræst i Baunekirken 
i Tjørring i 10 år. Han er nu 41 år, gift med Lone og har to børn.

- Jeg mener at en grundlæggende sammentænkning af værdier 
som frihed, ansvar og omsorg er en mangelvare i dansk politik, siger 
den nye konservative kandidat. I Vestjylland er to andre markante 
kristne opstillet for de konservative, nemlig tidl. MF Tove Videbæk 
og Jens Henrik Kirk.

Henri.

Ny leder af Fredericia Soldaterhjem
Merete Henriksen er en erfaren soldater-
hjemsleder, der nu er konstitueret som 
leder af KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. 

Merete Henriksen er tiltrådt midlertidigt. 
Hun afl øser Ester Kofoed, der har ledet Sol-
daterhjemmet i 21 år. Til oktober overtages 
lederjobbet i Fredericia af Helle og Bruno 
Kristoffersen, der i øjeblikket arbejder på Sø-
mandshjemmet i Sisimiut på Grønland. 

Soldaterhjemmet i Fredericia er et tilbud for 
alle, uanset om man er i uniform eller i civilt. 
Målgruppen er primært fastansatte soldater ved Ryes Kaserne og 
veteraner, men gennem årene har mange andre også nydt godt af 
dagens ret og de hjemlige rammer, som soldaterhjemmet kan tilbyde.

Fra 1980-1990 var Merete sammen med sin mand, Per Møller 
Henriksen, leder af soldaterhjemmet i Varde. I perioden 1990-1995 
var de med til opbygningen af et nyt soldaterhjem i Høvelte. Gennem 
15 år har Merete arbejdet som kordegn samt i to år som køkkenleder. 
Merete er også uddannet diakon fra Center for Diakoni og Ledelse i 
Dianalund og har ledet KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan gennem 
tre måneder i 2010.

Den 11.-14 juli vil Merete Henriksen være med som en af lederne 
på veteransommerlejren Camp Havnsø.

Bodil

Af Bodil Lanting

Flemming Stidsen (60) er blevet 
ansat som præst ved LM Kirken 
i Herning fra 1. oktober.

Den kommende præst er cand.
mag. i Æstetik og Kultur og har 
været forretningsfører i Lærernes 
Missions Forening siden 2014.

Tidligere har han været jour-
nalist på Luthersk Missions avis 
Tro og Mission, og i perioden 
2007-2013 var han sammen med 
hustruen Olga missionær i Peru 
udsendt af LM.

Underviser og prædikant
I Peru havde Flemming Stidsen 

opgaver relateret til menigheds-
arbejde, undervisning på kirkens 
bibelskole samt rådgivning af Den 

lutherske Kirkes ledelse.
I Danmark har Flemming 

Stidsen i flere år virket som 
prædikant for LM i Østjylland, 
Nordsjælland og Vestjylland. 

Han har siden hjemkomsten 
fra Peru også været aktiv som 
fritidsprædikant i menigheden i 
Herning, som nu har besluttet at 
kalde ham til en egentlig ansæt-
telse i en 75 procents stilling.

- Jeg har jævnligt besøgt både 
LM Kirken Herning og LM’s kreds 
i Herning som prædikant, fortæl-
ler den kommende præst.

Kaldet til Guds menighed
Flemming Stidsen ser det nye 

kald i forlængelse af sin tidligere 
tjeneste. 

- Jeg har været forkynder og 
underviser gennem mange år, 

bl.a. i LM, de steder, hvor vi har 
boet. Jeg har desuden været med 
i menighedsarbejde og ledelse på 
lokalt plan, både i LM i Danmark 
og i Peru. 

Så på den måde ser jeg an-
sættelsen som præst i Herning i 
forlængelse af det, jeg hidtil har 
beskæftiget mig med – og som 
har været mit kald og min opgave 
i Guds menighed.

Hvad glæder du dig mest til?
- Jeg glæder mig til på denne 

måde at blive en del af menig-
heden i Herning. Som forkynder 
og underviser, men ikke mindst 
som hyrde for menigheden – som 
medvandrer for de mennesker, 
der er i menigheden. 

Og så bliver det spændende 
at blive en del af arbejdet og 

udviklingen i en menighed som 
LM Kirken Herning, forklarer 
Flemming Stidsen.

Søndag den 12. juni blev Flem-
ming Stidsen efter gudstjenesten 
i LM Kirken i Herning præsenteret 
for menigheden som deres nye 
præst.

Flemming og Olga Stidsen, 
som har fem voksne børn, skal 
nu fl ytte fra lejligheden i Tarm for 
at bosætte sig i Herning. 

Flemming Stidsen har skrevet 
bogen ”Vær fuldkommen. Ud-
fordringen fra De ti Bud”, som 
udkom i 2006. Han har også 
redigeret en bog om forkyndel-
sen: ”Ord fra Guds hjerte. En 
nødvendig udfordring til forkynder 
og menighed” som udkom i 2015.

Tidligere Peru-missionær 
bliver præst i Herning

bestyrelse skaber frihed for med-
arbejderne til selv at vælge, hvor-
dan de når de strategisk udvalgte 
mål. Mennesker vokser af at have 
denne frihed. Den er værdifuld”. 

Den 36-årige Lisbeth Worm 
Hansen, Svendborg, er ny i Sø-
mandsmissionens hovedbesty-
relse – udpeget af Indre Mission. 

Som velfærdsmedarbejder 
på Svendborg Søfartsskole og 
hustru til en maskinmester hos 
Maersk kender hun meget til den 
maritime sektor og sømændenes 
arbejdsvilkår. Hun bevæger sig 
hjemmevant i netop det miljø, 
som Sømandsmissionen gerne 
vil assistere med både velfærd, 
diakonal praksis og det kristne 
budskab. 

Desuden efteruddanner Lis-
beth sig indenfor kommunikation 
og sjælesorg, hvor hun især er 
optaget af samtalen med det 
sårbare menneske. 

”Andre 
h a r  s e t 
mig som 
den  r i g -
tige til op-
gaven, og 
j eg  t ro r, 
Gud  ha r 
kaldet mig 
til den. Det bliver spændende at 
være med til at udstikke en kurs 
for arbejdet, og jeg regner også 
med at lære en del. For mig er det 
vigtigt at kunne bidrage et sted, 
hvor både Gud og mennesker er 
i fokus. Og det er de i Sømands-
missionen. 

Min daglige kontakt med de 
unge søfartselever giver mig også 
en pejling af, hvor vi skal ”styre 
hen”. Ofte hører jeg efterfølgende 
fra dem, når de sejler rundt til 
havne i hele verden. Den viden 
kan jeg anvende nu.”  

Hanne Baltzer

- Jeg glæder mig til at blive hyrde for menigheden, siger Flemming Stidsen.
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Af Steen Jensen

En dag sagde en indsat til 
Anita Fabricius: ”Jeg vil gerne 
døbes, for i hele mit liv har jeg 
været alene, men nu vil jeg 
være sammen med Gud”.

Anita Fabricius er arresthus-
præst i Aarhus, og i de tre år, 
hun har været dét, har hun vok-
sendøbt seks indsatte, efter at 
de har deltaget i folkekirkens 
dåbsundervisning. Tre af dem var 
muslimer. 

Dåbstallet kunne godt have 
været højere, hvis det ikke var 
fordi, fl ere af de varetægtsfængs-
lede muslimer risikerer udvisning 
af Danmark. En kristen dåb kunne 
være farlig, hvis de udvises til et 
land, hvor dén slags ofte betyder 
forfølgelse eller endda døden.

Anita lægger en hånd på sit 
hjerte for at illustrere.

- Så fortæller jeg dem, at de i 
stedet bare må bære troen i deres 
hjerter, siger hun.

Dåbsprocenten kan selvføl-
gelig ikke matche folkekirkens 
generelt, hvor over 70 procent af 
alle danskere er døbt. Men antal-
let skal ses i lyset af, at langt de 
fl este af de 68 varetægtsfængs-
lede i Aarhus Arrest sidder her 
længe, nogle i både ét og to år, 
og at mange indsatte jo allerede 
er døbt.

Til hendes gudstjenester i arre-
sten deltager omkring 40 procent 
af de indsatte. 

Glimt af normalitet
Gudstjenesterne holdes i det 

lille kirkerum øverst oppe på 4. 
sal – det eneste sted i arresthu-

set, hvor der ikke er tremmer for 
vinduerne. De indsatte kommer 
op i nøje sammensatte hold på 
syv ad gangen. Det bliver til fl ere 
gudstjenester på en dag.

- De indsatte sidder stort set 
isolerede herinde, mens de ven-
ter på deres straf eller frifi ndelse. 
Og de har meget lidt menneskelig 
kontakt. Bortset fra en times gård-
tur om dagen har de ret til en halv 
times besøg om ugen, og så sid-
der der altså en betjent imellem, 
hvis man fx har besøg af konen. 

- At komme til gudstjeneste er 
også for at få et glimt af normali-
teten. Så spørger de mig måske, 
hvilke salmer vi synger i min egen 
kirke dén søndag, og jeg kan 
love dig for, at de synger med på 
salmerne. Og bagefter ved kaffen 
spørger de ind til dét, der er blevet 
sagt, fortæller Anita Fabricius.

Hun læser en Bibeltekst og hol-
der en kort prædiken, og Anita har 
aldrig oplevet optræk til ballade. 
Tværtimod, nærmest.

- Så tegner jeg korsets tegn 
og lyser velsignelsen. Jeg læg-
ger en hånd på deres skuldre 
og siger deres navn. Det betyder 
noget, for de er jo vant til bare at 
være et nummer på en celledør, 
fortæller hun.

I kirkerummet står et svejset 
jernkors, som nogle indsatte la-
vede nede i værkstedet, da Anita 
tiltrådte. Kun 4-5 indsatte får lov 
at bruge værkstedet, resten sid-
der dagen lang i deres celler og 
samler dippedutter. På korset er 
der plads til otte små stearinlys, 
ét for hver af fangerne til guds-
tjeneste og ét for præsten. Det er 

det eneste sted i arresten, hvor 
der må tændes stearinlys.

Ved sin første gudstjeneste 
herinde for tre år siden læste 
Anita op fra en tekst, og hun var 
selvfølgelig nervøs, også fordi der 
rundt om hende sad syv store 
muskelmænd, som begyndte 
at grine.

- Jeg sagde: I skal ikke sidde og 
grine! Så rejste en af mændene 
sig op. Han sagde, at han nok 
mente, at han kunne tale på alles 
vegne. Men vi griner altså ikke 
af dig, sagde han, vi griner, fordi 
ingen af os har prøvet af få læst 
op af en bog før, ikke en gang af 
vores forældre, fortæller Anita.

I hverdagene holder præsten 
stilleandagter, hvor hun sætter 
Bach-musik på anlægget. Så 
breder der sig hurtigt et rum 
for eftertænksomhed, hvor selv 
hårde typer kan fælde en tåre.

- Dybest set er vi jo alle sam-
men små indeni – og alle sam-
men mennesker, siger Anita.

Skyld og tilgivelse
Hun er meget bevidst om, 

at der udenfor murene sidder 
ofre – og familier til ofre – for de 
forbrydelser, som de indsatte har 
begået. Det er ret menneskeligt, 
at mange sikkert ønsker disse kri-
minelle hen, hvor peberet gror. Og 
i de fl este tilfælde er det meget 
alvorlige forbrydelser, der er tale 
om. De fl este sager ender med 
straf og lange fængselsstraffe.

- Hvis det pludseligt var mig 
eller en af mine, det gik ud over, 
ville jeg sikkert selv se andreledes 
på det, bemærker Anita.

Men som arresthuspræst er det 

ikke hendes opgave at dømme, 
men at være præst for de ind-
satte. Med gudstjenester og an-
dagter - og med sjælesorg. 

Som hun siger, er der ”meget 
lidt sniksnak herinde”, og i sam-
talerne på tomandshånd er det 
de dybe, eksistentielle spørgsmål, 
der er på bordet.

- De fl este véd jo godt, at de 
har påført andre en smerte. Sam-
taler om skyld og tilgivelse fylder 
rigtig meget. Dét at skulle tilgive 
sig selv for det, man har gjort. 
Det har mange svært ved. Både 
den smerte, de har påført deres 
nærmeste og ofrene. 

- Jeg fortæller dem om Guds 
tilgivelse, som de kan være sikre 
på. Men den kan det jo nogle 
gange være svært at tage imod. 

- Tilgivelse er jo også et kæm-
pe ord, der kan være svært at 
rumme. Så tit vælger jeg at tale 
om forsoning i stedet for. Nogle 
gange kræver det også tid, for 
vores hjerter skal kunne følge 
med, siger Anita.

Hun oplever ind imellem, at en 
indsat siger: ”Jeg synes ikke, at 
jeg fortjener at leve videre”. Det 
åbner for, at hun kan bringe noget 
større på banen og tale om Gud.

- Jeg siger så, at ”du skal leve 
videre!” Især oplever jeg, at de 
unge danske mænd mangler et 
religiøst sprog, fordi vi er meget 
private i vores tro hér i landet. 
Omvendt med de østeuropæiske 
katolikker, som godt véd, hvad 
de taler om. Men nogle gang er 
deres respekt for Gud så stor, at 
de har meget svært ved at slippe 
skammen.

- Og så er der muslimerne, 
som har et meget religiøst sprog. 

Nogle siger til mig: ”Jeg kan 
ikke tillade mig at kalde mig for 
muslim, når jeg har gjort de ting”, 
siger Anita.

Menneskeligt forfald
Hvad er din største udfordring 

i arbejdet?
- Det er det menneskelige for-

fald, jeg ser. Det vænner jeg mig 
forhåbentlig aldrig til. De fl este 
sidder jo varetægtsfængslede i 
lang tid, ja, der var én, som sad 
her i 2 ½ år. Man føler en mag-
tesløshed over at skulle samle 
mennesker op nærmest som en 
karklud. Så kan jeg tale nok så 
meget om Guds tilgivelse.

Er der noget, vi ikke skal til-
give for?

- Guds tilgivelse kan vi bero 
på. Det fortæller jeg også de 
indsatte. Men tilgivelsen mellem 
mennesker… den er nogle gange 
lettere sagt end gjort, siger Anita.

Der hersker en gensidig re-
spekt mellem arresthuspræsten 
og de indsatte. De véd, at hun har 
tavshedspligt, og at de kan betro 
sig til hende, uden at det kommer 
andre for øre.

Hun overvejede i starten at 
bære en diskret præstekrave, 
men droppede det. De indsatte 
oplever rigeligt med uniformering 
i dagligdagen. Hendes rolle er 
også en helt anden end f.eks. 
fængselsbetjentene, og den per-
sonlige relation er tættere.

Hun har ladet sig fortælle, at de 
indsatte oplever varetægtsfængs-
lingen som den hårdeste periode 
i en fængselsafsoning.

- Foruden at de sidder isoleret 

og stort set er afskåret fra al 
kommunikation, er de jo også 
kommet herind ret pludseligt via 
en anholdelse. Alt er kaos. Og 
så skal der ikke meget til at få 
følelserne i kog, siger hun.

De alvorlige forbrydelser, som 
de fl este indsatte senere døm-
mes for, skal ikke frakende dem 
menneskeligheden, mener Anita. 
Straffen er, at de får en fængsels-
straf, siger hun, men vi skal blive 
ved med at have en ordentlighed 
i den måde, vi ser på dem som 
mennesker.

- I den tid, de sidder herinde, 
skal kirken være det menne-
skelige ansigt. Det gavner ingen 
at fremstille dem som monstre. 
Der kan være mange forskellige 
grunde til, at de er endt, hvor de 
er endt. Nogle har måske haft ti 
rockere efter sig, andre har været 
helt almindelige mennesker, hvor 
vreden bare er løbet af med dem. 
I princippet kunne vi jo alle sam-
men ende her, siger hun.

Anita er aldrig bange i arbejdet, 
og hun kan også sige ting til de 
indsatte, som hun aldrig ville 
turde at sige, hvis hun havde 
mødt dem udenfor:

- En indsat kom et kvarter for 
sent til gudstjeneste, fordi han lige 
skulle rede sit hår, og jeg drillede 
ham og kaldte det prinsessehår, 
og så grinte han bare.

Anita Fabricius er foruden 
at være arresthuspræst også 
sognepræst ved Ellevang Kirke 
i Aarhus.

Der er meget Der er meget 
lidt sniksnak lidt sniksnak 
her i arrestenher i arresten Arresthuspræst Anita Fabricius 

har døbt seks indsatte på tre år.
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Mandag aften den 27. juni hol-
der Mercy Outreach Danmark 
det årlige ”Speak Up” i Køben-
havn Vineyard på Nyvej 7 på 
Frederiksberg. 

Her vil Søren og Lisa Samuel-
sen, som er Mercy Outreach’s ud-
sendte missionærer i Myanmar, 
fortælle om arbejdet i Myanmar 
og Kina. Kasper Thorskov Han-
sen, formand for Mercy Outreach 
Danmark, vil fortælle om arbejdet 
i Nepal. 

Tro på Jesus og nyt liv
Der er mange beretninger om 

mennesker, hvis liv bliver forvand-
let gennem Mercy Outreach’s 
arbejde  i Asien. Mange kommer 
til tro på Jesus, børn fra slum-
men, handicappede, gadedrenge, 
og handlede kvinder får en ny 
start. Deres liv bliver fuldstændig 
forvandlet og de oplever håb for 
fremtiden. 

Lisa og Søren Samuelsen har 
boet og arbejdet med mission i 
Asien de sidste 13. år. De første 
10 år boede de i Kina. I 2013 fl yt-
tede de til Yangon i Myanmar og 
plantede her året efter en Vinyard 
menighed. Siden er kirken vokset 
til knap 100 mennesker, som 
kommer til de 2 gudstjenester. 

Hjælp til gadedrenge
og handlede kvinder

Søren Samuelsen arbejder 
desuden med børneklubber og 
handicapklubber i Yangon i Myan-
mar og har et fl erårigt samarbejde 
med lokale i Nepal om at hjælpe 
gadedrenge og give dem en ny 

start på livet gennem et Commu-
nity Center i Kathmandu. 

Centeret har tidligere ga-
dedrenge boende og hjælper 
drenge fra gaden til at komme 
ud af deres misbrug, få gratis 
skolegang og få et nyt hjem. 

Lisa er dybt involveret i at redde 
kvinder ud af menneskehandler-
nes klør, fra Asiens Red Light 
District og at bringe genopret-
telse og lægedom til kvinderne 
gennem Eden Ministries arbejde. 

Kvinderne får en ny start på 

livet ved at modtage undervis-
ning og terapi og ved at lave 
smykker. Smykkerne sælges i 
fl ere lande gennem Eden Mini-
stry og alt overskuddet går til at 
hjælpe handlede kvinder ud af 
prostitution. 

Genopbygning i Nepal 
Kasper Thorskov Hansen vil 

denne aften fortælle om arbejdet 
i Nepal; om Community Centeret 
i Kathmandu og give status på 
forskellige projekter i Nepal. 

Et af projekterne er ”Sorrow 
To Joy” programmet, der blev sat 
i værk efter det fatale jordskælv i 
maj 2015. Behovet for hjælp efter 
jordskælvet i Nepal var massivt 
og der er stadig brug for stor 
hjælp til genopbygningen af huse, 
mad og hygiejnebehov.

Aftenen starter med lovsang og 
slutter forbøn for Lisa og Søren  
Samuelsen og deres arbejde i 
Asien, oplyser Mercy Outreach 
Danmark.

Bodil

Foredrag i Nexø Frikirke om 
arbejde i det ”lukkede” Myanmar
Bornholmske Søren og engelske Lisa Samuelsen fortæller 
om deres liv og arbejde i Burma den 24. junipå en café-aften 
i frikirken på Købmagergade 27C i Nexø.

Det bliver en aften om moderne NGO arbejde i det ellers lukekde 
Burma (Myanmar). Søren og Lisa Samuelsen har ud fra deres 
base i Yangon etableret et omfattende kristent hjælpearbejde 
med børneklubber, fængselsbesøg, engelsk undervisning, café, 
kirke, m.m.

Alle er velkommen, oplyser præst Hasse Falk Jacobsen.
Bodil 

”Speak Up!” for Asiens 
svageste i Vineyard-kirken
Udsendte til Myanmar fortæller om Mercy Outreach i Asien.

Lisa og Søren Samuelsen fortæller i København Vineyard om arbejdet blandt undertrykte og 
fattige i Asien, fx børn fra slumområder i Myanmar og hjælp til prostituerede.

Alternativ messe-udstiller blev 
døbt til Kristus - i Holsted Å
I uge 22 fortalte vi om en kristen gruppes positive oplevelser 
ved at deltage i en helsemesse i Holsted. En af udstillerne på 
messen blev interesseret og tog imod Jesus. Og fredag d. 3. 
juni blev hun døbt - i Holsted Å...!

- Sanne var udstiller på helsemessen, og havde en stand tæt på 
vores stand. Vi fi k lov at tale med og bede for Sanne fl ere gange 
i løbet af weekenden. Peter Gakiri delte evangeliet med hende, 
og søndag eftermiddag tog hun imod frelsen i Jesus, fortælle 
Malene Jensen. 

- Den følgende fredag døbte vi Sanne i Holsted Å. Og efterføl-
gende blev hun velsignet og vi sang og bad sammen. Derefter 
holdt vi en lille picnic på bredden for at fejre Sannes dåb, fortæller 
Malene begejstret.

Henri.

Det var Peter Gakiri og Malene Jensen der døbte Sanne, 
som her får et tørt håndklæde om sig efter sin dåb.

En ombygget campingvogn  
bliver basen for et nyt evangeli-
sationsprojekt denne sommer.

- Personligt mener jeg det er så 
nemt at sidde i et beskyttet lokale 
og snakke om evangeliet, men 
at komme ud til folket kan være 
meget svært.

 Jesus sagde til menighederne 
gå ud i VERDEN og forkynd evan-
geliet og dette klare budskab bør 
vi adlyde. Det at komme ud er en 
stor oplevelse og en berigende 
gave, siger Thorkil Hansen, som 
gerne vil dele sin vision om ”evan-
gelievognen”.

Campingvognen har radio og 
TV, og folk kan høre taler, sang 
og musik, købe bøger og CD’er 
samt få gratis blade fra forskellige 
organisationer.

Altid kaffe på kanden
- Opgaven med den er at kom-

me ud til folk med forkyndelse og 
samtale, og være med til at hen-

vise til midtersøgende kirkelige 
organisationer og menigheder, 
siger Thorkil Hansen og tilføjer, at 
han allerede har besøgt Kalvø-vig 
til et veteranbil-træf.

Det er spændende at stå lige 
midt i det hele, nogen snakker 
og kommer ind - andre i en stor 
bue forbi. Vognen holder somme 
tider på rastepladser og vognen 
ses af rigtig mange, men det er 
en svær opgave som tager tid at 
fi nde det rigtige leje hvordan og 

hvor skal man holde. Vi søger i 
øjeblikket om en plads i Århus 
midtby til festugen eller hvor vi 
nu engang kan få lov at stille op, 
fortæller han og lover, at der altid 
er kaffe på kanden.

Fælleskirkeligt projekt
Evangelisationsprojektet er 

startet i et samarbejde mellem 
folk fra forskellige kirer.

- Det er lidt svært at få perso-
ner ud på Herrens mark nogle er 

bange og magter ikke opgaven, 
ellers er det personer som kom-
mer både i folkekirken og frikirker, 
siger Thorkil Hansen. 

Han har besøgt nogle kirker for 
at informere om projektet. Dels 
for at få folk til at bede, dels for 
at få fl ere medarbejdere til som-
merturen.

- Jeg ved der er mange der 
beder for dette projekt. Mer ved 
jeg ikke. Men hvis der er nogen 
kirker/samfund, der har brug for 
en vogn til et arrangement må de 
gerne ringe eller tage kontakt til 
undertegnede. 

Menigheden i midten
- Vi arbejder også med det 

nye projekt: Den midtersøgende 
”Menigheden i midten”. Det bliver 
en ny menighed i Århus, hvor folk 
også er meget velkomne til at 
være med, slutter Thorkil Hansen.

Bodil

Med campingvogn på sommermission

Thorkil Hansen starter i Århus, når han tager på missionstur i 
sommerlandet med sin farvestrålende campingvogn. 

Find gode fi lm på Hosianna.dkFind gode fi lm på Hosianna.dk
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BOGNYHED: EN BØNNEKRIGERS HEMMELIGHEDER

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

Den internationalt respekterede bibellærer Derek Prince tilbyder her 

• Hvordan kan jeg være sikker på, 

• Hvad er for
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200,-

KAN KØBES HOS ALLE BOGHANDLERE ELLER PÅ:

WWW.DEREKPRINCE.DK

Udenrigsministeren: 

”FDF leger samfunds-
engagement ind i børn”
- Børne-og ungdomsorganisationer er steder, hvor samfundsenga-
gement bliver ”leget ind”. Det er her, at mange unge første gang får 
lederansvar, siger Kristian Jensen (V) i FDF-Lederen.

Udenrigsministeren er selv tilknyttet FDF Lind og planlægger at deltage 
på FDFs landslejr sammen med FDF Lind. Hans ros af spejderarbejdet 
bakkes op af formanden for Dansk Ungsoms Fællesråd, Kasper Sand 
Kjær. De anbefaler begge FDF at engagere sig i samarbejde med skoler, 
eller sociale, sportslige, kulturelle eller miljømæssige organisationer. Det 
er vigtigt, at FDF bruge sine værdier i disse partnerskaber, mener Kristian 
Jensen og Kasper Sand Kjær. FDFs landslejr den 7.-15. juli 2016 foregår 
for 18. gang på FDF Friluftscenter Sletten. 

Bodil

Jeg er vant til at have lyseblå 
skjorte på, men de sidste 4 
dage har det været en helt 
særlig model, skrev Kristian 
Jensen (V) på Facebook efter 
en FDF-lejr.

21 asylansøgere døbt i 
Thisted Missionsforbund 
Af Niels Christian Melgaard

Siden nytår har Svend Ryborg, 
præst ved Kronborgvejens 
Kirkecenter i Thisted, døbt 21 
asylansøgere, primært fra Iran 
og Afghanistan. Denne søndag 
har seks konvertitter sagt ja til 
at blive døbt.

Inden dåben gennemgår han 
et undervisningsforløb med asyl-
ansøgerne.  

- Indtil nu er dåbsundervisnin-
gen primært foregået gennem 
Alphakurser og de normale 
gudstjenester, men vi arbejder på 
at lave et bredere og mere mål-
rettet forløb for asylansøgerne. I 
forbindelse med dåben har vi en 
lille test, de kommer igennem, 
for de skal vide, hvad de går ind 
til. Testen omhandler både reel 
viden om kristendommen, men 
berører også asylansøgernes 
motivation for at konvertere, samt 

information om de konsekvenser, 
det kan få for dem at konvertere, 
siger Svend Ryborg.

- Vi står fast på, at de skal 
gennem dåbsundervisning. Jeg 
tager samtalerne med dem i 
hold, for det kan være svært at 
have hver enkelt igennem en 
dåbssamtale med hensyn til det 
store antal og de sproglige ud-
fordringer, siger Svend Ryborg.

Gudstjenesterne bliver tolket til 

farsi og engelsk. Svend Ryborg 
nævner, at der har været 65 
med tilknytning til kirkecentret, 
der er blevet døbt de sidste fem 
år. Menigheden er tilknyttet Det 
Danske Missionsforbund.

- Det er mennesker, der får 
deres liv forandret. Det, de op-
lever gennem kærlighed og ac-
cept, en Gud, der elsker dem, er 
dejligt at se.

Det øgede antal af asylan-
søgere bryder til en vis grad de 
traditionelle barrierer imellem 
kirkeretningerne ned.

- Det giver et øget netværk og 
samarbejde imellem kirkerne. Vi 
har fx oplevet, at en folkekirke 
støttede os i forhold til transpor-
ten til gudstjenesterne, selvom 
vi er en frikirke. En søndag for-
middag er det næsten umuligt 
for asylansøgerne at komme 
hertil med offentlig transport fra 
de fem asylcentre, der ligger i 
området. Derfor har vi hentet 

dem i privatbiler og busser, siger 
Svend Ryborg.

- Det fantastisk at opleve, at en 
folkekirke ser behovet og gerne 
vil være med til at støtte arbejdet.

Kirkecentret er også i kontakt 
med tværkulturelle konsulenter 
fra fx Indre Mission for at tilbyde 
fl ygtningene at komme med på 
eksempelvis tværkulturelle som-
merlejre.

Svend Ryborg har bemær-
ket en anden effekt af de fl ere 
asylansøgere, der er kommet til 
kirkecentret.

- De tager danskere og frivil-
lige fra asylcentret med og driver 
på den måde mission i Danmark. 
Gud har nogle gange nogle utra-
ditionelle måder at gøre tingene 
på, siger Svend Ryborg

- Jeg oplever helt klart, at 
denne uvante situation er et kald 
til den danske kirke om at træde 
i karakter og gøre en forskel, 
tilføjer Svend Ryborg.

Kirkecenter i Thisted får fl ere asylansøgere til gudstjenester. 21 konvertitter er døbt siden nytår.

Svend Ryborg 

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

I den forgangne uge blev den vestlige verden endnu engang 
rystet af et terrorangreb. Denne gang i Orlando i Florida, 
hvor en ung muslimsk mand, Omar Mateen, sandsynligvis 
med sympati for ISIS, trængte ind på en bøssebar og skød 
50 mennesker. Homoseksualitet er ikke accepteret i islam og 
forbudt at praktisere. 

I pressedækningen af den makabre handling og den efterføl-
gende politiske debat kunne man have forventet, at både højre og 
venstrefl øjen ville fordømme islam som religion for dets brutale syn 
på homoseksualitet. Men nej, lynhurtigt blev debatten drejet over på 
de kristne, som mener, at homoseksualitet er en synd. Faktisk har 
der været fl ere amerikanske kommentatorer, som har givet udtryk 
for, at nedskydningen på natklubben i Orlando i bund og grund var 
kristnes skyld. De argumenterede med, at det er kristne, som først 
har skabt had til homoseksuelle. Omar Mateen var således egentligt 
blot et offer for de kristnes had mod homoseksuelle.

Også på dansk tv hørte man samme argumenter. DR2’s Martin 
Krasnik havde inviteret formanden for Statens Kunstfonds legat-
udvalg for litteratur og medlem af Enhedslisten forfatteren Tomas 
Lagermand Lundme til debat. Her mindede han om, at også kristne 
og jøder var onde mod homoseksuelle. Men ingen fordømmelse 
af islam. 

Denne samme reaktion så man efter massevoldtægterne i Köln 
nytårsnat. Her var feminister fremme på barrikaderne med forsvar 
for islamisterne og anklager om fremmedhad i europæisk kultur 
– og påpegede, at også hvide europæiske mænd begår voldtægt.

Det eneste, som kan forklare venstrefl øjens forsvar for islam og 
fortielse af islamisk terrors forbrydelser, er deres had til kristen-
dommen. Det er komplet irrationelt, at man er villig til at forsvare 
islamistiske værdier, som går stik imod alt, hvad venstrefl øjen har 
kæmpet for, heriblandt ligestilling og homoseksuelles rettigheder. 
Den uhellige alliance med islam handler om at nedbryde den kristne 
kultur. Venstrefl øjens had mod egen kultur, kirke og kristendom, 
er så indædt, at man er villig til at indgå en pagt med kræfter, der 
bevirker selvdestruktion. 

Forsvar for islam 
bunder i had til 
kristendommen

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Simon Ankjær Andersen 
besøger alle de københavnske 
kirker i alfabetisk orden. Han 
er nu kommet til bogstavet ”J” 
og vil derfor besøge Johannes 
Døbers Kirke i Valby denne 
søndag. 
Foto: Sille Arendt

- Det er en af mit livs bedste 
idéer, siger Simon Ankjær 
Andersen.

Den 52-årige journalist har selv 
valgt at besøge alle Københavns 

kirker i alfabetisk rækkefølge.
- Det med tomme kirker er 

noget sludder. Ofte er der rigtig 
mange mennesker i kirke, siger 
Simon Ankjær Andersen til Kirken 
i København.

Han fortæller, hvordan han 
glæder sig over blandt andet 
den aronitiske velsignelse. Han 
værdsætter også Bibelen, som 
han selv fi k ind som lille og nu 
giver videre til sine børn. Den vil 

også blive en del af det obligato-
riske pensum for børnebørnene 
engang, fastslår Simon Ankjær 
Andersen.

Bodil

Journalist besøger Københavns kirker
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LEDER                         Af Jesper Bacher 

Søndagens tekst: Matt. 5:43-48
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Elsk jeres fjender
43I har hørt, at der blev sagt: ‘Du skal elske din næste og 

hade din fjende.’44Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for 
dem, der forfølger jer.45Derved handler I som jeres himmelske 
Fars sande børn, for han lader sin sol skinne til gavn både for 
de onde og de gode, og han lader det regne både på dem, der 
gør hans vilje, og dem, der ikke gør. 46Hvis I kun elsker dem, der 
elsker jer, hvad særligt godt skulle der være ved det? Det kan 
enhver synder jo gøre. 47Hvis I kun hilser på dem, der hilser på 
jer, hvad særligt gør I så? Gør alle ikke det? 48Nej, I bør have 
samme kærlighed, som jeres Far i Himlen har.

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktørAnsAnsvarvarshashavenvendede redredaktaktørør
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Niels Chr. Melgaard

Sund selvtillid
Vi vil sikkert alle gerne lykkes som mennesker. Lykkes i 
familien, i parforholdet, på arbejdspladsen, i skolen, i sports-
klubben eller andre steder, hvor vi er sammen med andre.

Om det lykkes, har ikke kun med evner at gøre. Det har ofte 
mere med selvtillid at gøre. Mennesker, der udstråler selvtillid, 
kan slippe godt fra selv dét, de ikke er gode til.

Mange moderne mennesker lider af dårlig selvfølelse. Og 
det moderne samfunds falske løsning på problemet er ofte, 
at man så blot skal lade, som om man har selvtillid.

På kurser lærer arbejdsløse fx, hvordan de skal rose sig 
selv og fremture, som om de var rigtigt gode. Men arbejds-
giveren opdager det jo, når den ny-ansatte slet ikke kan leve 
op til sine løfter. Har man så hjulpet nogen?

Det er som regel en god idé at opmuntre og rose men-
nesker, for alle har brug for anerkendelse. Men hvis rosen 
bliver til falsk smiger, er den farlig. ”En mand, der smigrer sin 
næste, breder et net ud for hans fødder.” (Ordsprogenes bog 
29,5). De alt for positive ord giver dig en falsk selvfølelse, som 
gør dig overmodig og hovmodig.

Men hvad gør Gud så? 
Han snakker dig ikke efter munden, for Gud kan ikke lyve. 

Han siger sandheden, men han gør det i kærlighed.
Han bilder dig ikke ind, at du er mere, end du er. 
Men Han gør dig til mere, end du er. 
Når du har en personlig relation til Gud/Jesus, så løfter han 

dig op - skridt for skridt. Ikke så hurtigt som en rockstjerne, 
der må klare presset med stoffer og alkohol, men sådan at 
du kan vokse naturligt. Dem, der er tro over lidt, sætter han 
over mere - ja, ofte over meget mere.

Troen på, at en god Gud følger dig som en god far, og at 
du er hans barn, giver dig mod og kræfter til at gøre det, der 
er svært. Fx at overvinde dig selv...

Både Bibelen og historien har mange eksempler på mænd 
og kvinder, som voksede og blev stærke - på grund af 
deres tillid til Gud.

Det var ikke kun deres evner, der kvalifi cerede 
dem. Heller ikke deres egen selvtillid. Men den 
selvtillid, som kommer af at være kendt og elsket 
af Gud, og have Jesus selv som ven.

Og den selvtillid kan vi vokse i.

Sognepræst, 
Tirsted Sogn

Han havde ingen fjender. Sådan 
siges det sommetider om en 
afdød. Det kan også være et 
smukt eftermæle, sådan at gå i 
graven uden fjendskaber. 

Man har været mild og om-
gængelig, ikke stridbar og kon-
fliktsøgende, og derfor har 
man heller ikke fået fjender. 
Han havde ikke nogen fjender, 
men måske var det fordi, han 
manglede noget andet. Måske 
var det, fordi han manglede 
mod, fordi han altid bøjede af 
og aldrig sagde imod. 

Winston Churchill, den briti-
ske premierminister under Den 
Anden Verdenskrig, sagde det 
engang på denne måde: ”Har 
De fjender? Godt, det betyder, 
De har kæmpet for noget, en-
gang i Deres liv”.

Jesus havde fjender
Man kan heller ikke sige om 

Jesus, at han ikke havde nogen 
fjender. Tværtimod. Han fik 
faktisk fl ere og fl ere, og til sidst 
havde han fået så magtfulde og 
nådesløse fjender, at han blev 
korsfæstet. Og kirken har alle 
dage haft stærke fjender. Nogle 
af de farligste har oven i købet 
lignet venner. I en verden, hvor 
løgnen og hadet står stærkt, 
vil sandhed og kærlighed også 
vække fjendskab.

Frihedens fjender
Han havde ingen fjender. Nej, 

måske ikke personlige fjender, 
men er der noget land uden 
fjender? Frie lande vækker had 
hos frihedens fjender. Som-
metider nøjes de med hadefuld 
tale, andre gange bliver hadet 
omsat i blodig handling. Sådan 
som det skete sidste søndag 
på en natklub i byen Orlando i 
Florida, og sådan, som det er 

sket gentagne gange i Europa.

Søger man ikke fjender, skal 
fjenderne nok opsøge en.

Men fjender er jo ikke bare et 
spørgsmål om, hvordan andre 
forholder sig til os. Det er også 
et spørgsmål om, hvordan vi 
forholder os til andre. Der er 
ikke alene nogen, som regner 
os for fjender, vi regner også 
dem for fjender. Fjendskaber er 
ligesom venskaber, de næres 
ved gensidig pleje.

Hvad gør vi ved fjenderne?
Hvad skal vi da gøre ved 

fjenderne? Jesus siger, at vi 

skal elske dem! Læg mærke 
til, at han ikke siger, at vi skal 
elske dem, for så bliver de vores 
venner. 

Nej, vi skal elske dem som 
de fjender, de er. Gud lader sin 
sol stå op over onde og gode og 
lader det regne over retfærdige 
og uretfærdige. 

Skaberens gavmildhed af-
hænger ikke af personen, såle-
des skal vores kærlighed heller 
ikke afhænge af fjenderne. Kær-
ligheden plejer ellers at vækkes, 
fordi der er nogen eller noget, 
som er værd at elske. 

Børnene elskes som ens eget 
kød og blod, ægtefællen elskes 
som den trofaste, kærlige, 
skægge og skønne, fædrelan-
det elskes som hjemmet, det 
nære, fortrolige og trygge. 

Den guddommelige
kærlighed er anderledes

Det er imidlertid anderledes 
med den guddommelige kær-
lighed. Gud elsker ikke verden, 
fordi verden er værd at elske, 
hans elsker verden, og hans 
kærlighed gør verden værd at 
elske. Vi elskes ikke af Gud, 
fordi vi er gode nok på bun-
den, men fordi hans godhed er 
bundløs. 

Alle, der står Gud imod, alle 
syndere, alle mennesker var 
Guds fjender, men hvad gjorde 
Gud med sine fjender? Han 
sendte sin søn for at dø for dem. 
Han slog ikke bare en streg over 
gammelt fjendskab, han slog et 

kors over alt, der skilte os fra 
ham og rakte hånden ud til hele 
verden. Der er ingen smalle 

steder hos Gud. Han lader 
også solen skinne og regnen 
falde over dem, som forbander 
og fornægter ham. Ingen er 
undtaget fra hans gavmildhed. 

Et menneske kan slippe for 
kirken, men ikke for Guds kær-
lighed.

Kaldet til at elske
Det er den kærlighed, som vi 

kaldes til at spejle i vores liv. Vi 
skal elske vores fjender, kende 
dem som elsket af Gud, kende 
os i dem og dem i os. 

Det betyder ikke, at vi skal 
holde med dem eller holde af 
deres holdninger og gerninger. 
Gud, som elsker sine fjender, 
har også sat myndighederne på 
jorden for at bekæmpe fredens 
og rettens fjender. Heller ikke 
her er kærlighed det samme 
som eftergivenhed. Men fjenden 
skal elskes og bedes for. Han 
har lige så meget brug for det 
og lige så lidt fortjent det som 
du og jeg. 

Kaldet til at 
elske fjenderne

Fjenden skal elskes og bedes for. Han har lige så meget brug for det, og lige så lidt fortjent det, 
som du og jeg.

Skaberens gavmild-
hed afhænger ikke 

af personen, således 
skal vores kærlighed 

heller ikke afhænge af 
fjenderne. 

Hvad skal vi da gøre 
ved fjenderne? Jesus 
siger, at vi skal elske 

dem!
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Af Torben Søndergaard 

Evangelist og leder af online-
bibelskolen ”Pionerskolen”

Jeg vil gerne dele nogle tan-
ker med jer, når det kommer 
til det at forkynde evangeliet. 

Dette har jeg nu gjort i snart 
20 år, altså lige siden jeg blev 
kristen. Ja, lige fra første færd 
indtil nu har jeg ugentlig, nogle 
gange næsten daglig, snakket 
med mennesker om Jesus. 
Og igennem alle disse år har 
jeg måttet lære en masse og 
ændre mange ting, især når 
det kommer til, hvad jeg siger 
til folk.

Jeg tror, vi alle er bange for 
at blive ledt vildt. Sådan burde 
det være, da Bibelen siger, at 
mange i de sidste dage skal 
ledes vild (Matt 24:11), og vi 
derfor skal prøve alt, men kun 
holde fast i det gode (1 Thess 
5:21).

 Vi skal derfor være hurtige 
til at afvise falske profeter/un-
dervisning derude, hvilken vi 
også gør. Men igennem dette 
glemmer vi ofte at kigge indad 
på os selv og på vores egen 
kirketradition/opvækst. Ja, det 
viser sig nemlig ofte, at vi selv 
er dem, der er fejl på den.

 Jeg er i dag overbevist om, 
at vi alle på en eller anden 
måde starter som ”falske pro-
feter”. Hvad jeg mener er, at 
den dag vi starter med at åbne 
vores mund og fortælle andre 
om Jesus og evangeliet, starter 
vi ofte med at give et fordrejet 
evangelium og et forkert billede 
af, hvem Gud virkelig er. 

Det billede vi har af Gud fra 
starten, og derfor det billede vi 
giver videre til andre, bygger 
nemlig mere på vores egne 
oplevelser og vores kirke-tra-
ditioner end på, hvad Bibelen 
virkelig siger om, hvem Gud 
er, og hvad man må gøre for 
at blive frelst.  

 Da jeg kom til tro i 1995 
begyndte jeg med det samme 
at fortælle andre om Jesus. 
Men det jeg fortalte, byggede 
på min egen dengang meget 
begrænsede erfaring af Gud 
og evangeliet. Min forståelse 
af evangeliet dengang var, 
at folk bare skulle bede den 
såkaldte frelsesbøn og tro på 
Gud, så var de født på ny, og 
alt var godt. 

Senere begyndte Hellig-
ånden heldigvis at åbenbare 
sandheden om dette. At der er 
meget mere i at blive født på ny 

og følge Jesus end at bede en 
speciel bøn om tilgivelse. 

 Evangeliet handler om synd, 
og hvordan Jesus kom for at 
fjerne synden, der adskiller os 
fra Gud. Dette sker ikke ved at 
bede en bøn, som jeg havde 
fået fortalt og som jeg derfor 
gav videre til andre. Men det 
sker ved, at man i hjertet ven-
der sig væk fra ens synd, bliver 
døbt i vand til Jesus Kristus og 
derved vasker ens synd bort. 
Og da skal man også døbes 
med Helligånden, som vi læser 
det igennem hele Apostlenes 
Gerninger. 

Ingen frelsesbøn i 
Apostlenes Gerninger

 Ja, de første kristne i Apost-
lenes Gerninger brugte aldrig 
den såkaldte frelsesbøn, som 
mange kirker/kristne desværre 
gør i dag. Det med at bede en 
bøn om frelse er faktisk en ny 
opfi ndelse, der er mindre end 
100 år gammel. Når de første 
kristne forkyndte evangeliet, 
talte de frimodigt om synden og 
omvendelsen til Gud, hvorefter 
folk blev døbt med det samme. 
Dåben dengang foregik altid 
med det samme, som en re-
spons på, at man nu vil vende 
sig væk fra sin synd og vaskes 
ren. De blev derfor ofte døbt 
midt om natten eller i det tøj, de 

stod i, og ikke som i dag, hvor 
dåben desværre først kommer 
meget senere, efter folk er 
kommet til tro. 

Ja, dåben er blevet en tra-
dition for mange, og derfor 
ser mange ikke kraften og 
forvandlingen i dåben, som vi 
nu ser igen og igen. For mig er 
dåben i dag det stærkeste ved 
evangeliet, og der hvor man 
virkelig bliver sat fri og starter 
et nyt liv.

 Men da jeg for mange år 
siden startede med at forkynde 
evangeliet, var det slet ikke 
som i dag.  Jeg gjorde, som 
jeg så omkring mig, men efter 
kort tid blev jeg frustreret. Jeg 
blev frustreret over, hvor lidt 
varig frugt jeg så ved alt det 
arbejde, jeg selv syntes, jeg 
puttede i det. Men dér, midt i 
min frustration, begyndte Gud 
at vise mig, hvad evangeliet 
virkelig var, og at jeg selv var 
blevet bedraget. 

Han tog mig væk fra denne 
frelsesbøn, som jeg troede var 
bibelsk, og åbenbarede sit ord 
for mig. Da jeg derefter be-
gyndte at forkynde hele evan-
geliet om synd, omvendelse til 
Gud, dåben i vand til Jesus og 
dåben med Helligånden, skete 
der virkelig noget. 

Det første der skete var, at 
antallet, der ville tage imod 
Jesus faldt drastisk. Ja, før da 
jeg havde et møde kunne jeg 
sagtens se 20-30 mennesker 
”tage imod Jesus”. Dette tal 
ændrede sig draktisk helt ned 
til 2 eller 3 eller nogle gange 
slet ingen, der ville vende om 
og døbes.  

En kraft til frelse
Men alligevel var frugterne 

fantastiske og meget mere, 
end jeg kunne drømme om. Jeg 
opdagede nemlig, at når jeg 
forkyndte det bibelske evan-
gelium, blev der varige frugter 
på en helt anden måde. Før 
når jeg kom tilbage et år efter, 
at jeg havde set 20-30 tage 
imod Jesus, var der ingen af 
dem i kirken.  

Men nu ser vi virkelig folk 
vende om og følge Jesus re-
sten af livet på en helt anden 
måde. En af Paulus’ berømte 
citater er: ”Jeg skammer mig 
ikke over evangeliet, for det er 
Guds kraft til frelse for enhver 
som tror” (Rom 1:16).  

Jeg kan nu sige det samme. 
Jeg har virkelig set, at evange-
liet, som Paulus og de første 
kristne forkyndte, var en kraft, 
der kunne frelse. Vi har nu set 
folk blive rigtig frelst. Folk fra 

gaden og andre steder, som 
modtager dette evangelium. 
Når de bliver frelst og født 
på ny, får de en længsel og 
brand, som kommer indefra. De 
begynder da selv at forkynde 
evangeliet med den samme 
kraft til andre, der også tager 
imod. 

 Det  sande evangel ium 
handler virkelig om Jesus-dåb, 
begravelse og opstandelse. 
Om at vi nu skal følge hans 
eksempel og dø for os selv 
(omvendelse), blive begravet 
med Jesus (dåben i vand), og 
da vil vi også opstå med ham 
til et helt nyt liv (dåben med 
Helligånden). 

Forleden i Gøteborg i Sve-
rige var jeg sammen med en 
gruppe, der havde evangeli-
seret i mange år. Ja, de havde 
i den tid set over 900 men-
nesker tage imod Jesus som 
deres personlige frelser. Men 
da jeg spurgte lidt ind til dette 
store tal, viste billedet sig at 
være lidt mere dystert. De var 
faktisk blevet så frustreret nu, 
at de helt havde stoppet med 
at evangelisere og mente, at 
svenskerne ikke vil Gud. De 
havde nemlig kun set 1-2, ud 
af de 900, forsætte med Gud 
efter få måneder. Derfor sad 
de nu med en skuffelse og 
træthed over, hvor lidt frugt 
evangelisation gav.

Lidt det samme har jeg hørt 
fra præster her i Danmark, der 
har haft utallige evangelistiske 
møder, hvor mange har taget 
imod Jesus. Men ugen efter var 
kirken ligeså tom som ugen før. 

 Problemet med dette er ikke 
i Gøteborg og hos svenskerne 
eller hos danskerne. Problemet 
ligger i, at vi forkynder et forkert 
og nogle gange direkte falsk 
evangelium.  

Hvad forkynder du?
Så til dig, der gerne vil række 

ud til andre på gaden eller til 
møder, vil jeg råde dig til at 
starte med at kigge indad på 
sig selv, og hvad du forkyn-
der. Forkynder du det sande 
evangelium, så Helligånden 
virkelig har noget at arbejde 
med? Taler du om synden, der 
adskiller fra Gud, og hvad de 
må gøre for at blive født på ny?

Da de første kristne forkynd-
te evangeliet var responsen 
altid, at folk lod sig døbe lige 

med det samme. De forkyndte 
omvendelsen til Gud, dåben til 
Jesus og dåben med Helligån-
den. Vi ser i dag, hvordan folk 
virkelig bliver sat fri fra synden, 
idet de bliver døbt i vand til 
Kristus. Vi ser, hvordan de så 
får Helligånden og begynder at 
tale i tunger med det samme, 
som vi læser, de første kristne 
oplevede det. Når dette sker, 
starter de et helt  nyt liv. De er 
nu frie til at elske Gud af hele 
deres hjerte og af hele deres 
sjæl og af hele deres sind 
(Mark 12:29).

Start med evangeliet
Mit råd er: Start med evan-

geliet, før du starter med de 
mange forskellige måder at nå 
ud til folk på. Se, hvordan de 
første kristne forkyndte det, og 
lær af dem. Der er virkelig kraft 
i det sande evangelium, og vi 
har derfor intet at skamme os 
over. Husk, at vi ikke finder 
den fulde evangelium forkyndt 
i evangelierne, da dette var 
før korset. I evangelierne Mat-
thæus, Markus, Lukas og Jo-
hannes ser vi Jesus forkynde 
omvendelse til Gud og under-
vise om, at vi skulle fødes ud 
af vand og ånd (Joh 3.5). Men 
vi ser ikke, at nogle faktisk bli-
ver døbt i Jesu navn eller døbt 
med Helligånden. Dette kunne 
nemlig først ske efter hans død 
og opstandelse. 

Men efter korset ser vi det 
hele blive forkyndt, som vi skal 
forkynde det i dag, når Peter 
sagde: ”Da de hørte det, stak 
det dem i hjertet, og de spurgte 
Peter og de andre apostle: 
»Hvad skal vi gøre, brødre?« 
Peter svarede: »Omvend jer 
og lad jer alle døbe i Jesu Kristi 
navn til jeres synders forla-
delse, så skal I få Helligånden 
som gave. For løftet gælder jer 
og jeres børn og alle dem i det 
fjerne, som Herren vor Gud vil 
kalde på.” (Apg 2.37-39)

 Så start med at finde ud 
af, hvad evangeliet virkelig 
handler om.

Obs! Kronikker og læser-
breve er udtryk for forfatterens  
egen holdning og udtrykker 
ikke nødvendigvis Udfordrin-
gens holdning.

Hvad forkynder vi?
I denne uges kronik deler Torben Søndergaard nogle af sine erfaringer fra sit liv som evangelist og 
understreger vigtigheden af at fortælle om synd, omvendelse, frelse og dåb.

Start med evangeliet før du starter med de mange forskellige måder at nå ud til folk på. Se, hvordan de 
første kristne forkyndte det, og lær af dem. Der er virkelig kraft i det sande evangelium, og vi har derfor intet 
at skamme os over. 
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Ugens breve til Suh

Hotline til Suh
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Er min datter blevet for ”voksen”?
Kære Bekymrede Mor
Det er slet ikke usædvanligt, at 

børn (også langt yngre end 9 år) 
påtager sig et ansvar for deres 
forældre, når de fornemmer, at 
forældrene har det svært. 

Det kan både være som du 
selv nævner ved at blive voksen-
fornuftige mæglere, når der op-
står konfl ikter, eller ved at blive 
”perfekte børn”, der aldrig skaber 
problemer, hvilket jo er helt una-
turligt, uanset, hvor trygge eller 
velopdragne børn er. 

Barnet kan i værste fald ende 
med at blive helt ”usynligt” og 
lære at undertrykke egne behov 
eller problemer i en grad, så det 
i stedet gør barnet sygt. Den 
nyligt opståede mavepine kan 
godt være et udtryk for noget 
sådant, for det lyder som om, at 
din datter netop har påtaget sig 
ansvaret for forholdet mellem dig 
og hendes far – og også for dit 
velbefi ndende. 

Dette ansvar er naturligvis alt 
for stort for en lille pige at bære, 
og det kan ikke undgås at komme 
til udtryk på en eller anden måde 
– her via ondt i maven. Da ondt 
i maven oftest er et udtryk for en 
angstproblematik af en eller an-
den slags, giver det god mening, 
for der er formentlig både tale 
om angst for at miste jer som 

forældre-fundament plus angst 
for, om du er okay.

Jeg forstår den bekymring, 
der er forbundet ved tanken om 
at skulle snakke med hende om 
tingenes tilstand, men faktum 
er, at der i forvejen sker alt for 
mange ting i hendes hoved, som 
hun ikke er i stand til at håndtere 
hensigtsmæssigt selv. 

Det er du nødt til at handle 

på. Du er nødt til at hjælpe din 
datter med at få ryddet op i de 
tanker og følelser, som skaber 
kaos og angst i hende. Fortæl 
hende om dine observationer og 
anerkend hende for gerne at ville 
hjælpe, men vær tydelig omkring, 
hvem der har ansvar for hvad: at 
det udelukkende er din og din 
ex-mands ansvar at klare jeres 
problemer. 

Fortæl hende også direkte, at 
din trivsel udelukkende er dit eget 
ansvar og fortæl hende gerne 
lidt om, hvordan du evt. kan blive 
bedre til at sørge for dig selv (du 
må gå ud fra, at din datter forsø-
ger at ”passe på dig”, fordi hun 
iagttager, at der er behov for det). 

Der ligger også en opgave for 
dig og din ex-mand i at fi nde ud 
af, hvordan I beskytter jeres datter 

mere fremover. Konfl ikter kan I 
måske ikke helt undgå, men I kan 
tænke over, hvordan I håndterer 
dem lidt bedre, og i hvert fald så 
det ikke involverer jeres datter. 
Undgå at skændes foran hende, 
eller i telefonen, når hun sidder 
ved siden af, og overvej, hvordan 
I taler om hinanden, når hun er til 
stede. Jeres konfl ikter skal holdes 
i et voksenforum og holdes uden 
for børneforummet.

Du for din egen part kan tænke 
over at gøre en ekstra indsats for 
at benytte dig af andre ressource-
personer i dit liv, så din datter 
oplever, at du kan klare dig selv. 
Kontakt dine veninder, sørg for at 
komme mere ud osv. Har du brug 
for at sørge eller rase – så gør det, 
når hun ikke er hjemme. 

Sørg for, at din datter kommer i 
gang med at se sine kammerater, 
pres hende lidt, når hun hellere 
vil være hjemme. Arrangér evt. et 
eller andet hjemme hos jer selv, 
for at få hende i gang igen. 

Problemerne med mavepinen 
skulle meget gerne tage af i takt 
med, at du/I er opmærksomme 
på disse ting, og ellers vil jeg 
opfordre jer til at søge profes-
sionel hjælp.

Hilsen Suh

Kære Morten
Indbrud i eget hjem er sær-

deles skræmmende og netop 
traumatiserende fordi vores 
hjem er vores base og der, hvor 
vi er trygge. 

Her kan vi trække os tilbage 
og slappe af uden at skulle for-
holde os til andre. Nu er denne 
trygheds-zone for din mor blevet 
krænket og trygheden derfor 
forsvundet. Selvom I har sikret 
hjemmet med diverse installatio-
ner, og selvom din mor måske i 
teorien forstår, at der ikke er så 

stor sandsynlighed for, at det 
sker igen, er den følelsesmæs-
sige oplevelse af sikkerhed 
forsvundet. 

Det tager tid at genvinde 
denne tryghed, og der skal så 
at sige mange perioder med 
oplevet tryghed til for at over-
skrive den anden ubehagelige 
oplevelse. 

Man ved, at oplevelser, der 
gør særlig stort følelsesmæssigt 
indtryk på én, lagres dybest i 
hukommelsen. At komme hjem 
og erfare, at der har været 
indbrud, gør naturligvis et stort 
følelsesmæssigt indtryk. 

I kan måske derfor hjælpe din 
mors indre helingsproces lidt på 
vej ved at hjælpe hende med 
at skabe et nyt og stærkt, men 
positivt, følelsesmæssigt indtryk 
i sit hjem. Det kunne fx være ved 
at arrangere en lille fest, hvor I 
sammen genskaber oplevelsen 
af tryghed og kærlighed omkring hende. I må også acceptere, at din mor formentlig får brug for 

ekstra tryghed og sikkerhed 
på også andre områder i sit liv 
den kommende tid, indtil hun 
har genvundet tilliden til verden 
igen. 

Det værste, din mor kan 
gøre, er at fl ygte fra sit hjem. Så 
selvom det måske giver mening 
for hende at være ekstra meget 
ude af huset, så prøv at hjælpe 
hende til også at være der-
hjemme. Vær der evt. sammen 
med hende. 

Når I snakker om det, der 
er sket, så prøv at hjælpe din 
mor med at være i kontakt med 
den berettigede vrede, indigna-
tionen, som indbruddet skaber 
i hende. I dette tilfælde kan 
vreden nemlig være en mægtig 
allieret, som får din mor til at føle 
sig stærk og ”kampklar”, hvilket 
mindsker angsten.

Hilsen Suh

Min mor er skræmt efter indbrud i lejligheden 

Du er nødt til at hjælpe din datter med at få ryddet op i de tanker og følelser, som skaber 
kaos og angst i hende.

Kære Suh
Min ex-mand og jeg blev 

skilt for 1 ½ år siden. 
Vi har et nogenlunde sam-

arbejde omkring vores to børn 
på hhv. 6 og 9 år, men der er 
desværre også ofte konfl ikter. 

Børnene bor skiftevis en 
uge hos os hver. Jeg er be-
kymret for min datter på 9 år, 
som jeg synes er blevet for 
”voksen” af sin alder. Det er ty-
deligt, at hun prøver at mægle 
mellem min ex og mig, og hun 
er ikke nær så meget sammen 
med sine kammerater, som 
hun plejer at være. 

Jeg oplever det som om, 
hun hellere vil være hjemme 
hos mig (når hun er hos mig) 
og ”passe på mig”. Kan det 
være rigtigt, at det er sådan, 
hun tænker?

Her på det sidste er hun be-
gyndt ofte at få ondt i maven, 
og det bekymrer mig. 

Jeg ved ikke rigtig, hvordan 
jeg skal gribe det an, og hvor 
meget jeg skal snakke med 
hende, uden at jeg sætter 
endnu mere gang i en hel 
masse i hende?

VH Bekymret Mor

Kære Suh
Min mor havde for nylig 

indbrud i sin lejlighed og er 
naturligvis efterfølgende me-
get skræmt og traumatiseret 
over det. Vi har sørget for at 
få sat overvågning og alarm 
op sidenhen, men det har ikke 
kunnet give hende trygheden 
tilbage. Er der andet vi kan 
gøre? 

Hilsen Morten

Din mor får formentlig brug for ekstra tryghed og sikkerhed 
på også andre områder i sit liv den kommende tid, indtil hun 
har genvundet tilliden til verden igen. 
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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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Af Bodil Lanting

- Da jeg gik frem for at tage 
imod Jesus, troede folk, at det 
var en joke. Men da de fandt 
ud af, at det var alvor, skrev de 
en artikel om det i vores meget 
politiske skoleblad.

Den tidligere kommunist Elly 
Gudo har netop besøgt Danmark. 
Han fortæller her om at vokse 
op i en polygam familie i Kenya. 
Om at miste 11 søskende og om 
massakren i Garissa, hvor han 
selv har arbejdet.

Søskende døde af kolera
- Flerkoneri giver manden billig 

arbejdskraft, men der er mange 
fjendskaber i familierne. Min mor 
og far hørte til i den anglikanske 
kirke, men de kunne ikke modta-
ge dåb og nadver, fordi de levede 
i en polygam familie.

Min fars fi re koner fi k mange 
børn, men 10 af mine halvsø-
skende døde af kolera. Min mor 
fi k først børn efter 11 år, og mis-
sionærerne lærte hende at bygge 
et latrin og tørre opvasken på et 
stativ for at undgå sygdomme. Så 
ingen af mine helsøskende døde 
af kolera. Men én døde af malaria, 
fortæller Elly Gudo.

Han overlevede selv både ma-
laria og diarré, selv om han drak 
regnvand fra pytter på marken, 
hvor folk forrettede deres nødtørft. 

Leder af aktvistgruppe
- Jeg gik på bare fødder indtil 

min første dag på gymnasiet 
som 15-årig. Da fi k jeg mit første 
par sko, det var helt fantastisk. I 
dag elsker jeg bare sko, fortæller 
Elly, som på gymnasiet oplevede 
forskellen mellem rig og fattig.

- Der var børn, som var rige 
og kloge. Der var også nogle, 
som var fattige og kloge. De rige 
betalte meget mere i skolepenge, 
men jeg blev bitter. Vred og mis-
undelig. Jeg så forskellen på de 
to verdener. Jeg var sikker på, at 
landet har ressourcer nok til alle.

Jeg syntes, at de kristne var 
nogle tabere. Og jeg blev marxist. 
Jeg blev leder af en gruppe, som 
blokerede vejen for de rige i deres 
biler. Vi smed sten på dem og 
lagde os på vejen for at stoppe 
bilerne. Vi sagde til dem, at de 
godt kunne gå ligesom os andre, 
siger Elly, som også bekæmpede 
korruption i skolens ledelse.

Skriften på væggen
- Vores præsident Moi havde 

givet et beløb til skolen, så vi 
kunne holde en fest for alle med 
brød og kød, men skoleledelsen 
tog de 75 procent af beløbet. Jeg 
skrev en artikel om det og satte 
den op på væggen i ly af mørket. 

Men ledelsen genkendte min 
håndskrift. Nu havde de et di-
lemma, for hvis de smed mig ud 
af skolen, ville jeg fortælle min 
historie, og Moi skulle helst ikke 
høre, at hans penge var gået i de 
forkerte lommer. Så de gjorde mig 
til præfekt på biblioteket i stedet. 
Det betød, at jeg også kom med 
i skolens råd, smiler Elly.

Vild student blev kristen
- På universitetet i Nairobi blev 

jeg bare værre. Jeg fulgte ingen 
regler og lod håret vokse vildt. Jeg 
læste engelsk og samfundsviden-
skab. Men så en dag i 1991 kom 
der unge fra Campus Crusade i  
USA. De forkyndte evangeliet og 
spillede guitar og sang. Jeg gik  
derhen, fordi jeg regnede med at 
møde nogle kønne piger.

Men da de opfordrede folk til at 
komme frem for at give deres liv til 
Jesus, gik jeg derop. Folk grinede, 
de troede ikke, at det kunne være 
rigtigt. Da de så fandt ud af, at det 

var alvor, skrev mine gamle ven-
ner en artikel om det i ”Anvil”. Det 
var vores politiske magasin, hvor 
vi skrev om korruption og dårligt 
lederskab og den slags.

Så gik der to år, hvor jeg kon-
centrerede mig om at læse Bi-
belen fra ende til anden. Jeg 
klippede også håret, så min mor 
kunne slet ikke kende mig, da hun 
så mig igen.

Mission i Garissa
- I 1994 var jeg for første gang 

med til en stor missionskonfe-
rence, Abana-konferencen. Jeg 
blev meget overrasket over, at 
så mange af Kenyas stammer er 
unåede med evangeliet. Derefter 
begyndte jeg at læse sprogviden-
skab, og jeg underviste på high 
school for at forsørge mine fem 
halvsøskende, efter at vores far 
var død i 1991, fortæller Elly.

I 1995 blev Elly forlovet med sin 
Caroline, før hun rejste til England 
i seks år. Parret blev gift i 2001, 

da hun kom tilbage fra England.
Fra 2000 begyndte Elly at 

arbejde blandt unåede folk for or-
ganisationen Sheepfold Ministry. 
Familien boede indtil 2005 i det 
muslimske Garissa, hvor børnene 
Lydia og Jack Samuel blev født.

- Det var et kulturchok at kom-
me til Garissa. Det var en ørken, 
et fattigt område med mange 
moskeer, men uden vand. Jeg 
arbejdede for at få fl ere kristne til 
området som lærere og læger. Og 
muslimerne elskede dem, fordi de 
valgte at komme til trods for deres 
høje uddannelse. Normalt vil de 
højuddannede nemlig holde sig 
til byerne eller fl ytte til udlandet.

Vi fi k åbnet Garissa skole og 
et seminarium, hvor jeg blev 
skoleleder. Ingen vidste, at det 
var et missionsprojekt, men jeg 
ved, at der nu er to læger, som 
er hemmeligt kristne.

- Men terrorgruppen Al-Sha-
baab hærger i Garissa. For et 
år siden skete den massakre, 
hvor 148 kristne studerende blev 
dræbt. Jeg var rystet. Det var på 
den skole, hvor jeg har arbejdet. 

Min 12-årige datter så nogle 
billeder af de dræbte, som hun 
ikke skulle have set. Og hun tig-
gede mig: ”Far, tag os væk fra det 
her land!” Men Gud har kaldet 
mig til bibeloversættelsesarbejde 
i Kenya, så vi skal ikke rejse, 
fastslår Elly.

Trænet af Iver Larsen
Elly begyndte sin træning for 

at blive konsulent for bibelover-
sættere. Studierne på Nairobi 
Evangelical Graduate School of 
Theology blev fi naniseret ved salg 
af familiens ejendele og støtte fra 
private.

Det blev også til to års praktik 
blandt muslimer i Tanzania, hvor 
han boede sammen med hele 
familien. Tilbage i Kenya modtog 
han træning af den danske over-
sættelseskonsulent Iver Larsen. 
Træningen bød også på ophold i 
både Israel og Dallas. 

- Iver Larsen er meget, meget 
dygtig. De første ting, jeg sendte 
til ham, kom tilbage med så 
mange rettelser, at jeg var lige 
ved at opgive det hele, fortæller 
Elly. Men han gav ikke op og kan 
nu bl.a. se frem til udgivelsen af et 
Ny Testamente på Ilwana-sproget 
i den nærmeste  fremtid.

Under sit korte ophold i Dan-
mark nåede Elly bl.a. at medvirke 
ved Wycliffe Danmarks årsmøde, 
prædike og dele sit vidnesbyrd 
i fl ere sammenhænge samt ar-
bejde med konsulentopgaver 
sammen med Iver Larsen.

Wycliffe Danmark støtter fami-
lien Gudos arbejde med bibel-
oversættelsesprojekter i Kenya.

Marxist blev kristen
- og bibeloversætter

Der er dejligt i Danmark, men det er ikke her, Gud vil have mig, 
siger bibeloversætter Elly Gudo, som her ses på Ejer Bavnehøj. 
Elly Gudo er blevet trænet af Iver Larsen (indsat).

Gud kunne bruge min baggrund og mit syn for de fattige, siger kenyanske Elly Gudo. Han har netop 
været til årsmøde i Wycliffe Danmark og fortæller her om sit liv både før og efter omvendelsen.

Caroline og Elly Gudo med børnene Jack Samuel og Lydia.

De fl este kristne sørger og græder 
over tragedien i Orlando. Og det 
er det eneste rigtige, påpeger Matt 
Moore i Christian Post.

Samtidig har prædikanten Moore 
nogle formanende ord til de få, som 
mener, at de 100 ofre i sidste week-
ends skyderi på homo-natklubben Pul-
se i Orlando blot fi k løn som forskyldt.

- Er en natklub fyldt med påvirkede 
homoseksuelle ikke et af de mest 
vanhellige steder, man kan befi nde 
sig? Som én, der tidligere tilbragte fi re 
aftener om ugen på bøsseklubber - før 
Jesus lagde sin hånd på mig - kan 
jeg forsikre dig, at det er sådan. Men 
er de homoseksuelle syndere værre 
end søndagsskolernes syndere? 
Overhovedet ikke!

Hvis det ikke var for Guds nåde, ville du selv være lige så håbløst 
fordærvet og fanget af synd som en LGBT-person. Din ondskab vi-
ser sig måske på andre måder, men den er ikke mindre forkastelig i 
Guds øjne, understreger Matt Moore og henviser til Lukasev. 13:1-5.

Hvem er medskyldige i tragedien?
Ifølge Christian Post nævner amerikanerne fem grupper eller 

enkeltpersoner som medansvarlige for skyderiet, selv om gernings-
manden telefonisk udtrykte sin sympati for Islamisk Stat.

1. The United Methodist Church. En pro-LGBT gruppe (Re-
conciling Ministries Network) inden for metodistkirken beklager, at 
kirken ikke for længst har accepteret homoseksualitet og homofi le 
ægteskaber. Efter skyderiet i natklubben erklærede gruppen, at 
metodistkirken er medskyldig i vold mod LGBT-personer. Grup-
pen nævner hverken islam eller jihad i forbindelse med skyderiet 
i Orlando.

2. Republikanerne. Selv om gerningsmanden Omar Mateen 
tidligere har været medlem af det demokratiske parti, får republi-
kanerne skyld for hans homofobi.

- Mateens had til homofi le kom ikke fra Syrien. Det blev født og 
voksede op lige her. Og det skyldes de republikanske lovgivere 
og politikere, som diskriminerer mod LGBT-folk i deres love. De 
politikere burde føle skam, skyld og medansvar, mener Tim Teeman 
fra The Daily Beast.

3. Konservative kristne. ”De har skabt det bøssefjendske 
klima”, skriver advokat Chase Strangio på Twitter.

4.  Muslimske immigranter. Selv om Mateen var født og op-
vokset i USA, bruger Donald Trump anledningen til at kræve stop 
for muslimsk indvandring. Samtidig angriber han sine politiske 
modstandere for deres ineffektivitet overfor islamisme.

5. Barack Obama. Præsidenten har ved hver eneste skudepi-
sode de seneste år talt om nødvendigheden af at forbyde adgang 
til skydevåben. Han har også godkendt angreb på IS i Mellemøsten. 
Alligevel lød kritikken fra Donald Trump: Han er enten ikke hård 
nok, eller ikke smart nok eller også har han noget andet i hovedet. 
Folk fatter ikke, at Obama ikke kan bruge ordene ”radikal islamisk 
terrorisme”. Det er ufatteligt. Der må foregå noget, hævder Trump.

Bodil

Tidl. homoseksuel:  
’Vis kærlighed til 
ofrene i Orlando’

 - Homofi le er ikke 
større syndere end alle 
andre, siger prædikant 
og forfatter Matt Moore.
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Moderne slaveri på haveudstilling
En ”moderne slaveri-have” er en del af udstillingen i London 
på årets Chelsea Flower Show. Haven sætter fokus på nutidens 
slavehandel og traffi cking, som berører mindst 27 millioner. 

Slaveri-haven har farvestrålende døre udadtil, mens indersiden 
er et dystert fængsel. Aktivist Mirabelle Galvin fra ”Modern Slavery 
Garden” fortæller, at Gud gav hende ideen i en drøm.

- Gud talte bogstaveligt talt til mig om slaveri i en drøm, og jeg 
spurgte: Hvad kan jeg gøre ved det? Så havde jeg en anden drøm 
- jeg tror på en Gud, der taler gennem drømme - og han gav mig en 
drøm om en have, der fortæller om moderne slaveri, siger Mirabelle 
Galvin til CBN News. 

- Jeg vil gerne understrege, at moderne slaveri er en skjult 
forbrydelse, mens det i gamle dage var acceptabelt, at én person 
ejede en anden. Nu er det ulovligt, så det er en skjult forbrydelse, 
der foregår bag lukkede døre, siger designer Juliet Sargeant. Haven 
uden for dørene har farvestrålende planter, men centrum indenfor 
dørene repræsenterer de steder, hvor mennesker holdes fanget. 
Her er der mørkt, og man ser ingen planter.

- Uanset om folk arbejder i bordeller eller skønhedssaloner, på 
cannabisfarme, i gartnerier eller private hjem, er det forskellige 
former for slaveri, som i det store og hele er skjult, siger Mirabelle 
Galvin. Hun beder kristne undersøge, om slaver har været  involveret 
i fremstillingen af de varer, de køber. På #askthequestion kan man 
spørge ind til fremstillingen af bestemte varer for at påvirke produ-
centerne med spørgsmålet: ”Er der slaveri i din produktionskæde?” 

Bodil

- Gud gav mig en drøm om en have, der fortæller om slaveri, 
siger aktivist Mirabelle Galvin fra ’Modern Slavery Garden’.

Dansk Balkan Mission (DBM) 
udgiver den 25. juni ”Hjertebo-
gen” på sproget Farsi. 

Farsi, eller persisk, er moders-
mål for ca. 60 mio. i Iran, Afghani-
stan og som dialekt i Tadsjikistan 
og fl ere lande deromkring. Flere 
nydanskere er fra det område.  

Den lille bog måler 6x7 cm 
og er på 48 sider med ca. 65 
bibelvers. Den rummer en række 
gode skriftsteder til opmuntring 
og opbyggelse, til at få en samtale 
om troen på Jesus eller blot til at 
gøre et andet menneske glad.  

Gratis til uddeling
Bogen trykkes og betales 

gennem indsamlede gaver til 
projektet. Derfor kan man frit be-
stille bogen til uddeling (modtager 
betaler kun porto).   

Siden 1997 har DBM trykt 
30.000 stk. på rumænsk, 30.000 
stk. på ungarsk og 10.000 stk. på 
ukrainsk samt 30.000 på dansk.  

Andagtsbog på tre sprog
Dansk Balkan Mission har – ud 

over det diakonale missionsar-
bejde, der gøres blandt romaer 
i det centrale Rumænien – også 
udgivet en række andre bøger 
som uddeles efter samme princip.  

Mest kendt er andagtsbogen 
”Et er nødvendigt” af nu afdøde 
højskoleforstander Hans Erik Nis-
sen. Den er udgivet på engelsk, 
rumænsk og spansk og uddeles 
ligeledes gratis. Den spanske ud-
deles både i Spanien og i Peru, 
Bolivia og Uruguay. 

Bodil

”Hjertebogen” kan nu læses på farsi
Balkanmissionen har nu udgivet den lille bog med bibelvers på fem sprog.

Hjertebogen måler 6x7 cm og indeholder 65 bibelvers til opmun-
tring og som en mulighed for samtale om troen.

Almuen i to af Amerikas vig-
tigste allierede arabiske stater 
har ikke høje tanker om Barack 
Obama, men de har ret høje 
tanker om hans valgte kandi-
dat, Hillary Clinton. Trump deri-
mod scorer langt fra så højt.

Det fremgår af en undersø-
gelse, som blev offentliggjort 
mandag af Institute of Policy and 
Strategy på IDC Herzliya. 

I løbet af en seks ugers periode 
svarer 935 egyptere og saudiere, 
at de stoler mere på Clinton end 
på Trump. Undersøgelsen gæl-
der også en lang række andre 
emner, som aftalen med Iran, IS 
og USAs rolle i fredsprosessen i 
Mellemøsten.

Obama scorer lavt
Undersøgelsen afslører, at 16,7 

procent af egypterne ser Obama 

som god eller meget god for den 
muslimske verden, sammenlignet 
med 38,1 procent, som kalder 
ham middelmådig og 45,2 pro-
cent, som mener, at Obama er 

dårlig eller meget dårlig.
Saudi-arabernes vurdering ad-

skiller sig ikke meget fra egypter-
nes. Her vurderede 19,1 procent 
Obama som god eller meget god, 

36,1 procent fandt ham middel-
mådig og 43,8 procent mente, at 
han var dårlig eller meget dårlig.

Clinton fører
På trods af dette virker det 

som om både egyptere og sau-
diere foretrækker Hillary Clinton, 
som scorede 35,9 procent hos 
egypterne og 30,2 hos saudierne. 
Trump, derimod fi k kun støtte fra 
3,8 procent af egypterne og 6,0 
procent af saudierne. Bernie San-
ders fi k en god andenplads med 
7,3 procent fra saudi-araberne og 
8,5 procent hos egypterne.

Et fl ertal af egypterne og sau-
dierne brød sig ikke om nogen af 
kandidaterne – og en overvæl-
dende majoritet i begge lande 
troede heller ikke, at den næste 
præsident vil blive bedre for den 
arabiske verden.

LTS

Arabere foretrækker Clinton
Egypten og Saudi-Arabien forventer sig meget af Hillary Clinton.

Obama har ikke været god for den muslimske verden, mener 
saudiere og egyptere. Nu foretrækker de Clinton frem for Trump.

Teenage-terrorist ville i paradis 
Den terrorist, som for to uger siden stak en israelsk soldat ned, 
gjorde det for at komme til det muslimske paradis ’jannah’, for 
at være sammen med sin afdøde fætter.

Israelsk politi har netop frigivet oplysninger om efterforskningen 
af angrebet mod en israelsk soldat  i Nahalat Yitzhak i Tel Aviv for 
to uger siden. Det oplyser Israels Kanal 2.

Efterforskningen afslører, at den 17-årige, som gjorde sig selv til 
terrorist ved at stikke en soldat med en skruetrækker gjorde dette 
for at genforenes med en afdød fætter.

Terroristens fætter omkom for nogle måneder siden, da han blev 
kørt over af en minitraktor på arbejdspladsen. Teenageren, som 
havde et meget nært forhold til sin fætter, konkluderede derefter, 
at terror var den sikreste måde for at kunne tilbringe evigheden 
sammen med sin fætter i det muslimske paradis ’jannah’.

Teenageren bestemte sig for at stikke en tilfældig soldat, den 
første han fi k øje på, da han forlod det supermarked, hvor han ar-
bejdede i Tel Aviv. Politiet oplyser, at den unge mand vil blive stillet 
for retten anklaget for mordforsøg senere i denne uge.

LTS

Israelske sikkerhedsstyrker 
har arresteret en Hamas-terro-
rist som har været involveret 
i tunnelgravning – og som 
krydsede grænsen ind til Israel.

Der er tale om et 17-årigt med-
lem af Hamas, som kom ud af en 
tunnel og ind på israelsk område. 
Han blev arresteret under en fæl-
lesoperation mellem IDF, Shin 
Beit og israelsk politi i maj.

Under forhør indrømmede 
manden, at han tilhørte Beit 
Lahiya, en Hamas-brigade fra 
den nordlige del af Gaza-striben 
– og at han var aktivt med i tun-
nelgravningsarbejdet.

Forhørene gav også Israel 
mange andre oplysninger om 
Hamas’ aktiviteter i den nordlige 
del af Gaza-striben, blandt an-
det når det gælder rekruttering, 
oplæring og forberedelser for 

operationer rettet mod Israel.
Den 17-årige fortalte også 

detaljeret om Hamas’ kommuni-
kationssystem i tunnelnetværket 
og at Hamas’ ledelse har lavet 
specielle områder af tunnelsyste-

met, hvor kun eliten har adgang, 
så de er sikre i tilfælde af krig 
med Israel.

Under forhøret fi k Israel også 
bekræftet, at det længe har været 
planen at bygge et omfattende 

tunnelsystem under hele Gaza-
striben, hvor der også fi ndes spe-
cielle hvileområder – og steder for 
rekreation, så hele krigsførelsen 
mod Israel i princippet skal kunne 
føres under jorden.

De fl este åbninger til tunnel-
systemerne er bevidst bygget 
i områder, hvor det bor mange 
civile og i umiddelbar nærhed 
af civil infrastruktur, som skoler 
og moskéer for at bruge Gazas 
befolkning som menneskelige 
skjolde i tilfælde af krig.

Dette bekræfter IDFs seneste 
fund af terrortunneller, og andre 
fund som er gjort i forbindelse til 
disse. Israel har taget en række 
terrorister til fange – og har sikret 
sig megen førsterangs efter-
retning.

LTS

Gaza-araber arresteret i tunnel

Tyske politikere må beskyttes 
efter vedtagelse om folkedrab
Efter at Forbundsdagen i sidste uge anerkendte osmannernes 
drab på armeniere i 1915 som folkedrab, har tyske politikere 
med tyrkiske rødder haft brug for politi-beskyttelse. 

Politikerne har modtaget dødstrusler, siger et anonymt medlem 
af Forbundsdagen til nyhedsbureauet AFP. 

I perioden 1915-1923 sendte Det Osmanniske Rige hundredtu-
sinder af kristne etniske armeniere ud i ørkenen for at dø. De over-
levende blev sendt i kz-lejre, skudt, brændt eller forgiftet. Omkring 
1,5 millioner armenierne døde under massakren.

Forbundsdagens vedtagelse om at kalde massakren for folkedrab 
har vakt vrede i Tyrkiet, der straks efter afstemningen kaldte sin 
ambassadør hjem fra Tyskland. 11 medlemmer af Forbundsdagen 
med tyrkiske rødder stemte for resolutionen. Det fi k Tyrkiets præsi-
dent Recep Tayyip Erdogan til at kræve, at de får taget blodprøver, 
så man kan fastslå, ”hvilken form for tyrkere de er”.

Tyrkiet vedkender sig nogle af de mange drab for 100 år siden, 
men nægter, at der var tale om folkedrab. I stedet taler man om en 
”tragedie”, hvor et lige antal af tyrkere og armeniere blev dræbt.

Bodil

Et 17-årigt medlem af Hamas blev arresteret af israelsk politi, 
efter at han kom ind i Israel via en tunnel fra Gaza. Han har nu 
afsløret fl ere detaljer om tunnelsystemerne.

Hamas forbereder sig til at føre krig mod Israel fra tunnelsystemer under Gaza-striben.
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Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

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

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

Ny bog af Bill Johnson:

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

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

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

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

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

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

Nyhed!Nyhed!

Nyhed!Nyhed!

kr. kr. 24249,oo9,oo

Nyhed!Nyhed!

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

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

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

Indbundet. 612 sider. Varenr. 1675

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

Dæmring i nord

kr. kr. 19199,oo9,oo

Bill Johnson.

Nyhed!Nyhed!

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

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

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

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

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

or 
ar 

2 2 

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

kr. 228,00

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

kr. 99,00

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

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

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

kr. 198,00

Det bedste til dine børDet bedste til dine bør

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

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

kr. 249,00 kr. 149,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

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

kr. 148,00

Erwin Raphael McManus

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

Indbundet. 245 sider. Kr. 199,00

Josh McDowells historieJosh McDowells historie
Josh McDowell

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

256 sider. Kr. 199,-

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

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

kr. 199,00

kr. kr. 199199,oo,oo

Max Lucado

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

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

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

Indbundet. 216 sider. Kr. 199,95

kr. kr. 199199,oo,oo

Bill Hybels

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

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

Indbundet. 288 sider. Kr. 199,00

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

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

Indbundet. 154 sider. Kr. 199,00

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

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

kr. 99,95

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

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

kr. 75,00

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

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

kr. 148,00 

kr. 150,00

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

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

 kr. 148,00

Elizabeth Alves

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

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

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

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

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

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

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

 kr. 299,00

 kr. 198,00

 kr. 298,00

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

Spændings-/ gyserroman. To nødstedte  

rejsende må søge ly i et faldefærdigt hus, hvor 

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

kr. 198,00

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

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

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

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

210 sider. Kr. 200,00

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

191 sider. Kr. 148,00

Få inspiration til dit bønsliv...

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

kr. kr. 19198,oo8,oo

kr. kr. 19198,oo8,oo

Peter Tinggaard

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

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

Nyhed:

WAR ROOM
En fi lm om bønnens kraft 

WAR ROOM, som er skabt af brød-
rene bag Fireproof og Courageous, er 
et medrivende drama, der med humor 
og hjertevarme udforsker den magt, 

som bønnen kan have på alle aspekter af vores liv. Ægteparret 
Tony og Elizabeth Jordan ser ud til at have det perfekte liv, men 
bag facaden er familielivet ved at gå i stykker. Godt hjulpet på vej 
af den ældre kvinde fr. Clara går Elizabeth i kamp for at redde sit 
ægteskab. Med danske undertekster.
115 minutter. Kr. 129,00. Varenr. 1683 

W
r
e
o

som bønnen kan have på al

Nyhed:

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

at han var død på stedet. Mens hans krop lå livløs i den 
smadrede bil, oplever Don Piper at befi nde sig i himlen med 
al dens herlighed. 90 minutter senere vender han mirakuløst 
tilbage til det jordiske liv efter at en præstekollega har bedt 
for ham. Danske undertekster.
117 minutter. Kr. 99,95. Varenr. 1682

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

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

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

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

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

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

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

Pr. stk. kr. 148,00.   

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

Rick Warren

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

Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

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

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

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

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

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

Douglas 
Stuart, 
professor i 
Det gamle 
Testamente

Gordon Fee, 
kristen teolog. 
Anerkendt 
ekspert i NT 

Varenr. 1472 Varenr. 1637

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

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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Af Craig Deaton

Evangelisation er en stor del 
af Bibelen. I ”Plads til Guds 
nærvær”  hævder Bill Johnson, 
at menigheder ofte bruger 
deres egen kraft til at opfylde 
befalingen og går glip af det 
vigtigste, nemlig Helligåndens 
kraft. Han minder os om, at 
når vi venter på Helligånden, 
bliver vi forvandlet fra kujoner 
til prædikanter. 

Jeg er enig med Johnson i, at 
alt for ofte betragter mange krist-
ne kun lovsangen og tilbedelsen  
som indledning til prædikenen. 
Det ender med, at kristne ikke 
bruger tid nok i Guds nærvær. 

Som Johnson påpeger, er 
personlig karakter vigtig, men 
der er mange troende, der prøver 
at udføre Guds plan uden Guds 
kraft. Vi kan også bruge så me-
get tid på at læse Bibelen, at vi 
ikke tager tid til at være sammen 
med Gud. 

Vi risikerer at have det hele i 
hovedet, i stedet for et personligt 
forhold til Gud. 

Helligåndens virke
Johnson understreger to gode 

punkter i Helligåndens virke, da 
Jesus udsendte sine disciple 
parvis for at forkynde evangeliet. 

For det første, kan det være 
nedslående at prøve at forkynde 
evangeliet alene.  

For det andet, kan vi ikke vide, 

hvem der egentlig er åben for 
Helligånden. 

Ligesom dengang  Noa sendte 
duen ud for at fi nde tørt land, så-
dan er det også med Helligånden. 
Hvis duen ikke kom tilbage, så var 

det klart for Noah, at der var tørt 
land. Sådan gjorde Jesus da han 
befalede disciplene at sige ”fred 
være med jer”. Hvis der var fred, 
så vidste disciplene om Helligån-
den hvilede over folks huse, hvis 

ikke, kom freden tilbage.
Når Helligånden manifesterer 

sig, er der altid dem, der vil forsø-
ge at modstride den. Der er gode 
grunde til at være forsigtig, når 
man overvejer det overnaturlige. 

På internettet hævdes, at bøger 
på Johnsons hjemside indeholder 
materiale med new age-termino-
logi. Johnson selv har påpeget, 
at en af hans egne praktikanter 
har været påvirket af new age.
Jeg har dog ikke fundet noget af 
den slags i denne bog. Jeg fandt, 
at indholdet var grundigt og sund 
undervisning af Helligånden.

Brug for vækkelse
Johnson minder os om, at 

vækkelser kommer, når menighe-
derne bliver for komfortable, fordi 
de trænger til at blive vækkede. 
Når vi ser på, hvor mange tegn 
der peger på, hvor nær Jesu gen-
komst er, kan vi godt regne med, 
der snart kommer en vækkelse. 

Bill Johnson forklarer, at over-
givelsen til Helligånden spiller den 
absolutte hovedrolle i vækkelsen.

Bill Johnson: 
Plads til Guds nærvær 
196 sider • 199 kr. 
Forlaget Scandinavia

Vækkelser begynder
med overgivelse

Mel Gibson arbejder 
på en efterfølger til 
”The Passion”
Efter en periode med rygter om at Mel Gibson skulle være i 
gang med en efterfølger til ”The Passion of the Christ”, har 
manuskiptforfatter Randall Wallace bekræftet, at han sammen 
med Gibson arbejder på et manuskript til ”Passion 2” om 
opstandelsen.

Gibson og Wallace har tidligere arbejdet sammen om produk-
tionerne Braveheart og den oprindelige The Passion-fi lm. Wallace, 
der har studeret religion på Duke University med opstandelse som 
speciale, anser arbejdet med The Passion-fi lmene som sit mest 
betydningsfulde arbejde:

- Jeg har altid ønsket at fortælle denne historie. ”The Passion” er 
begyndelsen, og der er så meget mere at fortælle, siger Randall 
Wallace ifølge Relevant Magazine. 

Mel Gibsons fi lm-succes The Passion udkom i 2004 og var i 
2005 nummer otte på listen over de bedst sælgende amerikanske 
fi lm nogensinde. 

Hvad den endelige fi lmtitel bliver, eller hvem som skal spille 
hovedrollen som Jesus, er der endnu ingen forlydender om. 

Lisbeth

Mel Gibson og Jim Caviezel under optagelserne til ”The Pas-
sion” som udkom i 2004.

Jesper Vesth Nielsen er 22 
år og opvokset i et kristent 
hjem i Pandrup i Nordjylland. 
Som barn var han en tænker, 
der havde mange fantasier og 
digtede historier. 

Trods sin introverte person-
lighed kunne han ofte samle 
kammerater og andre teenagere 
omkring sig, hvor han var op-
fi ndsom og idé-rig, når der skulle 
leges eller spilles. Han fandt også 
selv på spil. 

Jesper har altid elsket at del-
tage i rollespil og har de senere 
år deltaget på forfatterskoler og i 
poetry slam-konkurrencer, hvor 
han ofte er blevet anerkendt og  
godt placeret i konkurrencer. 

Efterhånden blev det klart for 
forældre og andre, at Jesper ikke 
kun på nogle punkter var anderle-
des, men at han også bar på en 
psykisk lidelse. Han kæmpede 
sig igennem en HF-eksamen, 
men blev endeligt  diagnosticeret 

som skizofren inden den endelige 
eksamen.

Jesper kan som nævnt godt 
lide at digte, og det er nu blevet 
til en bog.

Det skyldes ikke mindst Anker 
Lundegaard, et kært og meget 
aktivt 82-årigt medlem af me-
nigheden. 

En en dag hørte han Jesper 
læse et par af sine digte. Anker 
kendte lidt til Jespers situation, 
og at han ikke havde megen øko-

nomi pga. sin sygdom, så Anker 
foreslog at udgive nogle digte i 
en bog, så salget kunne hjælpe 
Jespers økonomi. Jesper og hans 
forældre var med på ideen, og der 
blev udvalgt 14 digte, som Anker 
Lundegaard har bearbejdet til 
denne bog.

Jespers kammerat Jonas Gjer-
rild Nielsen har lavet bogens fl otte 
tegninger.

Da Jespers sygdom betyder, 
at han ikke er normal arbejdsdu-
elig, har Jammerbugt Kommune 
tilbudt undervisning på en forfat-
terskole i Aalborg (West Gate 
Society), og den glæder han sig 
til at begynde på til efteråret.  

Forlaget „Tankespil“ er opret-
tet i forbindelse med udgivelsen. 
Bogen er trykt i 500 eksemplarer 
og sælges for 100 kr. 

Ved gudstjenesten i Bethelkir-
ken i Aalborg søndag 19. juni kl. 
10.30 læser Jesper nogle af sine 
digte, og efter gudstjenesten vil 
der være reception med et let 

traktement i kirkens menigheds-
sal, hvor Jesper gerne signerer 
sine bøger.

Chresten Eskildsen, der er 
pastor emeritus i Bethelkirken, 
har skrevet en anbefaling på 
bagsiden.

Jespers digte er moderne i 
stilen, som den såkaldte slam 
poetry, og han sætter ord på 
mange kampe, mennesker kan 
have med sig selv i forhold til 
andre, i ensomhed, mørke og 
afmagt. Men Gud er også med i 
fl ere af digtene som det håb, der 
besejrer mørket. 

Bogen kan købes ved henven-
delse til mail: fbnielsen@os.dk

Henri.

Jesper udgiver digte og 
skal nu på forfatterskole

Bill Johnson er seniorpastor 
i Bethel Church i Redding 
og talte for nylig ved Awake 
konferencen i København.

Jesper Vesth Nielsen har fået 
diagnosen skizofreni.

Livshistorier

BRODER NATHAN 

Kærlighed driver  
frygten ud
En egypters vej fra had til tilgivelse
»Broder Nathan valgte at sætte Gud 
og hans ord før alt andet i sit liv, og 
Gud gik med ham gennem de stør-
ste kriser i hans liv og brugte ham 
på en helt særlig måde til at for-
kynde og undervise kristne ledere i 
Egypten.«
Wessam Youssef, Internationalt Kris-
tent Center, Aarhus

FREDE MØLLER

Kaldet
Frede Møllers baggrund og opvækst 
pegede ikke i retning af, at han 
skulle blive præst. Men en søndag 
morgen i 1963, da han var 15 år gam-
mel, vågnede han og hørte kirke-
klokken kalde: »Kom nu! Kom nu!« 
Det gjorde han så. Og lige siden har 
kirken og den kristne tro været om-
drejningspunktet i hans liv. 

BØRGE HAAHR ANDERSEN

Duften af Edens have
Børge Haahr Andersen har begået 
endnu en samling velskrevne, fi-
nurlige og tankevækkende erin-

dringsessays, hvor erfaringerne 
fra den lille verden ses i sam-
menhæng med Bibelens store og 
forunderlige verden. 

200 sider
199,95 kr.

298 sider
249,95 kr.
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Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Vækst og fornyelse i liv og parforhold

Par-, familie- og psykoterapeut

Medlem af Psykoterapeutforeningen

Kurser for par.

Terapeutske samtaler i:
Bramming, Århus 
og Aalborg

www.barak.dk
Tlf: 4036 8459

gunhild@barak.dk

nn

Gunhild Aaen Madsen

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

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

JONNA NØRLUND
Psyko-, Par - & Familieterapeut MPF

20 68 55 10

jn@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

PF
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Af freelancejournalist  
Svend Løbner

Radio er ’in’ blandt unge, og 
det er lokalradio også.

Tre unge fyre fra Brændstrup 
i Sønderjylland laver kristen 
ungdomsradio hver fredag 
aften – og deres venner fra 
gymnasiet lytter med, mens de 
laver lektier eller hygger sig med 
kammeraterne. 

Nogle bruger endda den 
friske live-radio med debat og 
musik som en slags forfest, in-
den de skal i byen fredag aften.

Vi møder de tre unge radio-
entusiaster i deres radiostudie 
i Brændstrup mellem Rødding 
og Gram. Studiet skal være 
godt isoleret, for det ligger på 
Brændstrup Kristne Friskole, 
hvor skolebørnene leger og 
spiller fodbold til den helt store 
guldmedalje.

Og musestille er det i det lille 
studie, når vi træder ind for at 
tale med de tre drenge: Emil 
Larsen er 19 år og kommer fra 
Brændstrup. Isak Jespersen er 
18 år og bor i Bevtoft. Og Fre-
derik Wind er 18 år og kommer 
fra Ribe. Så han er ikke helt 
sønderjyde. Men næsten.

Fart og frisk musik
De tre står selv for LUMI 

Ungdomsradio, som sendes 
hver fredag mellem kl. 20 og kl. 
22. Emil er tekniker, og Frederik 
og Isak er studieværter. 

Til forskel fra den almindelige 
LUMI radio kører programmet 
med fart og frisk musik i mo-
derne genrer. Debatten kører 
stærkt, og emnerne handler 
om det, der optager unge i dag. 

- Jeg får et ’boost’ hver gang, 
jeg laver lokalradio, fortæller 
Isak Jespersen og tilføjer: - Vi 
vil lave radio med mening. Vi vil 
være en kontrast til plat radio, 
hvor man kan få det indtryk, at 
det blot skal køre, så folk ikke 
falder i søvn. Vi vil formidle et 
budskab.

De to andre nikker samstem-
mende. 

- Vores vigtigste opgave er 
at tage Bibelens budskab og 
overføre det til hverdagen, 

siger Frederik. - Det betyder, 
at vi giver afkald på teologisk 
præcision og i stedet bruger vo-
res egen personlige baggrund. 
Når der i Bibelen står: ”Drik jer 
ikke fulde i vin, det fører kun til 
udskejelser”, så snakker vi ikke 
så meget om, hvorvidt man må 
drikke eller ej, men mere om 
udsvævelserne, som følger, at 
man mister kontrollen over sig 
selv, pointerer han.

Varmer op på Facebook
Netop unges alkoholkultur 

var emnet for den seneste ud-
sendelse, som vanen tro blev 
varmet op med et indslag på 
Facebook:

- Vi fi lmede os selv med øl 
i hånden og råbte ”skåååål!” 
Vi hældte naturligvis øllen ud 
i vasken bagefter, for vi drikker 
ikke i studiet, fortæller Frederik. 

Ellers er grundstoffet det 
samme som i LUMI radio, be-
roliger Emil:

- Det går bare lidt hurtigere, 
og musikken er meget friskere. 
Vi startede LUMI Ungdomsra-
dio i september sidste år, fordi 
LUMI radio var lidt for kedeligt til 
unge. Unge ville slukke ti minut-
ter ind i programmerne, og det 
er synd, når budskabet er så 
godt, fortæller Emil. 

I radioen har de behandlet 
emner som skabelse, Intelligent 
Design, tvivl og det at være 
ny i troen. De har haft gæster 
i studiet, som lige er blevet 
kristne. Nogle gange har de 
optaget interviews med kendte 
musikere udenbys og klippet det 
ind i udsendelsen.

- De bedste udsendelser er 
dem, hvor vi får lidt modspil. 
Dem får vi rigtig mange face-
book-kommentarer på. Og det 
leder til en masse gode samta-
ler med vores gymnasievenner, 
fortæller Isak.

Radio med mening
De tre unge slår fast:
- Vi vil have det kristne bud-

skab ud. Samtidig vil vi gerne 
hjælpe vores kristne venner. 
Og uanset hvad programmerne 
handler om, kommer de før 
eller siden til at kredse om 
evangeliet.

Hvordan undgår I, at det 
bliver for tungt?

- Vi bruger aldrig manuskript, 
fortæller Isak og fortsætter: - Vi 
skriver blot nogle stikord ned 
og snakker ud fra dem. Mange 
kristne ord kræver forklaring. 
Derfor er det godt at have plads 
til at uddybe dem. Og så ’brea-
ker’ vi med noget frisk musik. 

Det er vigtigt at holde en god 
balance mellem underholdning 
og formidling af budskabet, 
fremhæver han. 

- P3 og andre radiokanaler 
for unge har meget dygtige stu-
dieværter, men vi synes nogle 
gange, at det bliver for plat. 
”Radio med mening” er vores 
slogan. Der skal være noget at 
tænke over og forholde sig til.

Behøver ikke at være 
perfekt

Men hvad kan det kristne 
budskab give unge i dag?

- Det giver håb midt i unges 
identitetsræs, hvor de hele tiden 

spørger: Er jeg god nok? Ser 
jeg godt nok ud? Evangeliet 
rammer lige ind i fi losofi en om, 
at enhver er sin egen lykkes 
smed. For når man tror på 
Jesus, behøver man ikke være 
perfekt, fortæller Isak. 

- Det betyder også en erken-
delse af, at man kun er en lille 
del af noget større, supplerer 
Frederik. - Religiøse idéer er 
gode for unge. Det er godt at 
blive sat på plads og refl ektere 
over livets store spørgsmål.

Emil fortsætter:
- Vores udsendelser er også 

med til at nedbryde fordomme 
om kristne. Gennem radioen 
kan vi afl ive myter og forklare 
det, vi tror på.

Lokale behov og  
aktiviteter

LUMI Ungdomsradio tager 
ofte afsæt i de lokale behov. 
Dels tager de emner op, som 
unge – også deres gymna-
sievenner – tumler med i dag. 

Derudover fortæller de om kon-
certer og andre arrangementer 
i nærområdet. 

Hvordan reagerer de ældre 
på deres udsendelser?

- Responsen har været virke-
lig god, fortæller Emil. 

- Vi ved dog ikke, om de 
blot er glade for, at unge gider 
lave noget, eller om de kan li’ 
programmerne, siger Frederik. 

- Flere har sagt, at de er glade 
for at lytte til det, vi siger. Men de 
skruer ned for musikken, smiler 
Isak. - De er ikke så meget for 
”rap”, siger de.

Glade amatører
Radiomedier er lidt old school 

– hvorfor har I unge givet jer i 
kast med det?

- Fordi vi fik muligheden 
– og fordi vi synes, det er 
spændende at lave aktuelle 
live-programmer. Siden har vi 
erfaret, at unge faktisk lytter til 
programmerne, mens de laver 
lektier eller hygger sig en aften. 

Folk kan godt li’, at vi er på live, 
fortæller Frederik og fortsætter:

- Vi er bare glade amatører. 
Vi startede bare og har siden 
lært at lade være med at sige 
øh, hm og ik’og?

Kan I anbefale andre at lave 
ung radio?

- Ja, bestemt. Det har skabt et 
enormt godt fællesskab imellem 
os, fortæller Isak. 

De to andre nikker. Andre 
unge behøver ikke at være ner-
vøse for at give sig i kast med 
radiomediet.

- Man skal ikke have styr på 
det hele. Det skal være ligetil 
og spontant. Vi siger vores 
personlige mening i radioen og 
bruger Bibelen som vejledning. 
Det må vi så stå inde for, slutter 
Frederik.

Man kan lytte til LUMI Ung-
domsradio på hjemmesiden 
http://lu miradiosyd.dk.

’Det giver et boost 
at lave lokalradio’

Tre unge søn-
derjyder laver 
live lokalradio 
– og får god 
respons fra 
deres gymna-
sievenner.

Herover Frederik og Isak i studiet på Brændstrup Kristne Friskole. 
På billedet til venstre ses tekniker Emil. 
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Debat

Stillinger

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

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.

Ferie

Pædagog søges
Se mere på: www.smaa-land.dk

KFS søger kontormedarbejder
 

Ansættelsesstart: 

Ansøgningsfrist:   7/8 2016
Arbejdssted:   

Læs mere på www.kfs.dk

En autentisk rejse til et uforglemmeligt land. Besøg 
landsbyfamilier og hør om deres dagligdag. Oplev stor-
byen Jerevan, se smukke kirker og smag på armensk 
mad. Rejselederne har indgående kendskab til landet.

Find rejsen på  
vores hjemmeside

Armenien

Verdens  
ældste kristne 

nation

16. - 24. SEPTEMBER

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

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

      Rimelig leje, ring: 4059 1700

For mange var det sikkert ry-
stende at læse om, at folketingets 
formand og integrationsministeren 
har indviet et asatempel. Designe-
ren Jim Lyngvild  kender jeg ikke 
noget til. Om han måske ligesom 
Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg 
har handlet i nostalgi uden at 
kende historien bag asatroen.

Vistnok i 2. århundrede e. K. 
var Romerriget / Jernriget ved at 
gå i opløsning. For at hindre det 
forsøgte romerne at få adgang 
til kul- og jernlejerne i Kaukasus, 
som i fortiden var grundlaget for 
hetiternes stormagtsindfl ydelse 
langt omkring. Også i Mellem-
østen. Aserne i Kaukasus og 
Sortehavsregionen kæmpede 
længe imod for at holde romerne 
borte, men måtte til sidst give op 
og udvandre nordpå.

De medbragte også deres 12 
præster / goder fra Asgorod / As-
gård. Langt nordpå grundlagde de 
en by, der stadig eksisterer: Nov-
gorod / Nygård. Det oprindelige 
navn har nok været NovAsgorod 
/ Ny Asgård.

Men pludselig valgte de at fort-
sætte mod vest til Skandinavien, 
hvor de slog sig ned i Danmark. 
En by på Fyn blev opkaldt efter 
Odin: Odense. - Der opdagede 
Odin, at romerne også var på 
vej nordpå gennem Frankrig til 
Ruhrdistriktets kul- og jernlejer i 
Germanien. Så sendte Odin sine 
tre ældste sønner til Germanien 
med en stor værnemagt. - Og 
én af de 12 goder - præstinden 
Gefi on - blev som hans udenrigs-
minister sendt på statsbesøg hos 
svenskekongen, som hun totalt 
bedårede, så han gav hende et 
stykke land, som hun snedigt la-
vede lidt større. Det var Odin glad 
for. Nu kunne han fl ytte til Sverige.

Nogle aserofficerer samlede 
en hær af gøter (Længe før vikin-

gerne drog på langfart) og drog 
sydpå til Efesus, Lilleasiens vig-
tigste romerske by, som de totalt 
ødelagde. En ordentlig øretæve 
til Rom. Og så blev "lysestagen" 
i en lang periode fl yttet til den 
næstvigtigste by, Laodikea, Åb. 
2:1-7 og 3:14-21.

"Goder" / præster blev i Skan-
dinavien forvekslet med "guder". 
Hvilket Odin ikke var ked af, men 
udnyttede. Aseroffi cerer og dyg-
tige politikere kunne efter døden 
avancere til gudestatus. Fx Tor, 
der var én af de store krigsguder. 
Men Odin begyndte at avancere 
til gudestatus allerede, mens han 
levede. Derfor er det uheldigt med 
Grundtvigs salme: "Alfader, du 
hvis navn i Nord skal aldrig gå af 
minde." Grundtvig vidste ikke, at 
Odin var Nordens Alfader.

Én af aserne, krigsguden Tor, 
har aldrig været i Danmark, skønt 
hans berømte kamp med Mid-
gårdsormen er placeret midt på 
den jydske vestkyst: Torsminde. 
Tor levede 2-3 generationer før 
Odin. Hans kamp med Midgårds-
ormen må være sket i Sortehavet.

Pia Kjærsgaard afskyr flygt-
ninge. Og Inger Støjberg er in-
tegrationsminister. De to damer 
har gjort sig totalt til grin ved at 
ved at hjælpe Jan Lyngvild med 
at indvie et tempel, hvor man kan 
tilbede og ofre til for længst afdøde 
fl ygtninge.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Slap politik
En syrisk familiefar har fået til-

ladelse til at få 17 af sine 20 børn 
til Danmark - samt den ene af sine 
tre koner. Det betyder, at han  kan 
se frem til at modtage 214.128 
kroner i børnepenge. Dertil kom-
mer bolig, skole, lægehjælp, gratis 
tandlæge, forsørgelse, osv.

Han vil gerne leve med sine tre 
koner, hvis de kommer til Danmark, 
og han ønsker desuden ikke, at 
hans børn skal gifte sig med dan-
skere. Flere politikere udtaler, at de 
er forargede, men hvordan kan det 
komme bag på nogen!

Den syriske far kan ifølge ham 
selv hverken arbejde eller deltage 
i danskundervisning på grund af 
psykiske og fysiske problemer. 

Dette er den virkelighed, vi står 
overfor, som er et resultat af den 
slappe fl ygtningepolitik, regerin-
gen lægger for dagen, hvor fl ygt-
ninge skal integreres og tilbydes 
en evig tilværelse i Danmark -  i 
stedet for et midlertidigt ophold. 
Ingen politiker kan sige, at sagen 
om denne fl ygtningefamilie kom-
mer bag på dem.

Problemet er velkendt. Flygt-
ninge og indvandrere, der ikke 
arbejder - har mange børn og 
sågar fl ere koner. Danmark har 
ikke længere råd til at tage imod 
mennesker, som ikke har et ærligt 
ønske om at lade sig integrere, 
og som dybest set foragter vores 
levemåde, religion og kultur. Vi 
er nødt til at sætte bremsen i og 
dæmme op for masseindvan-
dringen. 

Det betyder ikke, at vi ikke kan 
hjælpe mennesker i nød og være 
næstekærlige. Men næstekær-
ligheden skal også gælde vores 
egne borgere - dem kan vi ikke 
blive ved med at svigte til fordel 
for dem, der kommer hertil.

(Forkortet, red.)
DORTHE ULLEMOSE MF (DF)

Grill uden
promille, tak!

 
Engang var det kaffekanden, 

Madam Blå og måske hjemme-
bag, der var traktementet, når 
familien hyggede sig udendørs  
en lun sommeraften.

I dag er det ikke lifl ig kaffeduft, 
der breder sig i haverne, men 
røg og damp fra gasgrillen, der 
godt kunne minde om en mindre 
kanon, der er kørt i stilling. 

Dertil kommer så alle reklamer-
ne for det, der skal grilles: Grillpøl-
ser, grillkoteletter, grillsvinekam, 
grillbryststykker, herregårdssteg, 
plankebøffer, skinkeschnitzler 
osv. Også alkoholproducenterne 
har udnyttet grillsæsonen til egen 
fordel, så vi er nået dertil, at der 
kan være grund til bekymring, og 
man må spørge: "Er der ingen, der 
griller uden promiller?" 

I en reklame for en Grill Akvavit 
stod der, at den er specielt kom-
poneret til ”grill-måltidet og andre 
kødorienterede måltider."

Det kan godt være, at Grill 
Akvavitten harmonerer med ma-
rineret og grillet kød, men harmo-
nerer den også med, at 122.000 
børn lever i familier med alkohol-
problemer? Det, der skulle være 
en fredelig grillaften for familien, 
kan meget let blive lige det mod-
satte på grund af alkoholen. 

Hvorfor skal disse familier 
overalt møde alkoholreklamer, 
fordi politikerne ligger under for en 
magtfuld alkohollobby og undlader 
at forbyde alkoholreklamer i det of-
fentlige rum? Kan politikerne med 
god samvittighed blive ved med at 
svigte alle disse ulykkelige børn?

Er der ingen politikere, der gril-
ler uden promiller?

(Forkortet, red.)
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Sådan opstod Asatroen

Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nød-
vendigvis Udfordringens. 
Red. forbeholder sig ret til at 
forkorte og udelade indlæg

Familierne sløjfer dyre grav-
steder, fordi Folkekirken har sat 
prisen markant op, meddelte 
TV2 News d. 25. maj. Det er sket 
for at flytte økonomiske midler 
fra de døde på kirkegården til 
det kirkelige liv samt forskellige 
konsulenter. Konsekvensen er helt 
enkelt blevet, at mange danskere 
dropper familiegravstedet.

Den udvikling får både sog-
nepræster og i hvert fald en 
biskop til at frygte for den danske 
kirkegårdskultur, lyder det i en 
stor avis. Skal det kun være Brød-
remenigheden i Christiansfeld 
med deres Gudsager, jøderne, 
muslimer og meget velhavende 
mennesker, der kan bevare deres 
gravsteder uden at blive sendt på 
tiggerstaven?

Som et familiemedlem, der 
er medlem af et menighedsråd 
fremhæver, er det helt galt, at 
det er vigtigere at udskifte et ikke 
helt velholdt stykke egetræ med 
arkitektonisk bistand og til dertil 
hørende høje omkostninger end 
at bibeholde eller at etablere 
gravstensparker (lapidarier), som 
giver et smukt og historisk indtryk 
over afdøde personer og disses 
erhverv/virke. 

Nu er den helt gal, for godt 
nok indeholder gravstene på 
såvel  gravstederne som grav-

stensparkerne minder over såvel 
familiemedlemmer som godtfolk, 
og gravsten/gravsteder sløjfes, 
når den aftalte betalingsperiode 
er udløbet, hvorpå næste station 
for gravstenen er gravstensparken 
hvor en sådan fi ndes. 

Der, hvor problemerne opstår, 
er primært på betalingssiden for 
selve gravstederne, og håndterin-
gen af gravstene i gravstenspar-
kerne. Ganske vist må man ikke 
genbruge gravsten som bygge-
materialer, men det forekommer, 
at sådanne sten kommer til at 
blive genbrugt som gravsten på 
en grav, der ikke tilhører familien.

Mindst lige så mærkværdigt er 
det, at visse computernørder, og 
sådanne fi ndes i menighedsråd, 
har fostret den ide, at alt det med 
gravstens-parker bør køres over i 
et computersystem. Det, siger de, 
er i overensstemmelse med en 
kirkeministeriel tankegang. Den 
kan jeg ikke få øje på, hverken i 
bekendtgørelsen eller vejlednin-
gen. Det kan godt være, at det 
hæderkronede ministerium bør 
beskrive forskellen på en selv-
oplevelse og nogle billeder på en 
computer overfor de bedrevidende 
computerfolk i menighedsrådene.

HANS STENGAARD JESSEN

EGERNVEJ 1
6400 SØNDERBORG       

Gravsteder er blevet for dyre

Gudsageren i Christiansfeld

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 23:
Sanny Skov Pedersen
U. Birchsvej 53, 
9430 Vadum

Kodeord: Musikteater

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 
23. juni 2016. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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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

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Diverse

Brug for annonce? Ring 73 56 15 06
Udfordringen udkommer hver søndag! Svar på annoncen sendes til: Udfordringen, Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. 24-01”
Fuld diskretion 

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

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                  

Personlige

Søndag 
26. juni

kl. 10:30

Max Büsman
Tema: Frihed i 
Helligånden

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

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 
  

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
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

Enkemand – ældre troende kristen
Søger kvindelig trosfælle at bo sammen med.
Bor ved Køge bugt.

Billet-mrk. 24-01

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

SUELL Team

Check out: www.impactschool.dk

BRÆNDER
     DU STADIG?
Bibelskolen for dig, der ønsker 
kraft, karakter og kundskab

Start: 22. august 2016

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 26. juni 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

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

Møde med undervisning - Bønnens og fastens kraft:
Torsdag d. 23. juni 2016 kl. 19.00



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

DR K
Lørdag 25/6
19:20 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. For Sigurd 
Barrett er det en tekst om tvivlen, 
der kan udfordre troen. Morten 
Børup Skolens Kor ved dirigent 
Alice Vestergaard synger salmen 
”Jesus er navnet mageløst” 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. Download 
en app til iPhone, iPad eller Android 
eller se www.god.tv hvor der fi ndes 
20 web kanaler 24/7 og meget 
mere. GOD Channel kan også 
ses 24/7 via parabol: ASTRA 4A 
5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

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

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 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: 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

Radio 

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/

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. 

Søndag 19/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 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.
Genudsendelse fra onsdag.
9.54 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)

Mandag 20/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 21/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 22/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Civilisation og sammenbrud
Udenrigsordfører Michael Aastrup 
Jensen (V) besøger skurvog-
nen for at tale om oplevelser på 
mørkets bjerg i Irak, religion som 
meningsskaber og sit forbeholdne 
forhold til folkekirken. Vært: Anders 
Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 23/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 24/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 25/6
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 26/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Helligåndskirken i Flens-
borg. 5.s.e. Trinitatis. Prædikant: 
Viggo Jacobsen.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mange familier har overlevet 
vinteren takket være støtten til 
Mission Østs arbejde. Men vi må 
ikke stoppe nu.  

Mission Øst har uddelt nødhjælp til 
over 9.000 familier og oprettet tre 
centre for børn på flugt. Men der er 
stadig et enormt behov. Vær med 
til at give disse mennesker håbet og 
livet tilbage. 

Tak for dit bidrag—stort eller lille! 

Med venlig hilsen 
Kim Hartzner  

 

 

Læge og 
generalsekretær  
i Mission Øst   

Giv fordrevne familier livet tilbage  

Når vi kommer til 
centrene, er vi så 
glade. Vi glemmer, 
hvad der skete i 
Sinjar, og vi glemmer 
vores forfærdelige 
situation. 
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Støt via MobilePay  
20 13 12 12 eller  

SMS ME50 til 1245  

’Herrens Veje’ er en ny karakterbaseret TV-serie, der tager udgangspunkt i en præstefamilie med to 
voksne sønner i den danske folkekirke. Foto: Agnete Schlichtkrull, DR

Rollerne er fordelt. Optagel-
serne er i gang. DR arbejder 
på en ny stor dramaserie, der 
behandler begrebet tro. 

’Herrens veje’ tager udgangs-
punkt i en præstefamilie i den 
danske folkekirke. Historien er in-
spireret af Bibelens fortælling om 
Kain og Abel, og hovedrollerne 
skal spilles af Lars Mikkelsen og 
Ann Eleonora Jørgensen som 
forældrene, mens Simon Sears 

og Morten Hee Andersen spiller 
de to voksne sønner.

Adam Price mener, at vi i 
Danmark i høj grad er omgivet 
af troen i hverdagen, selv om de 
fl este nok ikke betragter sig selv 
som særligt troende.

”Troen fylder i den offentlige 
debat, både når ateisterne opfor-
drer folk til at forlade folkekirken, 
og når vi diskuterer integration, 
fl ygtningekrise, terror eller den 
amerikanske valgkamp. Men 

også når vi søger ind i os selv 
og dyrker mindfulness, hipster-
buddhisme eller den velkendte 
blanding af overtro og spiritualitet 
og bliver enige om ”at der er mere 
mellem himmel og jord”, siger 
manuskriptforfatteren til DR. 

Seerne må dog vente lidt 
endnu på den nye dramaserie. 
De første 10 afsnit bliver vist i 
efteråret 2017, og anden sæson 
er planlagt til efteråret 2018.

Lisbeth

DR er i gang med en 
ny dramaserie om tro
Adam Price er hovedforfatter på DR’s nye dramaserie ”Herrens Veje”.

Viggo Jacobsen.
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- Den dårlige nyhed er, at jeg har mistet alle mine 
penge på grund af en forkert investering. Den gode 
nyhed er, at jeg nu er helt klar til at give tiende.                      

Af Niels Christian Melgaard

Timo præsenterer: Det urgamle 
nordiske køkken.

Den 16-årig efterskoleelev Timo 
Zeeb Jeremiassen går mod strøm-
men og vil udbrede det urgamle 
nordiske køkken. Derfor lægger 
han lige nu sidste hånd på ”Timos 
grønlandske kartofl er” - en koge-
bog fuld af gamle grønlandske 
opskrifter.

Timo Zeeb Jeremiassen kom-
mer fra Upernavik i Grønland, 
men går i 10. klasse på Hestlund 
Efterskole ved Bording i Midtjyl-
land. Som afgangsprojekt har han 
valgt at skabe en kogebog fuld af 
traditionelle grønlandske kartoffel-
retter. Retter, som stammer fra det 
urgamle nordiske køkken.

- Jeg elsker at lave mad, og jeg 
elsker grønlandsk mad. Jeg kan 
se, at mange unge i Grønland 
mere og mere spiser ikke-grøn-
landske retter, herunder mas-
ser af færdigmad. Blandt andet 
derfor vil jeg gerne sætte fokus 
på de gode, traditionelle retter 
fra Grønland, forklarer den unge 
kogebogsforfatter.

Lært om anden madkultur
Timo går lige nu i 10. klasse på 

Hestlund Efterskoles kokkelinje. 
Han har udviklet idéen om en 
grønlandsk kogebog sammen  

med sin faglærer, kokken Morten 
Vejen Grøndal.

- Morten og jeg har lært en mas-
se af hinanden i årets løb – blandt 
andet om hinandens madkulturer. 
Det har været medvirkende til, at 
jeg nu ønsker at indvi hele verden 
i det urgamle nordiske køkken.

I mange af retterne indgår den 
velkendte kartoffel, men når den 
serveres med moskusokse, sæl, 
tørret torsk, hellefi sk fra Ilulissat, 
fjeldørred fra elvene, grønlandsk 
fjordlaks, fårekød fra Sydgrøn-
land og meget mere – så opstår 
den sødeste nordiske musik. Det 
fortæller efterskolelærer Morten 
Vejen Grøndal, som har gen-
nemtestet opskrifterne sammen 
med Timo:

- Det er virkelig lækre retter, 
som ikke er spor svære at gå til. 
Samtidig har Timo lagt vægt på 
at præsentere opskrifter og frem-
gangsmåde ved hjælp af masser 
af fotos. Det er pædagogisk, 
og samtidig afspejler det også 
den måde, hvorpå man ynder at 
kommunikere i Grønland, siger 
Morten.

Efterskoleelev serverer
grønlandske kartofl er
16-årig efterskoleelev på Hestlund Efterskole vil udbrede det urgamle nordiske køkken. 

Tre af Timos retter fra bogen.

Timo Jeremiassen vil gerne 
sætte fokus på traditionelle 
grønlandske retter med kartoffel.

Timo og lærer Morten Vejen 
Grøndal har lært om hinan-
dens madkulturer.

Rejer, æg - og kartofl er - på 
grønlandsk.

Bogen ”Timos grønlandske kartof-
ler” udkommer d. 20. juni, og sam-
me dag er der kl. 10-12 reception 
på Hestlund Efterskole. Bogen 
koster 119 kroner og kan forudbe-
stilles ved at kontakte Timo Zeeb 
Jeremiassen via Facebook.

Selvom Phil Wickham har udgivet mange lovsangsalbum, 
er hans ottende “Children of God” ingen selvfølge. 

Før han gik i gang ledte en skade på hans sangstemme 
til operation – med risiko for at miste stemmen fuldstændigt. 
Som fuldtidslovsanger gennem årtier var dette en identitets-
udfordrende situation. Den udfordring ledte Phil Wickham 
tilbage til de basale grundsætninger i kristendommen, som 
blandt andet titelsangen er skrevet ud fra. 

Hans teologisk stærke sange er helt klart en af albummets 
forzer sammen med den velproducerede og harmonisk klin-
gende lyd.  Selvom sangene har forskelligt tempo og  lydbil-
lede, fremstår hele albummet sammenhængende. 

To af albummets højdepunkter for mig er Your Love Awakens 
Me og Secret Place, som er gedigne lovsange, der kan tåle 
mange gennemlytninger.  Især teksten i Secret Place vækker 
genklang: 

Where will you run, my soul
Where will you go when wells run dry
When the wind starts to blow
How you gonna keep this fl ame alive 

Fulgt op af konklusionen:
I’m running, I’m running

I’m running to the secret place
For mig er det i det hele taget hans downtempo tilbedel-

sessange, som trækker, og som jeg har lyst til at høre igen. 
Uptempo sangene bliver i højere grad baggrundsmusik, måske 
også på grund af deres meget poppede lydbillede. 

For det er måske albummets svaghed midt i alle de åbenlyse 
kvaliteter – at det let kan blive baggrundsmusik, fordi det er 
vanskeligt sådan rigtigt at mærke Phil Wickham. På trods af 
livskrise og indholdsmæssig dybde bliver det studieindspillede 
album nogle steder en anelse klichépræget og uvedkom-
mende. Men måske er det bare kemien det er galt med, og 
andre kan muligvis sidde med en helt anden oplevelse. 

Phil Wickham er en dygtig lovsanger og musiker, og album-
met fortjener en anbefaling, især til dig som kan lide ”traditionel 
moderne amerikansk lovsang”, som den synges i mange kirker. 

Eva Jørgensen

Rutineret lovsang
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I denne tid er det højsæson for kørsel med 
studentervogne, der festligt pyntet kører 
gennem byer med stop ved de nyudspung-
ne studenters bopæl. Ofte er en større del 
af læsset alkohol i forskellige afskygninger.

Hvordan kan en kristen agere under studen-
terkørslen og de efterfølgende fester?

Efter to eller tre år på en ungdomsuddannelse 
er det ikke den første fest, der er blevet inviteret 
til. Og kendskabet til de medstuderende er måske 
blevet til venskab. Paraderne, der måske det 
første halve år var sat op, er der ikke så meget 
brug for længere.

Derfor er der i langt større grad mulighed for 
at agere autentisk. Har man tidligt givet udtryk 
for mådehold i sine holdninger til alkohol, så vil 
mange opfatte det som en naturlig reaktion at 
drikke en cola.

Bibelen forbyder os ikke at tage til fester, hvor 
de fl este opfører sig på en måde, som Bibelen 
ikke anbefaler. Paulus kan tale om, at det er OK at 
tage med til fester, hvor værten er afgudsdyrker 
og der serveres kød fra ofringerne til afguderne 
(1. Korintherbrev 8-10).

Bibelen taler ikke om, at man ikke må drikke 
alkohol. Bibelen taler om, hvordan alkohol på-
virker os. Den taler også om at være et lys midt 
i mørket. Måske kan du tage en kande kaffe og 
nogle kopper med i stedet for en fl aske sprut og 
på den måde få en snak med de medstuderende.

To ting er væsentlige:
Vær afklaret inden turen. Hvis du vælger at 

drikke moderat, så hav en klar fornemmelse af, 
hvor meget du vil og kan drikke, så det ikke skal 
besluttes i ”kampens hede”.

Og kommer du til at lokke en anden med ud 
i noget, som denne person ikke kan klare? Det 
kan være svært at overskue, om der er nogen, 
man skal tage hensyn til her - men det er vigtigt 
at overveje det.

I en folder fra Kristeligt Forbund for Stude-
rende lyder spørgsmålet: Hvor går grænsen så 
(ift. alkohol)?

Den går der, hvor din samvittighed sætter 
den, lyder svaret.

Kan jeg så stole på min samvittighed?
Ikke altid. Den må hele tiden holdes skarp ved 

at blive slebet  på Guds Ord, Bibelen.

Midt i højsæsonen

Af Niels Christian Melgaard

- Det er med tungt hjerte, at 
vi kan bekræfte, at Christina 
er død og vendt hjem til Gud.

Sådan lød det i en erklæring fra 
en talsmand for den amerikanske 
sangerinde Christina Grimmie.

Den 22-årige sangerinde hav-
de i fredags, 10. juni, netop af-
sluttet sin koncert på spillestedet 
”The Plaza” i Orlando, Florida.

Mens hun var ved at skrive 
autografer, nærmede gernings-
manden, Kevin James Loibl, 27, 
sig og affyrede tre skud med 
pistol mod Grimmie. 

Grimmies bror, Marcus Grim-
mie, overmandede efterfølgende 
gerningsmanden, og under tu-
multen skød gerningsmanden sig 
selv. Det viste sig efterfølgende, at 
Loibl havde to pistoler, to magasi-
ner og en jagtkniv på sig.

Christina Grimmie blev bragt til 
Orlando Regional Medical Center 
i kritisk tilstand. Hun døde tidligt 
dagen efter.

Politiet har endnu ikke opklaret  
motivet til drabet og siger til CNN, 
at der ikke er beviser for, at Grim-
mie og Loibl kendte hinanden.

I 2014 deltog Grimmie i den 
sjette sæson af talentkonkurren-
cen ”The Voice”.

Hendes sang fi k alle fi re dom-
mere til at vende stolen, og hun 
besluttede sig for at lade Adam 
Levine stå for coachingen i kon-
kurrencen, hvor hun sluttede på 
tredjepladsen.

Allerede inden deltagelsen 
havde Grimmie fået sig en gan-
ske solid fanskare.

3.365.734 følger hende på 
Facebook, og fl ere danske fans 

opdagede Grimmie for fem år 
siden.

Grimmie voksede op i Marlton, 
New Jersey. Hendes far bemær-
kede talentet for at synge, da 
hun var seks år gammel. Hun 
begyndte at spille klaver i en 
alder af ti. 

I en række videoer og inter-
views fortalte Grimmie, at hun 
var kristen. I en af videoerne på 
Youtube fortæller hun, at hendes 
favoritsang er ”In Christ alone”, 
som hun også synger i videoen.

Kristen sangerinde 
dræbt af skud
Den kristne sangerinde Christina Grimmie blev dræbt af 
skud efter koncert i Orlando, Florida.

Christina Grimmie blev 22 år. Foto: ChristinaGrimmie.com

Ung Udfordringt

Klummen

Af Niels Christian 
Melgaard

 journalist
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”Radicool Ungdom foreslår, at 
helligdagene afskaffes.” 

Formanden Victor Sloysen 
forklarer:

- ”Det er simpelthen undertryk-
kende at have helligdage. Som 
om nogle dage betyder mere 
end andre. 

Det er ikke rimeligt over for de 
andre dage og uger, som kan føle 
sig mindreværdige. Og så er det 
et groft overgreb på ikke-troende. 
De kan jo ikke gøre for, at de er 
født et sted, der har traditioner 
og historie”.

Kamp mod Thors dag
Men Radicool Ungdom ønsker 

at gå... videre og afskaffe ugeda-
genes navne:

- ”Tag for eksempel torsdag. 
Den er opkaldt efter guden Thor.

Så dér har vi det igen: Det er 
urimeligt over for dem, der ikke 
tror på de nordiske guder, og jeg 
ved, at mange har svært ved at 
komme igennem torsdagen og fø-
ler sig meget undertrykte mindst 
en gang om ugen. 

Vi synes, at man selv skal have 
lov til at bestemme, hvad dagen 
skal hedde”.

Afskaf gammel historie
Kampen mod helligdage og 

ugedage er imidlertid en del af 
en større kamp, forklarer Victor 
Sloysen:

- ”Vi synes, at kultur og hi-
storie er meget vigtigt. Derfor 

arbejder vi på 
at afskaffe alle 
de historiske og 
kulturelle spor i 
vores samfund. 
Så kan der en-
delig blive plads 
til noget rigtig 
kultur”!”

D e n  s a t i -
r i s k e  h j e m -
meside www.
hyrdebrevetso-
endagmorgen.
dk. redigeres af 
sognepræst Kri-
stian Bøcker fra 
Jelling.

Hyrdebrevet Søndag morgen bragte nyheden allerede i maj. 
Men sagen er nu på det seneste blevet endnu mere aktuel.

’Afskaf ugedagenes navne nu!’
Radicool Ungdom:

Vi behøver ikke at bruge vikingernes gudenavne, 
mener Radicool Ungdom ifølge Hyrdebrevet.

Hvilket billede fremkalder det ord på din nethinde? For mit 
vedkommende ser jeg 3 kors på en høj i Jerusalem, hvor 
tankerne bliver ledt hen på Jesu mægtige offer.

Men rejsen til Jerusalem 
i år fi k ændret lidt ved det 
billede. Ikke på det store 
offer, som Jesus betalte 
for verdens synd, men på 
placeringen af korsene i 
Jerusalem.

En guide i Gordons Grav-
have fortalte, at det var skik 
på Jesu tid at slå mennesker 
ihjel ved at styrte dem ud 
over en klippeskrænt. Så 
da vi står og kigger over på 
klippeformationen af hoved-
skalstedet, får vi af vide, at 
korsene nok har stået forneden af klippen, der hvor vejen har 
gået forbi i sin tid. 

Matt. 27:39: ”Og de, der gik forbi, spottede Ham og rystede 
på hovedet af Ham…”

Og som der blev fortalt, har det været brugt her at styrte men-
nesker ud over klippen for at slå dem ihjel, så det er jo nok deraf, 
stedet har fået navnet ”Golgata, som betyder hovedskalstedet”. 
Folk har fået smadret deres hoved i faldet. 

Og er det ikke bare suverænt af Gud, at Jesus skulle ofres 
dér, hvor mennesker har måttet lade livet for en forbrydelse, 
for ”synd”, som efter loven krævede dødsstraf? 

Dér, på det sted tager Jesus hele verdens forbandelse på 
sig! Se Gal 3:13-14.

Det bliver også til en af de her ”aha”-oplevelser, da vi når til 
synagogen i Nazaret, hvor Jesus læser op af Esajas: ”Herrens 
hånd er over mig …” og hvor folk til sidst bliver så vrede på 
Jesus, at de driver ham ud til kanten af det bjerg, deres by var 
bygget på, for at styrte Jesus ned. Det var altså brugt at slå 
mennesker ihjel på den måde.

Men jeg måtte lige hjem og slå lidt fl ere steder op i Bibelen 
for at få det bekræftet, og vi kan læse om denne form for hen-
rettelse i Salme 141:6 og 2. Krøn 25:12. 

Jeg vil varmt anbefale at rejse til Israel, man kommer altid 
beriget hjem.

Velsignet sommer.

Hvad var Golgata?

Karin Madsen
Thurø, Svendborg
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