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Flere vil gå på det kristne gymnasium
Af Niels Christian Melgaard

I det kommende skoleår slår 
Det Kristne Gymnasium i 
Ringkøbing dørene op til det 
største antal elever nogen-
sinde. 

Af skolens seneste årsrapport 
fremgår det, at man forventer 
188 elever til det kommende 
skoleår, og det er det højeste 
antal, siden gymnasiet startede 
i 1979. I det netop afsluttede 
skoleår havde gymnasiet 169 
elever.

Elevtilgangen på 12 procent 
forklarer rektor på Det Kristne 
Gymnasium, Karsten Hauge 
Mortensen, med gymnasiets 
størrelse og faglighed.

- Et vigtigt afsæt er, at vi er 
en lille skole med 180 elever. 
Og den relation, man har til sin 
lærer, betyder meget for ens læ-
ring. Tre fjerdedele er kostelever. 
Elevfl okken er gode til at hjælpe 
hinanden, og der er gode mulig-
heder for at fi nde lektiehjælp hos 
en anden elev længere nede ad 
gangen, siger Karsten Hauge 
Mortensen.

Udbygger rammer
På grund af den fortsat høje 

søgning til skolens kostafdeling 
blev det besluttet at bygge endnu 
et kollegiehus. Huset stod fær-
digt i januar 2016.

42 af studenterne fraflytter 
kostafdelingen til sommer, mens 
der er 74 kostansøgere i den 
kommende 1.g-årgang.

Alle værelserne på kostaf-
delingen er fyldt. Tidligere har 
gymnasiet lejet værelser andre 
steder i byen. Det er til næste 
skoleår løst ved, at gymnasiet 
har fået stillet en pavillon op, så 

der i alt er plads til 156 kostelever 
ved skolen. 

Bedst i løfteevne
Dansk Erhverv har analyseret 

landets gymnasiers løfteevne. 
Her ligger Det Kristne Gymna-
sium for tredje gang i træk på 
førstepladsen. 

- Jeg tror, det bærer faglig 
frugt, jo mere man ser sin lærer, 
fordi der kan opstå sympati eller 
ansvarliggørelse samt tryghed 
i en undervisningssituation. 
Læreren bliver mere end bare 
et monster, der stiller krav, siger 

Karsten Hauge Mortensen til  
Berlingske. 

Renoverede bygninger
I årets løb er skolens admini-

strationskontorer blevet renove-
ret og har fået udskiftet inventar. 
Desuden er der blevet indrettet 
et særligt område til skolens 
dagelever.

Gymnasiet har en renovering 
af naturfagslokalerne planlagt til 
efteråret 2016.

- Det er i støbeskeen, siger 
Karsten Hauge Mortensen.

Lokalerne forventes udvidet 

med en tredjedel i areal.
Efteruddannelsen for lærerne  

på gymnasiet for tsætter. To 
lærere er i gang med at læse 
et tredje undervisningsfag, en 
lærer er ved at færdiggøre sit 
sidefag, og en lærer er i færd 
med at afslutte sin kandidatud-
dannnelse.

I denne uge har 54 elever fået 
studenterhuen på med en stu-
dentereksamen fra Det Kristne 
Gymnasium.

Det kristne Gymnasium i Ringkøbing får en elevtilgang på 12 procent næste skoleår og har tidligere på året indviet nyt kollegiehus.

på fut
Et indblik i et af vor 
tids store dramaer, 
som udspilles i Syrien 
og Irak.

Millioner flygter, og 
kristne fordrives fra 
urgamle kristne om-
råder. 

Bestil på www.prorex.dk
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Ny leder for præsteseminarium
Lærer i teologi, Felix Vargas, er tiltrådt 
som ny leder af det lutherske præste-
seminarium i Arequipa i Peru 

Felix Vargas har både været præst og 
generalsekretær i den lutherske kirke i 
Peru, hvor Luthersk Mission har haft mis-
sionærer udsendt i omkring 30 år.

Hans ønske er, at de unge teologistu-
derende kan være med til at styrke lokale 
kirker i Peru og Bolivia.

nc

Journalist får ungarsk hæder
- Jeg er glad og beæret over at have modtaget den ungarske 

fortjenstmedalje i guld af den ungarske præsident, siger Søren Pe-
der Sørensen. Han får medaljen for sin mangeårige udforskning af 
historien om de 12.000 ungarske soldater, som under 2. Verdenskrig 
blev tvangsudskrevet til tysk krigstjeneste i Danmark. 

Historien var totalt ukendt i begge lande, indtil Varde Museum i 
2005 udgav hans bog ”De ungarske soldater - en glemt tragedie fra 
den tyske besættelse af Danmark under 2. Verdenskrig”. 

Fredag modtog han ”The golden cross of merit of Hungary” af 
den ungarske ambassadør i Danmark, Laszlo Hellebrandt (billedet). 

- Det var en både festlig og højtidelig ceremoni, fortæller han.
Man kan læse mere på http://deungarskesoldater.dk/
S.P. Sørensen har tidligere været journalist på bl.a. Kristeligt 

Dagblad og aktiv i kirkelige sammenhænge som KFUM & KFUK.
Henri.

Nyansat konsulent i ELM 
Evangelisk Luthersk Mission, 
ELM, har ansat Frank Risbjerg Kri-
stensen som ELM-konsulent fra 1. 
august 2017.

Frank Kristensen, 49, er underviser 
på Kristeligt Forbund for Studerendes 
ledertræningscenter i Ødsted næste 
skoleår med og er i gang med en ud-
dannelse til terapeut. Bag sig har han 
også en uddannelse som bankmand 
og siden teolog og en ansættelse i Indre Missions Ungdom.

Stillingen er på 50% af fuld tid, så der er plads til, at han kan 
arbejde med at tilbyde terapi ved siden af. Hovedarbejdsopgaverne 
vil være forkyndelse, undervisning, sjælesorg, inspiration til ELM-
kredsenes missionsarbejde.

- Landsstyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at få en 
ansat med base i Jylland, og det er glædeligt, at det nu er lykkedes, 
skriver ELM på sin hjemmeside.

nc

Et enigt Innovationsudvalg 
har valgt GLAD gudstjenester 
for og med unge og voksne 
udviklingshæmmede på tværs 
af stiftets sogne- og provsti-
grænser til at modtage Lolland-
Falsters Stifts Kirkelige Initia-
tivpris 2016.

- Initiativet er båret af en ide 
og et teamsamarbejde på tværs 
af sogne- og provstigrænser, 
og det giver livskvalitet for dem, 
der deltager i gudstjenesterne, 
gav stiftsrådsformand Bent Nor-
mann Olsen som begrundelse 
for kåringen. 

GLAD gudstjenesterne inde-
holder formidling af bibeltekst/

historie via drama, billeder og 
lignende. Liturgien og de valgte 
salmer skal være enkel. Flere af 
deltagernes sanser inddrages: 
syn, hørelse og fagter. 

Kirkebønnen sker med lystæn-
ding og med input fra deltagerne. 
Gudstjenesterne afsluttes med, 
at der uddeles et ”dagens post-
kort” med billede og tekst, så 
man kan snakke om oplevelsen 
derhjemme.

Efter gudtjenesten er der kaffe, 
brød og samvær, hvor der sam-
tidig er tid til samtaler, spørgs-
mål og nærmere kendskab til 
hinanden.

Sognepræst Hanne Lundsga-
ard, som er en del af gruppen bag 

initiativet, siger:
- Vi har været mellem 25 og 

60 deltagere indtil nu, og alle er 
velkomne hos os! Deltagerne 
kommer fra forskellige områder i 
Guldborgsund Kommune, skoler, 
bosteder og andre, der kommer 
”privat” for at deltage.

Efterårets GLAD-gudstjenester 
er planlagt til: Onsdag den 21. 
september og 16. november kl. 
10 i Sundkirken.

Gruppen bag initiativet be-
står af: Sognemedhjælper Erik 
Christophsen, kirkemedarbejder 
Anne-Grethe Andersen, organist 
Per Nedergaard, kirkesanger 
Louise Østergaard, præsterne 
Dorte Hedegaard, Ida Rolle, 

Hanne Lundsgaard, Leif Clausen 
fra LEV samt fl ere frivillige.

Lolland-Falsters Stifts Kirkelige 
Initiativpris er siden 2013 uddelt 
på Landemodet til særlig gode 
initiativer, som andre sogne/pa-
storater kan have glæde af.

Initiativet kan være et arrange-
ment, møde, gudstjeneste m.v., 
som er afprøvet med succes.

Stiftets sogne indsender en 
begrundet indstilling til Innovati-
onsudvalget, og det er stiftsråds-
formanden, der uddeler prisen på 
Landemodet.

Pr isen, et smukt smede-
jernskors, bliver doneret af ”Den 
gamle smedje i Sakskøbing”.

Henri.

Keld Kobborg kan lide 
at sætte gang i tingene 

Keld Kobborg Andersen har 
fl ere gange været generalse-
kretær, før han oprettede sit 
eget indsamlingsfi rma til vel-
gørende organisationer. 

Keld blev født i Lynderup nord 
for Viborg for 60 år siden den 28. 
juni. Det blev hurtigt klart, at Keld 
var god til to ting: Bibelhistorie 
og handel. 

Det blev teologien, han valgte, 
men hans handelstalent kom ham 
også til gavn i det kristne arbejde.

Han blev uddannet cand. teol  
i 1984 og blev ordineret i Hader-
slev Domkirke i 1987. Han gik 
nemlig ikke umiddelbart efter et 
præsteembede. I stedet arbejde-
de han de første 16 år i forskellige 
kirkelige organisationer.

Organisationsleder
Som nyuddannet var han et par 

år landssekretær i Bibellæser-
Ringen, hvor han underviste om 
vigtigheden af at læse i Bibelen. 

Derefter fulgte otte dramatiske 
år som generalsekretær i Dansk 
Ethioper Mission (som nu hedder 
Promissio). Han var en meget 
dynamisk generalsekretær, der 
hele tiden var et skridt foran, og 
budgetterne blev presset til det 
yderste. På det tidspunkt boede 
fem missionsselskaber sammen 
i Ydre Missions Hus i Christians-
feld. Så der var en livlig missions-
teologisk debat i frokoststuen.

Ethiopermissionen var kendt 
for at være det teologisk mest 
konservative af selskaberne, og 
det lå tæt på Indre Mission, mens 
bl.a. Danmission bevægede sig i 
mere liberal retning. Selskabet 
var begyndt i Ethiopien, men da 
kommunisterne gennemførte 
en revolution, fl yttede man mis-
sionærerne til Liberia, indtil de 
kunne vende tilbage. Liberia var 
plaget af borgerkrig, og missio-
nen startede derfor også arbejde 
op i Botswana.  

Keld havde fart på og fi k jævn-

ligt en fartbøde, når han fartede 
fra møde til møde.

Keld Kobborg Andersen blev 
nu generalsekretær i Blå Kors de 
næste fem år. Også her satte han 
en fornyelsesbevægelse i gang. 
Den gamle hæderkronede or-
ganisation mistede medlemmer, 
fordi de fl este kristne danskere 
havde opgivet total-afholden-
heden. I stedet for at begræde 
udviklingen fi k Keld ændret ved-
tægterne, så sympatisører kunne 
være medlemmer, selv om de 
drak et glas rødvin til maden. 

Organisationen blev omstillet i 
de år, så Blå Kors i dag igen er 
relevant og har indfl ydelse.

Selvstændig
Igennem årene udviklede Keld 

en særlig interesse for fundrai-
sing, og han oprettede derfor i 
år 2000 sin virksomhed Kobborg 
Consult. Den var opkaldt efter 
hans hustru, Ingrid Kobborg, som 
døde ved en ulykke i 2012. Parret 

havde tre voksne børn. 
I dag er Keld gift med kollegaen 

Rikke Bentzon, med hvem han 
driver Kobborg Consult. Firmaet  
beskæftiger ca. 25 medarbejdere 
og arbejder bl.a. med indsam-
lingskampagner for kirkelige og 
velgørende organisationer.

Kobborg Consult har udviklet 
fundraisingværktøjet FriendPay, 
der anvendes til at styre indsam-
linger og skatteindberetning i 
kirker og mindre organisationer 
både i Danmark og i udlandet.

Hjertebarnet lige nu for Keld 
Kobborg er foreningen Rescue 
Team, der har som formål at 
støtte mindre kristne projekter 
rundt om i verden. Her kan Keld 
også udfolde sin præstelige side. 
De senere år har han også været 
aktiv i den tværkirkelige del af 
kirkelivet, bl.a. indenfor Aglow 
og Den Internationale Kristne 
Ambassade.

Henri.

Flere gange generalsekretær - og sidst som selvstændig erhvervsdrivende.

Glade gudstjenester vandt initiativpris
 Lolland-Falster:

Forbøn for principiel retssag og
informationsmøde om afgørelsen
En gruppe borgere i foreningen ”Med Grundlov skal land bygges” 
anlagde sidste år en retsag imod staten. Den skal nu afgøres.

De mener, at fhv. kirkeminister Manu Sareens og Folketingets 
indførelse af vielse af homoseksuelle par af samme køn i Folkekirken 
var et brud på Grundlovens par. 4. Den siger at staten understøtter 
den evangelisk-lutherske kirke. Og kirken bygger på bl.a. Bibelen, 
der advarer imod homoseksualitet. De mener også, at det er et brud 
på religionsfriheden, at staten blander sig i kirkens åndelige forhold.  

Den 30. juni offentliggør de tre dommere endelig deres afgørelse - 
efter at have fået en måneds udsættelse i maj. 

Johny Noer, som er formand for foreningen, opfordrer til forbøn for 
sagen, som kan få stor betydning for kirkernes frihed.

Foreningen inviterer også til et informationsmøde om sagen efter 
afgørelsen på Bispen i Haderslev søndag d. 3. juli kl. 19. 

Henri.

Rettelse:
I sidste uges artikel ”Med campingvogn på 

sommermission” havde campingvognens ejer 
fejlagtigt fået navnet Thorkild Hansen. 

Det rigtige navn er Thorkild Andersen.
Udfordringen beklager fejlen.

Redaktionen

Sommer på Udfordringen
Avisens sommernummer, som udkommer den 3. juli, dækker 
ugerne 26-29. Redaktionen er lukket i uge 27-29.
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Ny andagtsbog af
Thomas Teglgaard

THOMAS TEGLGAARD

John
Et år med Johannesevangeliet
Andagtsbogen »John« hedder sådan, 
fordi den fører dig igennem Johan-
nesevangeliet – og dermed tæt på 
verdenshistoriens vendepunkt: Je-
sus Kristus.
Forfatteren forener sine til tider 
vanvittige indfald med en dyb re-
spekt for det bibelske budskab og en 
insisteren på at trænge ind i, hvad 
det betyder for os i dag. 
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Ny

Af Tina Varde

Da jeg  under 
kristen forbøn i 
2003 mærkede 
en stærk varme 

i mit hjerte, vidste jeg, at nu 
havde jeg endelig fundet, hvor 
jeg hører til. 

Længe inden havde jeg på en 
rejse til Frankrig bedt til Gud om, 
at han ville lede mig ud af alt det 
forkerte, jeg havde gang i. På det 
tidspunkt havde jeg travlt med at 
realisere mig selv på alle mulige 
forkerte måder.

Jeg søgte - uden at vide det 
- Gud alle de forkerte steder. I 
11 år var jeg dybt og intenst in-
volveret i New Age-bevægelsen. 
Det startede under min mors 
kræftsygdom, hvor hun søgte 
helbredelse ad alternative veje. 
Det inspirerede mig til at studere 
nærmest alt inden for området, 
som jeg helt lukkede døren til, da 
jeg blev kristen.

I efteråret 2002 var jeg på hel-
bredelsesmøde med prædikanten 
Hans Berntsen. Her oplevede jeg 
en lille dreng i kørestol rejse sig 
op og selv skubbe sin kørestol ud, 
med ordene: ”Nu siger manden, 
jeg ikke har brug for den mere.” 
Det gjorde indtryk.

Nogle måneder senere tog jeg 
derfor også til alternativ messe 
med den nigerianske helbredel-
sesprædikant Charles Ndifon, der 
havde et møde i Falkoner Salen 
på Frederiksberg. Her rakte jeg 
hånden op og sagde ja til Jesus 
efter at have set to blive helbredt. 
Jeg sov ikke hele natten, men 
havde fundet fred!

Senere hørte jeg  Dalai Lama 
sige, at man skal kende sine 
egne rødder - og opfordre til, at 
man så vidt muligt beholder sin 
egen tro. Det bekræftede for mig, 
at jeg skulle koncentrere mig helt 
om det kristne. På det tidspunkt 
havde jeg en kæreste, som sagde 
til mig, at jeg skulle søge nåden. 
”Hvad for noget nåde?” spurgte 
jeg. Nåde er en gave fra Gud, og 
snart forstod jeg, at hun havde ret.

Da den kristne prædikant 
Charles Ndifon senere kom til-
bage til Danmark, sad jeg derfor 
på yderste sæde i Pinsekirken 
på Drejervej i København. Og da 
lovsangen begyndte, mærkede 
jeg en fantastisk varme i mit 
hjerte. Jeg skyndte mig frem, 
da han kaldte til forbøn. Igen så 
jeg folk blive helbredt, og jeg fi k 
besked på ”at gå hjem og lave 
en plan for mit liv - en vision. For 
hvad kan Gud gøre for dig, hvis 
du ikke drømmer om noget?”

På det tidspunkt havde jeg el-
lers sat alle mine drømme i stå. 
Nu blev jeg altså opfordret til at 

bringe mine ønsker for Gud, men 
det skulle ikke bare handle om 
”mig, mig, mig”, lød beskeden.

Jeg havde ellers ingen for-
ventning om, at jeg kunne få 
det, jeg bad Gud om. Men nu 
begyndte jeg alligevel at skrive 
lister med ting, jeg gerne ville 
opnå. En vision over, hvad jeg 
gerne ville i mit liv. Med mit liv.

Opfordret til Alpha
Jeg begyndte at komme i kirke. 

Under et møde var der en, der 
sagde til mig: ”Hvis du vil ud af 
det, du kæmper med, så kom til 
gudstjeneste hver søndag og tag 
et Alpha-kursus”. Så jeg fulgte 
et kursus hver onsdag i 12 uger.

Jeg begyndte også at bede den 
hellige Birgitta af Vadstenas bøn: 
”Herre vis mig min vej og gør mig 
villig til at gå den”.   

Mine drømme fra dengang er 
siden blevet opfyldt - bønnerne er 
blevet besvaret. Alt det, jeg skrev 
ned og bad om, er efterhånden 
sket. For eksempel ville jeg gerne 
lede mennesker til tro.

Da jeg tog på Alpha-kursus, 
mødte jeg søde mennesker. Vi 
fi k talt om, hvad tro er. Det pas-
sede godt sammen med det, 
jeg lærte til gudstjenesterne om 
søndagen. Jeg fi k lyst til at lære 
Bibelen nærmere at kende, og jeg 
begyndte at forstå, hvor meget i 
vores samfund der kommer derfra 
– fx er den jo grundlag for vores 
retssystem…

En del af Alpha-kurset var en 
Helligånds-weekend, hvor jeg for 
første gang hørte om Guds sprog: 
Tungetale. Da vi bagefter blev 
bedt for, begyndte jeg selv straks 
at tale det lidt. Det var mærkeligt 
at sige noget på et sprog, jeg 

ikke selv forstod. En af de andre 
undersøgte bagefter, hvad det 
betød. Han mente, at jeg havde 
talt latin.  

Selvom deltagerne på kurset 
var vidt forskellige, så fi k vi et fi nt 
sammenhold og lærte hinanden 
rigtig godt at kende. Det er dejligt 
at fi nde ud af, at ens egne tanker 
ikke ligger så fjernt fra de tanker, 
andre har på indersiden. Nogle 
af deltagerne ser jeg faktisk sta-
digvæk. Mit hold ville gerne lære 
mere, og vi fi k overbevist lærerne 
om at lave et udvidet kursus til 
os bagefter. Siden har vi holdt 
kontakten.

Giv det videre
Efter også at have været med i 

nogle mindre grupper med andre 
troende fra kirkens menighed 
i nogle år, blev jeg opfordret til 
selv at begynde at lede grup-
per. På et tidspunkt havde jeg 
to grupper om ugen – både en 
gruppe for mennesker, der gerne 
vil bryde uheldige mønstre i de-
res liv og en lille gruppe af folk fra 
menigheden, som typisk mødtes 
privat en gang om ugen for at 
dele livet med hinanden. Jeg har 
gennem årene været leder af 
rigtig mange mandegrupper og 
prædiker også engang imellem.

Når jeg i dag selv underviser 
på Alpha- eller mønsterbryder-
kurser, lægger jeg stor vægt 
på, at deltagerne selv diskuterer 
emnerne i grupper. For når man 
udtrykker sine egne tanker, så 
sker der noget. 

Da jeg selv var nybegynder 
som troende, syntes jeg, at det 
var lidt provokerende, at man 
bad højt… men samtidig var det 

også inspirerende. Det føltes, 
som om jeg blev velsignet. Jeg 
fi k et pift, et løft, hver onsdag til 
Alpha og i kirken om søndagen.

Rask af Jesus, 
syg af New Age

Undervejs er jeg gennem kri-
sten forbøn blevet helbredt fl ere 
gange. For eksempel for en di-
skusprolaps engang, hvor jeg 
nærmest haltede til bønnemøde. 
Men under forbønnen kildrede det 
op og ned ad rygraden og snart 
stod jeg og greb selv tunge folk, 
der faldt bagover, når de blev bedt 
for. En anden gang forsvandt en 
betændelse i tarmen efter bøn. 

Jeg var leder i bankverdenen, 
inden jeg begyndte at opsøge 
New Age-miljøet. Men jeg blev 
snart sygemeldt – ude af stand til 
at kombinere de to miljøer.

I de 11 år i New Age følte jeg, at 
jeg kom længere og længere væk 
fra mig selv. Undervejs havde jeg 
ingen erkendelse af, at jeg faktisk 
blev syg af det, men blev bare ved 
at være søgende. Jeg søgte no-
get, der kunne give mig ”her hører 
jeg til”-følelsen, for den havde jeg 
ikke. Den fandt jeg først, da jeg 
modtog Jesus i mit hjerte. Helt 
fri af de forkerte åndelige kræfter 
følte jeg mig først efter også at 
have været til forbøn på Åndens 
Klinik. Livet kan selvfølgelig stadig 
være udfordrende. Nogle gange 
skal jeg for eksempel lige huske 
at tage den mere med ro. Dét er 
en udfordring. 

Jeg kæmpede mod mig selv, 
mens jeg var i New Age-miljøet, 
men da jeg sagde ja til Jesus, 
blev jeg rask.

FAKTA:
Kjeld Gudmandsen er 54 

år. Han uddannede sig til 
pædagog i år 2000, fordi 
han ønskede at arbejde med 
mennesker. Arbejder i dag 
i et bofællesskab i Taastrup 
– med unge med fysisk -/
psykisk udviklingshæmning. 

Han bor i Jyllinge og er 
med i menigheden i baptist-
kirken City Kirken i Taastrup. 
Det er en frikirke, hvor mange 
forskellige kristne samles.

Kjeld blev rask med Jesus
Kjeld Gudmandsen søgte længe forgæves efter ”det sted, hvor jeg hører til”. 

Da han endelig fandt Vejen, fi k han en ny og bedre tilværelse. Læs hans beretning:

Kjeld Gudmandsen var 
leder i bankverdenen, da 
han blev involveret i New 
Age, men involveringen 
i New Age-miljøet gjorde 
ham syg. Ro i sjælen fandt 
han først, da han 11 år se-
nere kom til tro på Jesus.
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Aarhus-kirker: 
Musik i ti kirker på ti uger 
”10 kirker på 10 uger”. Det er programmet, som kirkerne i 
Aarhus står bag. 

Kirkerne i Aarhus Domprovsti inviterer indenfor til en aften 
om fortid og nutid. Hør om den kirkemusik, der prægede tiden 
omkring kirkernes opførelse og om noget af det arbejde og de 
arrangementer, som kirkerne står bag.

Aftenerne byder på musik, fortælling og fællessang og afsluttes 
med noget godt til ganen.

Christianskirken satte stafetten i gang den 21. juni og sendte 
derefter stafetten videre til næste kirke. Sidste kirke i stafetten er 
Aarhus Domkirke den 23. august.

Arrangementerne er gratis, og alle er velkomne.
Alle dage kl. 19.30.
Tirs. 21. juni: Christianskirken, Frederikshaldsgade.
Tirs. 28. juni: Langenæskirken, Langenæs Allé.
Tirs. 5. juli: Sct. Markus Kirke, Sankt Markus Kirkeplads.
Tirs. 12. juli: Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads.
Tirs. 19. juli: Skt. Johannes Kirke, Skt. Johannes Allé.
Tirs. 26. juli: Sct. Pauls Kirke, Skt. Pauls Kirkeplads.
Tirs. 2. august: Ungdomskirken, Nørre Allé.
Tirs. 9. august: Vor Frue Kirke, Vestergade.
Tirs. 16. august. Aarhus Bykirke, Brammersgade.
Tirs. 23. august: Aarhus Domkirke, Store Torv.

nc

Årets Gang: Tekster og musik
til 23 nye årstidssalmer
Elleve danske salmedigtere og 
lige så mange komponister har 
skrevet tekster og melodier til 
de 23 nye årstidssalmer i bogen 
’Årets Gang’.

På den nordlige halvkugle 
følges kirkeåret og kalenderåret 
ad, så vi fejrer fødslen af Kristus, 
Verdens Lys, i den mørkeste tid, 
påsken falder i foråret og pinsen 
i forsommeren. Der er brug for 
fl ere årstidssalmer end dem, vi 
allerede har i Den Danske Salme-
bog, mener udgiverne. De nye salmer belyser derfor kirkeårets 
tekster med beskrivelser af årets gang i naturen.

Bogen er udgivet på Unitas Forlag og redigeret af Holger 
Lissner. Digtergruppen har tidligere udgivet samlingerne ”Tredje-
dagens lyse rum”, ”Så gådefuldt stort” og ”Lysets utålmodighed”. 
I arbejdet med de tidligere bøger har digterne mødt hinanden 
undervejs. Denne gang har også komponisterne mødt hinanden 
til gensidig inspiration og kritik, skriver Holger Lissner i forordet.

Blandt salmedigterne er Lisbeth Smedegaard, Iben Krogsdal, 
Sten Kaalø og Niels Johansen, mens Willy Egmose, Erling Lind-
gren og Hans Dammeyer hver især har skrevet melodi til fl ere 
af salmerne.

Bodil

Fem fi lm om diakoni-tiltag
til inspiration for kirkerne
Danmarks Kirkelige Mediecenter har produceret 5 gratis fi lm 
for at inspirere og motivere til mere diakoni i sognene. 

Der er tale om vidt forskellige ideer, som vist sig at fungere i 
forskellige menigheder.

- Jeg vil bare opfordre til, at vi i alle sogne og i alle menighedsråd 
tager det til os, at diakonien er en del af vores liv og vores virke. 
Og det behøver overhovedet ikke at være svært. Tværtimod så 
er det en glæde, og det kan gøres på uendeligt mange måder 
siger Haderslevs biskop Marianne Christiansen i en af de nye fi lm.

I de fem nye fi lm kan man møde:
• Middag på tværs i Haderslev. Her bydes nye danskere i 

lokalområdet velkommen i et gæstfrit fællesskab.
• Spiseklubben på Mors – et fællesskab for ældre.
• Besøgstjenesten i Skanderup – en besøgstjeneste, der blev 

startet, fordi nogle mennesker i sognet så et behov.
• Frokostklubben i Nørremarkskirken i Vejle – en klub for 

yngre mænd, der er blevet ældre, og nu savner frokostpausen 
og netværket på arbejdspladsen.

• Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift – der 
giver baggrundsviden til en god lokal debat om diakoni i sognet.

Inspirationsfi lmene er udviklet og produceret af Danmarks Kir-
kelige Mediecenter. De er blevet til i samarbejde med Haderslev 
Stift, Aalborg Stift og Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige 
Mediecenter.

Man kan fi nde de fem fi lm på www.debatderbatter.dk 
Bodil

Brand på sygehus skabte 
travlhed på sømandshjem
Patienter på sygehuset i grønlandske Aasiaat blev evakueret til sømandshjemmet ved brand.
Af Niels Christian Melgaard

Lørdag den 18. juni udbrød der 
brand på patienthotellet ved 
sygehuset i Aasiaat. Branden 
var så voldsom, at personale 
og patienter måtte evakueres.

Lørdag aften klokken 22.30 
blev Gyda Sørensen, bestyrer på 
Indenlandsk Sømandsmissions 
sømandshjem i Aasiaat, ringet 
op fra kommunen.

- De spurgte, hvor mange 
ledige værelser, vi havde på 
sømandshjemmet, for der var 
udbrudt en brand ved sygehuset, 
og man måtte evakuere, siger 
Gyda Sørensen.

Alle lokaler i brug
Sømandshjemmet ligger cirka 

700 meter fra sygehuset.
- Vi var i byen hos naboen 

til sygehuset og havde set, at 

brandbilerne kom. Jeg løb tilbage 
til sømandshjemmet, siger Gyda 
Sørensen.

Et kvarter senere begyndte de 
første patienter og personale fra 
sygehuset at dukke op. Vinden 
var vendt, og det var nødvendigt 
at evakuere sygehuset også.

- Alle 50 værelser blev taget i 
brug, og i dagligstuen var der ti, 
der sov på madrasser på gulvet. 
Et af rummene blev indrettet til 
en fødestue og et andet rum til 
et kuvøsebarn. Fødestuen blev 
der dog ikke brug for, siger Gyda 
Sørensen.

Branden opstod ved 21-tiden 
lørdag aften ved patienthotellet 
i Aasiaat. KNR oplyser, at 10 
patienter og 31 medarbejdere 
fra sygehuset blev evakueret 
på grund af røgudviklingen fra 
patienthotellet.

Ved 5.30-tiden søndag var den 
omfattende brand på patientho-

tellet i Aasiaat under kontrol.
To volontører på sømands-

hjemmet blev sat til at smøre mad 
til de mange evakuerede. 

- De smurte mad i to timer, og 
der var en ok stemning, selv om 
det blev en lang nat, siger Gyda 
Sørensen.

Normalt huser patienthotellet  
foruden patienter også den del 
af sygehuspersonalet fra andre 
steder i Grønland og Danmark, 
der arbejder på sygehuset. Derfor  
står Sømandshjemmet stadig 
for en del af den midlertidige 
genhusning.

I løbet af søndagen blev der 
iværksat en tøjindsamling til de 
berørte af branden.

- Flere mistede mange af deres 
ejendele ved branden, siger Gyda 
Sørensen. 

Sygehusdriften blev genop-
taget i løbet af mandagen efter 
branden, oplyser KNR. 

Gyda og Anders Sørensen 
er bestyrerpar på Sømands-
hjemmet i Aasiaat.

Der stod høje fl ammer op fra patienthotellet ved sygehuset i Aasiaat, så patienter og personale måtte evakueres til sømands-
hjemmet 700 meter fra sygehuset. Fotos: Peter Thaysen Laurberg.

’Kirken kan bidrage til FNs Verdensmål’
Nødhjælpsorganisationen 
ADRA ser tilbage på mange 
gode debatter om tro og udvik-
lingsarbejde under Folkemødet 
på Bornholm.

Flere politikere debatterede 
kirkens rolle i forhold til FNs Ver-
densmål. Lederen af ”Verdens 
Bedste Nyheder” kom ind på en 
bøn fra Fadervor:

”Hvis nu man tager ’forlad os 
vores skyld, som også vi forlader 
vores skyldnere’: Det er mål num-
mer 16 om fred, retfærdighed 
og stærke institutioner”, sagde 
Thomas Ravn-Pedersen som 
optakt til en debat mellem Camilla 
Brückner (UNDP), Ulla Sandbæk 
(MF, Alternativet) og Kirsten 
Auken (Danmission). 

Folkemødets debatter om Ver-
densmål og udvikling var arrange-
ret af ADRA Danmark, Danmis-

sion og Dansk Missionsråd. 

Indfl ydelse i landsbyerne
Kirsten Auken fortalte, hvordan 

80% af befolkningen i Zimbabwe 
mindst én gang om ugen sidder 

foran en religiøs leder. Derfor 
spiller kirken en vigtig rolle med 
at få bredt Verdensmålene helt 
ud til landsbyerne og i at ændre 
holdninger til for eksempel kvin-
der. Verdensmålene handler bl.a. 

om minoriteternes rettigheder, og 
Kirkernes Verdensråd kan minde 
medlemskirkerne om at bidrage til 
at sikre disse rettigheder globalt, 
mente Kirksten Auken. 

Ulla Sandbæk talte om sin 
dybe respekt for de kirkelige 
organisationer og lovede, at hun 
ville prøve at holde Udenrigsmi-
nister Kristian Jensen fast på, at 
religion skal spille en rolle i den 
nye udviklingsstrategi. 

Et stort panel med deltagere fra 
Institut for Menneskerettigheder, 
Dansk Industri, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Center for Militære 
Studier, Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling og to politiske 
partier enedes om, at udviklings-
bistand ikke bare skal begrundes 
med Danmarks egne interesser, 
men også i forpligtelsen til næ-
stekærlighed.

Bodil

Thomas Ravn Pedersen (Verdens Bedste Nyheder) og Ulla 
Sandbæk, (MF Alternativet) debatterede kirkens rolle i for-
hold til FNs verdensmål for fred og retfærdighed. Foto:ADRA.

Debat under Folkemødet:
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Penge fra en privat fond har 
gjort det muligt for aarhusian-
ske præster at tilbyde nygifte 
forebyggende parterapi. 

I Danmark ender halvdelen af 
alle ægteskaber med skilsmisse. 
Derfor får de nygifte i Aarhus nu 
et tilbud om 15 timers forebyg-
gende parterapi i bryllupsgave af 
deres præst.

En del af kirkens opgave
Allerede i maj udtalte sogne-

præst Carsten Haugaard Nielsen 
fra Christianskirken til lokalavisen 
Århus Onsdag: 

»Når vi døber folk, laver vi en 
masse opfølgning, når vi be-
graver folk, har vi nogle tiltag til 
de efterladte. Vi bør også følge 
op på de folk, vi vier. Og så er 
parforholdet en af vores sociale 
forpligtelser, en del af diakonien, 
som det er vigtigt, at kirken også 
hjælper med, ligesom når vi laver 
lektiehjælp.«

Nu kommer de første tilbage-
meldinger fra ægtepar, som har 
været på kursus.

- Over hele linjen er der positive 
tilbagemeldinger om, at parrene 
har fået gode værktøjer til at 
imødegå de udfordringer, man 
ved kommer i et parforhold hen 
ad vejen, siger sekretariatsleder 
Flemming Lindeløf Rasmussen 
fra Folkekirke-Samvirket i Aarhus 
til Dr. dk.

Forebygger skilsmisse
Kirkerne tilbyder det såkaldte 

PREP-kursus fra Center for Fa-
milieudvikling. Det er hverken  
politisk eller religiøst, forklarer 
sekretariatslederen. 

Kurset handler om at holde 
liv i parforholdet. Og det er nød-
vendigt, selvom de nygifte har 
lovet hinanden troskab i både 
medgang og modgang, mener 
Flemming Lindeløf Rasmussen.

- Vi må konstatere, at det er let-
tere sagt end gjort. Der er meget 

høje skilsmissetal, så vi synes, 
at det er dejligt, hvis kirken kan 
byde på noget også efter vielsen. 
At sige: Vi vil gerne hjælpe jer til 
at holde fast i det forhold, I har 
indgået, siger han.

Gratis kursus
Med penge fra en privat fond  

kan de aarhusianske præster  

tilbyde nygifte forebyggende 
parterapi. De første 15 har været 
på kursus i foråret, og fl ere er 
allerede skrevet op til et kursus i 
efteråret. Det vil også være gratis.

- Men efterfølgende skal vi 
fi nde midler, hvis det skal kunne 
fortsætte, siger Flemming Linde-
løf Rasmussen til DR.dk.

Bodil

Kirker tilbyder 
par-terapi til 

brudepar 

I uge 30 holder Troens Ild bibel-
camping ved Dronninglund i 
Nordjylland med pastor Rajeev 
fra Nordindien som hovedtaler.

Under bøn for fl ere år siden 
hørte pastor Kjeld O. Pedersen, 
Troens Ild, ordene: ”40 år i Nordin-
dien”. Han forstod ikke meningen,  
før han en dag blev kontaktet af 
pastor Rajeev fra Nordindien.

I dag er der et tæt samarbejde 
med ”Fire of Faith Church”i Indien. 

Kjeld O. Pe-
dersen hol-
der stadig 
u n d e r v i s -
ning, guds-
t j e n e s t e r, 
helbredel-
sesmøde r 
og forbøn 
over Skype for den indiske kirke.

Blandt sommercampens øv-
rige talere er Solveig Vinther, 
der er kendt fra TV2 for sit ar-

bejde i Uganda med opførelse 
af børnehjem og grundlæggelse 
af organisationen Agape Child 
Care www.agapechildcare.dk 
samt Henning Simonsen, fra  
”Full Gospel Businessmen’s Fel-
lowship” – sammenslutning af 
kristne forretningsmænd.

Øvrige talere er Kjeld O. Pe-
dersen, Michael Pedersen og 
Jonábia Cavalcanti Pedersen, 
samt Jacob og Merete Pedersen.

Bodil

Præster i Aarhus kan nu med penge fra en privat fond tilbyde 
nygifte et gratis PREP-kursus i forebyggende parterapi.

For at forebygge skilsmisser tilbyder kirker i
 Aarhus nu et ægteskabskursus til nygifte.

Historikere: ’Danske politikere bør 
anerkende det armenske folkedrab’
Af Bodil Lanting

Der er enighed på tværs af fol-
ketingssalen om, at Danmark 
offi cielt bør anerkende folke-
drabet på op mod 1,5 millioner 
armeniere i 1915.

Partierne Enhedslisten, Alter-
nativet og Liberal Alliance opfor-
drer nu til dansk anerkendelse af 
folkedrabet.

’Drop berøringsangsten’
Flere danske regeringer har i 

tidens løb afvist at tage stilling til 
Tyrkiets ansvar i massakren på 
armenierne. Man har henvist til, 
at vurderingen af, om noget er fol-
kedrab er en sag for historikerne.

Men historikerne skyder nu 
bolden tilbage og opfordrer po-
litikerne til at opgive berørings-
angsten over for Tyrkiet, skriver 
Kristeligt Dagblad.

- Der er ingen seriøse forskere, 
der benægter, at det var et folke-
drab. Beviserne er overvældende, 
siger historiker og professor Uffe 
Østergaard fra Copenhagen 

Business School.
Han bakkes op af historiker 

Matthias Bjørnlund, som har skre-
vet fl ere bøger om folkedrabet. 

Også den tyrkiskfødte forfat-
ter og foredragsholder Deniz B. 
Serinci udtaler sig om sagen. Han 
forklarer, at Tyrkiet i årevis har 
lært skolebørnene, at folkedrabet 
var en vestlig løgn. 

Samtidig frygter Tyrkiet at 
skulle betale store erstatninger til 
de efterladte armeniere og afgive 
de landområder, hvor folkedrabet 
fandt sted.

Udenrigsordfører afviser
Da Tyskland for nylig aner-

kendte det armenske folkedrab, 
affødte det nye protester fra 
Tyrkiet. Venstres udenrigsordfører 
Michael Aastrup Jensen afviser 
dog, at den danske tavshed 
skyldes frygt for Tyrkiets reaktion.

- Det danske folketing vedtager 
ikke resolutioner, siger uden-
rigsordføreren ifølge Kristeligt 
Dagblad til Matthias Bjørnlunds 
undren og ærgrelse.

Indisk pastor taler på sommercamp

Pastor Rajeev

Med de spørgsmål og den politiske uro som muslimsk ind-
vandring i Europa rejser, er der mange kristne, som begynder 
at spørge, hvad de kan gøre. Politikerne mister mere og mere  
grebet om situationen, og det efterlader mange i usikkerhed 
og frygt for fremtiden.

I mange kirker er der den forståelse, at man som kristen er 
forpligtet til at holde grænserne åbne for at tage imod i næstekær-
lighedens navn. Alligevel er der efterhånden fl ere og fl ere kristne, 
som godt kan se, at islamiske normer tager mere og mere over i 
samfundet – og endda også i kirkerne, hvor den politisk korrekte 
tolerance dikterer, at den muslimske tro sjældent bliver modsagt 
af evangeliet. Den kristne kultur i Europa er så svækket af mange 
års påvirkning fra sekularisering, at den har svært ved at udgøre 
en modvægt til islam og i stedet underordner sig i misforstået 
imødekommenhed. 

Som sagt er fl ere kristne nu ved at vågne op og indse, at den 
kristne kultur, demokratiet og friheden ikke alene er truet af islam, 
men også af sekularismen. I Storbritannien er fl ere præster på det 
seneste blevet anholdt af myndighederne for hate-speech, fordi 
de talte imod homoseksualitet. Hvad gør kristne i den situation, 
hvor de ikke længere kan stole på myndighederne og er truet af 
en anden religion?

Man gør som valgmenighedspræsten Massoud Foorouzandeh og 
sognepræsten Torben Bramming, der netop har stiftet en evange-
lisk folkebevægelse, som de kalder Margueritbevægelsen. Den vil 
samle kristne på tværs af kulturelle, etniske, politiske og teologiske 
skel.“Vi skal ud af busken og ikke forholde os passive. Derfor sæt-
ter vi denne bevægelse i gang,” sagde Massoud Foorouzandeh, 
da bevægelsen holdt sit stiftende møde i Odense sidste lørdag.

Hverken kirke eller samfund trænger til fl ere forslidte politiske 
løsninger. Derimod er der brug for ny evangelisering. Det eneste, 
som kan redde Europa, er en åndelig vækkelse, en tilbagevenden til 
kristendommen. Det var også det kristne budskab, der fi k jerntæp-
pet til at falde, og sådan er det nu igen kirken og kristnes opgave 
at redde Europa fra kaos og krig.  

Kirkelige bevægelser 
kan redde Europa
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Niels Chr. Melgaard

Ateisters blindhed
Vi lever i en tid, hvor ateister fører sig aggressivt frem overfor 
kristne. Mærkeligt nok har de samme ateister åbenbart ikke 
noget at indvende imod islam, der - set fra deres synspunkt 
- burde være et langt større onde. 

De vender sig heller ikke imod hinduernes mange guder og 
det uretfærdige kastesystem, eller imod de nyreligiøse - eller 
dem, der vil opvække den gamle Asa-tro på Thor og Odin.

Nej, det er først og fremmest kristendommen og jødedom-
men, de vender sig så aggressivt imod. Det er Israels Gud.

Og det er Jesus Kristus, den person i verdenshistorien, der 
har stået for alt det bedste, vi véd. 

Er det ikke mærkeligt? Det giver ingen mening ud fra den 
sunde fornuft, som ateisterne ellers påstår at holde sig til. 

Det giver kun mening, hvis ateismen slet ikke handler om 
ateisme - altså om ikke at tro på eksistensen af en gud - men 
om at hade Gud, Jesus og de kristne. 

Du kan fx ofte se ateister give den gud, de ikke tror på, skyl-
den for alverdens ulykker. Ateisten Dawkins hvæser i bogen 
”Darwins teori” imod den - efter hans mening - dårlige måde, 
som Gud har skabt øjet på. ”Levér produktet tilbage! Det er 
ikke blot udtryk for dårligt design. Det er design udført af en 
komplet idiot,” skriver han - med adresse til Gud. 

Hvorfor kalde én gud, man ikke tror på, for en idiot?
Den slags giver jo ingen mening, undtagen hvis ”ateisten” i 

virkeligheden véd, der fi ndes en gud, men hader ham. 
Ofte er mennesker, der påstår at være ateister, i virkeligehe-

den vrede på Gud. De har fået noget galt i halsen. De kender 
ikke Gud. De tager afstand fra et vrangbillede. 

Hvad stiller man så op, når man véd, at Gud er til?
Ateister med sårede følelser skal man bare vise den ven-

lighed og godhed, som alene kan overvinder det onde. Den 
nåde, vi selv har mødt fra den usynlige gud.

Men er der tale om en antikristelig ånd, skal vi ikke diskutere, 
men binde denne dæmoniske ånd gennem bøn. For så 
er det ikke mnenensker, vi kæmper med. (jf. Efes. 6)

Enkle bønner kan i virkeligheden udrette meget 
mere end mange diskussioner, dialoger osv. 

Jeg håber, at du ikke blot er enig, men at du 
vil være med til at binde ateismens antikristelige 
ånd - lige nu med din bøn. 

Du har autoritet til det i Jesu navn.

UGENS PRÆDIKEN 

Søndagens tekst: Matt. 16:13-26
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Peters åbenbaring om Jesus som Messias
13Jesus og disciplene gik nu nordpå til det distrikt, hvor 

byen Cæsarea Filippi ligger. Så spurgte han dem: »Hvem 
siger folk, at Menneskesønnen er?«

14»Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet 
tilbage fra de døde,« svarede de. »Andre siger, at du er 
Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er 
genopstået.«

15»Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?«
16Simon Peter svarede: »Du er Messias, Guds egen Søn!«
17»Simon, Jonas’ søn, du er en velsignet mand,« sagde 

Jesus, »for det har du ikke fra mennesker, men min Far i 
Himlen har åbenbaret det for dig! 18Derfor siger jeg til dig: 
Du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge 
min menighed. Djævelen vil aldrig kunne få magten over 
den. 19Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en 
stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og 
det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.«

20Derefter advarede han disciplene imod at fortælle nogen, 
at han var Messias. 21Fra da af begyndte Jesus at sige lige 
ud til sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, 
at ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske 
ledere ville udsætte ham for store lidelser, når han kom 
derhen, at han ville blive slået ihjel, og at han på den tredje 
dag ville blive oprejst fra de døde.

22Da trak Peter ham til side og prøvede at tale ham fra 
det. »Gud vil beskytte dig, Herre,« sagde han. »Det vil aldrig 
ske for dig.«

23Men Jesus vendte ryggen til ham og sagde: »Gå væk 
fra mig, Satan! Du frister mig! Du forstår ikke, hvad der er 
Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.«

24Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: »De, der ønsker 
at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og 
følge mig, også selv om det koster livet.25De, der klamrer sig 
til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter 
livet til for min skyld, vil få det evige liv. 26Hvad gavner det 
et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? 
Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl?

For noget tid siden var jeg på 
café med en af mine gode ven-
ner, og midt i en ret alvorlig 
snak sagde min ven: ”Lad være 
med at vende dig om og kig – 
men vi får fi nt besøg.” 

Jeg styrede min nysger-
righed, men da en lille flok 
mennesker kom tæt forbi vores 
bord, kiggede jeg ligesom lidt 
tilfældigt op – og så at det var 
Dronning Margrethe, der var 
kommet med et lille følge. 

De satte sig nogle borde fra 
os, og faktisk var der kun nogle 
sikkerhedsvagter imellem dem 
og os. Vi talte lidt om, at det er 
sjovt, at den slags kan ske i 
Danmark – og så går det op for 
os at de fi re damer ved bordet 
ved siden af os er amerikanere, 
som slet ikke har nogen idé om, 
hvad der sker. 

Vi syntes, at de skulle vide, at 
de var på café med dronningen, 
så vi henvendte os diskret til 

dem, og forklarede hvem der 
er kommet. ”Nej, hvor spæn-

dende,” sagde en af damerne, 
og fortsatte: ”Hvem af dem er 
dronningen?” 

Dronning Margrethe så nem-
lig så almindelig ud, og opførte 
sig så almindeligt, at amerika-
nerne ikke umiddelbart kunne 
vide, hvem hun var. Det fi k vi 
forklaret dem – og de fi re damer 
havde fået en god historie med 
videre på deres rejse gennem 
Europa.

Mange har hørt,
men kender ikke...

På en måde ligner den situa-
tion lidt det forhold, som mange 
mennesker har til Jesus. De har 
måske hørt om ham, men de gen-
kender ham ikke, når han er der. 

Det er måske slet ikke så mær-
keligt, for mens han gik på jorden, 
lignede han ikke en konge, og 
han opførte sig heller ikke som 
en. Han var så almindelig og 
nærmest én, man ikke lagde 
mærke til. Han blev født i en stald 
og voksede op som tømrersøn i 
Nazaret.

Da han begyndte sin tjeneste 
og underviste skarerne, blev de 
forbavsede over ham. ”Og han 
kom til sin hjemby og underviste 
dem i deres synagoge, så de blev 
slået af forundring og spurgte: 
»Hvorfra har han denne visdom 
og kraften til at gøre mægtige 
gerninger? Er det ikke tømrerens 
søn? Hedder hans mor ikke Maria 
og hans brødre Jakob og Josef og 
Simon og Judas? Bor alle hans 
søstre ikke her hos os? Hvor 
har han så alt dette fra?«” (Mat 
13:53-56)

De genkendte ikke, at han var 
Guds søn og konge over univer-
set, for han var så almindelig. Men 
Jesus var konge, også selvom 
han var helt anderledes end det, 
som hans samtidige håbede på 
og forventede. 

Han kom ikke for at smide 
romerne ud. Han kom ikke for 
at føre krig. Han kom ikke for at 
opmuntre til vold. Han kom ikke for 
at føre Israel tilbage til fortidens 
storhedstid. 

Han var virkelig en befrier, men 
ikke i rollen som en krigskonge – 
tværtimod er han fredskongen.

Et helt andet rige
Han kom for at proklamere, at 

med ham var et nyt rige kommet. 
Ikke et rige der kan måles op 
med geografi ske grænser, men 
et åndeligt rige. En ny tid, hvor 
meget af det gamle bliver vendt 
på hovedet. Jesus er konge i 
Guds Rige – og de gode nyheder 
er, at han inviterer dig og mig til at 
være borgere i det rige, hvis vi vil 
bekende os til ham som kongen 
- Guds søn.

Der er stadig mange, som ikke 
kender og genkender Jesus som 
konge. De har måske andre for-
ventninger til ham eller genkender 
ham bare slet ikke, fordi han virker 
så almindelig. Vil du være med til 
at pege på ham og gøre sandhe-
den om han kendt?

Ugens prædiken er fra 
netkirken.dk

Kender du kongen?

                        Af Ruben Andersen-Hoel 

Præst i Vanløse Frikirke

Der er stadig mange som ikke kender og genkender Jesus som konge. Vil du være med til at gøre 
sandheden om ham kendt?

Ugens prædiken er fra
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Af Kirsten Krog 

Mag. art i nordisk litteratur

Den 9. august 1942 blev den 
51-årige jødinde, fi losof og 
nonne, Edith Stein, sendt i 
gaskammeret i Auschwitz 
sammen med sin søster, 
Rosa. Begge var de jødekrist-
ne og kom til at dele skæbne 
med det jødiske folk. Da Edith 
Stein blev arresteret, sagde 
hun til søsteren: ”Kom, lad 
os gå for vort folk”. 

Filosof
Edith Stein voksede op i et 

troende jødisk hjem og var selv 
en troede og bedende jøde. 
Senere mistede hun imidlertid 
troen og blev ateist. Rigt be-
gavet begyndte hun at studere 
psykologi på universitetet, men 
oplevede, at man her reduce-
rede menneskets væsen i en 
grad, som chokerede hende. 

Mens hun gik på psykolo-
gistudiet, hørte hun for før-
ste gang om fænomenologen 
Edmund Husserl, som senere 
blev bestemmende for hendes 
akademiske retning, og efter to 
år byttede hun sit psykologien 
ud med fi losofi en og fordybede 
sig for alvor i fænomenologien. 

Kort fortalt betyder ”fæno-
menologi” læren om det, som 
viser sig, og handler om at 
undersøge fænomenet eller 
sagen selv udenom alle forud-
fattede meninger og defi nitioner. 
Fænomenologiens ”skaber” er 
Hegel, men senere giver Hus-
serl fænomenologien en lidt 
anden farvning, end den, som 
ses hos Hegel – og det er denne 
version af fænomenologien, 
som Edith Stein kommer til at 
bygge videre på.

Kristen
Det bliver gennem fi losofi en, 

at Edith Stein fi nder tilbage til 
troen og også møder Jesus. 
Allerede under psykologistudiet 
havde den rendyrkede ateisme 
budt hende imod, mennesket 
var langt større for hende, end 
det ateismen reducerede det til. 
På fi losofi studiet møder Edith 
Stein Husserls nære medarbej-
der fi losoffen Adolf Reinach og 
dennes hustru. 

Ægteparret Reinach, som 
også er jøder, konverterede 
i 1916 til kristendommen, og 
året efter døde Adolf Reinach 
i krigen. Edith Stein beskriver, 
hvordan mødet med Adolfs 
hustru kort efter mandens død 
blev det afgørende vendepunkt 

for hende bort fra ateismen 
og ikke blot tilbage til at være 
en gudstroende jøde, men til 
at modtage Jesus som sin 
Messias og Herre. Edith Stein, 
som selv var stærk påvirket af 
sin ven Adolf Reinachs død, 
frygtede at møde hans hustru 
og hendes sorg, men i stedet 

for at møde en nedbrudt kvinde 
mødte hun en kvinde, der nok 
sørgede over sin mand, men 
også blev båret af sin tro. Hun 
fortæller selv: ”Dette var mit 
første møde med Korset og den 
guddommelige kraft, som Kor-
set giver til den, som bærer det”, 
”Kristus stråler frem: Kristus i 
Korsets hemmelighed”. 

Men Edith Stein var ikke sik-
ker på, hvor i Kristi menighed, 
hun skulle fi nde sin plads. Adolf 
Reinach og hans hustru var 
protestanter, mens en anden af 
hendes vejledere tilbage til tro-
en, fi losoffen Max Scheler, var 
katolik. En aften hjemme hos 

veninden Hedwig Conrad-Marti-
us, som også var fænomenolog 
og for øvrigt protestant, fi nder 
Edith Stein en selvbiografi  af 
den katolske mystiker Teresa af 
Avila og bliver så grebet af den, 
at hun først lægger den fra sig, 
da hun har læst hele bogen. Nu 
er Edith Stein klar til at vælge 
Kristus og lade sig døbe. Den 
1. januar 1922 bliver hun døbt 
i Den katolske Kirke med sin 
protestantiske veninde Hedwig 
Conrad-Martius som fadder.

Edith Steins omvendelseshi-
storie er sammen med fx C.S. 
Lewis’ og Poul Hoffmanns veje 
til Gud eksempler på, hvordan 
intellektet, videnskaben og 
filosofien ikke er fjender af 
troen, men at de hos den 
oprigtigt sandhedssøgende 
intellektuelle uvægerligt vil føre 
til Gud. 

Kvinde
Lige så spændende og origi-

nal, som Edith Steins livsvej og 
trosvej er, ligeså spændende er 
hendes forståelse af kvindens 
rolle. For Edith Stein er det at 
være født som kvinde for den 
kristne kvinde ensbetydende 
med at være kaldet til kvinde, 
ikke blot som en uklar selvføl-
gelighed, men som en konkret 
virkelighed, der må gennemsy-
rer den kristne kvindes måde at 
tænke og leve på. 

Dette grundlæggende kald 
udspringer ikke bare af og 
bygger ikke blot på skabelses-
ordenen, men er også dybt 
forankret i selve frelsesordenen. 
I sin bog ”Die Frau. Ihre Aufgabe 
nach Natur und Gnade” udvikler 
Edith Stein således, hvad man 
kan kalde en kristen feminisme: 

Kvindens kald er efter natu-
ren først og fremmest hustruens 
og moderens. ”Kvinden søger 
naturligt at favne det, som er 
levende, personligt og helt, at 
værne, vogte, beskytte, nære 
og frembringe vækst er hendes 
natur, hendes moderlige læng-

sel”. Dette kald knytter sig ikke 
blot til det konkrete moderskab 
overfor hendes egne børn, men 
til alle de funktioner i livet, hvor 
disse egenskaber fordres.

Men kvinde er ifølge Edith 
Stein ikke kun kvinde. Både 
manden og kvinden har til at ud-
vide og fuldende deres kønslige 
natur individuelle og specielle 
talenter. Dermed kaldes kvinder 
også ind i erhverv, som ikke 
umiddelbar udspringer af deres 
kønsidentitet, men af deres in-
dividuelle evner fx indenfor det 
kunstneriske, det videnskabe-
lige eller det tekniske.

Endelig har kvinden såvel 
som manden et overnaturlig 
kald som Edith Stein, som 
katolik, primært kobler til det 
Gudviede liv som nonne: ”Den 
dybeste længsel i kvindens 
hjerte er at give sig selv i kær-
lighed, at tilhøre en anden og 
eje denne anden fuldt ud”, og 
denne længsel fuldendes hos 
den, der vier sit liv helt til Gud. 

Udover det udadrettede kald 
i visse klostre som sygeplejer-
sker og lærere, er kvindes kald 
på en særlig måde kontem-
plativ, dvs. indadrettet i bøn og 
offer. Men over alt dette er hun 
kaldet til at være Kristi brud, 

at være et tegn for verden om 
Kristi intime fællesskab med sin 
menighed.

Arketypen på kvindens kald 
til at hengive sig til en anden 
og til andre både i det konkrete 
og det åndelige ægteskab og 
moderskab er Jomfru Maria, 
der med sit ”Det ske mig efter dit 
ord” gav liv til verdens Frelser. 
Dermed har kvinden også fået 
en særlig rolle i frelseshistorien.

I Edith Steins ”feminisme” ses 
i øvrigt en klar parallel til den, 
man kan se hos Leanne Payne.

Nonne
Edith Steins kvindesyn er 

uløseligt forbundet med Den 
katolske Kirkes syn på kvinden, 
som den bl.a. kommer til udtryk 
i kaldet til at blive nonne og leve, 
hvad man kalder et Gudviet 
liv. Edith Stein havde allerede 
tidligt følt sig kaldet til klosterli-
vet, men pga. sin vigtige rolle i 
verden som akademisk kvinde, 
blev hun opfordret til at blive i 
dette kald. 

Men med nazismens frem-
march kunne hun ikke længere 
- som jøde - fortsætte med det 
arbejde, hun havde, og hendes 
kald til at virke i verden blev 
umuliggjort. Dette betød imidler-
tid, at klostervejen åbnede sig, 
og som 42-årig indtrådte hun i 
1933 i et karmeliterklostret og 
levede som karmeliternonne, 
indtil hun blev hentet og bragt 
til Auschwitz.  

 

Edith Stein – kaldet til kvinde

Med nazismens fremmarch kunne Edith Stein ikke længere - som jøde - fortsætte med det arbejde, hun 
havde. Som 42-årig indtrådte hun i 1933 i et karmeliterklostret og levede som karmeliternonne, indtil hun 
blev hentet og bragt til Auschwitz. 

Det bliver gennem fi losofi en, at Edith Stein fi nder tilbage til troen og også møder Jesus. Allerede under psykologistudiet 
havde den rendyrkede ateisme budt hende imod, mennesket var langt større for hende, end det ateismen reducerede det til.

 ”Dette var mit første 
møde med Korset og 

den guddommelige 
kraft, som Korset gi-

ver til den, som bærer 
det”, ”Kristus stråler 

frem: Kristus i Korsets 
hemmelighed”. 

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

149,95

Men over alt dette er 
hun kaldet til at være 
Kristi brud, at være et 

tegn for verden om 
Kristi intime fælles-

skab med sin menig-
hed.
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg i 

din Brevkasse læser meget om 
at være udholdende i bønnen.

Jeg er en kristen kvinde i 
slutningen af fyrrerne, som har 
lidt af gigt i et par år nu. 

Det har nedsat min arbejds-
evne og hæmmer mig også 
meget i de sociale aktiviteter, 
som jeg ønsker at deltage i. Her 
tænker jeg mest på aktiviteterne 
i min menighed.

Jeg beder selv meget om 
helbredelse, og jeg har også 
været til forbøn mange gange i 
min menighed. 

Ældsterådet har også salvet 

mig med olie. Men lige lidt har 
det hjulpet. 

Det er her, mit problem er. 
Jeg forstår ikke, hvorfor hel-
bredelsen ikke kommer. Bøn 
og oliesalving skulle jo medføre 
helbredelse.

En veninde i menigheden 
håber og tror på, at der kommer 
en tid her i Danmark, hvor alle 
syge, der kommer til forbøn, bli-
ver helbredt øjeblikkeligt. Hvad 
mener du om det?

Jeg har ventet og ventet. Hvor 
er det svært. Det tror jeg godt, 
du kan forstå.

Kunne jeg bede dig om at 
salve en salvedug til mig og til 

min gigt? En veninde af mig har 
fået hjælp på den måde.

Venlig hilsen
Den tålmodige kvinde

Kære tålmodige kvinde
Jeg er nok ikke i stand til at give 

en forklaring på, hvorfor du endnu 
ikke er blevet helbredt ved din 
egen bøn og ved andres forbøn.

Nogle gange kan udeblevet 
helbredelse forklares. Men andre 
gange kan udeblevet helbredelse 
ikke forstås eller forklares af os 
mennesker.

Angående din venindes tro på 
en tid her i Danmark, hvor alle 
syge ved forbøn bliver helbredt 
øjeblikkeligt. Til det vil jeg sige, 
uden at sætte mig til dommer over 
din venindes tro, at rent bibelsk 
mener jeg ikke at kunne finde 
udsagn om, at en så fuldkommen 

tid skulle indtræffe her på jorden. 
Den fuldkomne helbredelse får 
vi først, når vi går ind i Guds nye 
verden, altså når vi er hjemme 
hos Gud. Dér er al smerte og 
sygdom afskaffet.

Men alligevel skal vi være 
opmærksomme på, at Jesus dog 
siger, at Guds rige er så tæt på 
os mennesker, at syge allerede 
nu kan blive helbredt af denne 
nærhed. Men det fuldkomne 
venter vi stadigt på.

Jeg vil også nu gerne sige 
noget ud fra det, du skriver, om 
at du venter og venter:

Både i Det Gamle såvel som 
i Det Nye Testamente beskrives 

vores liv i forhold til Gud som en 
venten. Læs Salme 130, versene 
5 til 7.  Og Romerbrevet kap. 8, 
versene 24 til 25.

Hos Salmisten er det en lidt be-
kymret venten. I Romerbrevet hos 
Paulus er det en tålmodig venten.

Tit er det svært for mennesker 
at vente. Det gælder også troende 
mennesker, når vi skal vente på 
Gud og på Guds time. Eller mere 
moderne sagt: - på Guds timing. 

Med Gud er det svært ikke at 
måtte bestemme hvor, hvornår 
og hvordan. Det er vi jo vant til 
at kunne med mange jordiske og 
dagligdags forhold.

Salmisten, profeterne og Pau-

lus ejede ikke Gud forstået på den 
måde, at de kunne bestemme 
over Gud. De gamle ventede 
på Gud. 

Jeg føler, at tiden, vi lever i nu, 
er en utålmodig tid. Der er forre-
sten også, hvis jeg husker rigtigt, 
udkommet en bog, som hedder 
”Tid til Gud”. 

Måske er vi kristne i dag i fare 
for at glide med på utålmodighe-
dens bølge. Vi har svært ved at 
vente på Gud og svært ved at 
fi nde tid til Gud.

Alligevel er jeg også bekendt 
med, hvor svært det er at vente, 
når ens legeme er fyldt med 
sygdom og smerte. Man bliver 

let angrebet af 
både tvivl og for-
tvivlelse.

Ordet vente er 
faktisk et meget 
brugt ord. Jeg 
har her forsøgt 
at sætte det ind i 
en åndelig sam-
menhæng, i en 
sammenhæng 
med vores for-
hold til Gud.

Jeg har sendt dig den ønskede 
salvedug, og jeg har bedt om, 
at den må blive dig til stor gavn, 
glæde; men også til udfrielse af 
din gigt. 

Jeg har på denne måde lagt 
min bøn oven i alle de andre bøn-
ner, der er blevet bedt for dig. Der 
er jo en særlig kraft i forenet bøn.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Hej Orla
Jeg har oplevet noget, jeg 

gerne vil dele med dig.
I nogen tid har jeg været syg, 

og det har svinget op og ned. 
Det udviklede sig til voldsom 

feber, dobbeltsidet lungebetæn-
delse og bihulebetændelse. Så 
du kan nok forstå, at jeg var 
rigtig dårlig.

Jeg vidste, at du skulle have 
møde i Kristent Centrum i Aal-
borg torsdag aften, og jeg ville 
gerne være med; men jeg var 

i tvivl om, om jeg kunne klare 
turen på to timer med så høj 
feber. Vi bor ca. to timers kørsel 
fra Aalborg. Heldigvis skulle min 
mand køre, så vi valgte at prøve. 

Under mødet måtte jeg op-
holde mig i køkkenet på grund 
af voldsom hoste. Men jeg var 
trods alt med.

Efter mødet bad du for mig, 
og jeg oplevede en stor kraft gå 
igennem mig. 

Da vi to timer senere kom 
hjem, var jeg feberfri. Det sam-

me var jeg næste morgen, og 
jeg har været det siden.

Orla, du skal have tak, fordi 
du lader dig bruge af Hellig-
ånden.

Med venlig hilsen
Den Taknemmelige

Kære Taknemmelige
Jeg vil lige knyttet et par steder 

fra Bibelen til din oplevelse. De 
handler om miraklet med Peters 
svigermor. Vi fi nder stederne i 
Matthæus-evangeliet kap. 8, vers 
14 og 15, samt hos Markus kap 
1, versene 29 til 31, hvor der står:

”Og straks de var kommet ud af 
synagogen, kom de ind i Simons 
og Andreas’ hus sammen med 
Jakob og Johannes. Simons 
svigermor lå med feber, og de for-
talte straks Jesus om hende. Så 

gik han hen og tog hendes hånd 
og rejste hende op, og feberen 
forlod hende, ----”.

Kære Taknemmelige, din op-
levelse fortæller os og bekræfter 
i hvert fald, at ”Jesus Kristus er 
den samme i går og i dag og til 
evig tid.”  ( Hebræerbrevet kap 
13, vers 8 ).

Det han gjorde dengang, det 
gør han også i dag.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Jeg er stadig hæmmet af gigt 

Det er svært for os at vente på Guds timing

Jeg er nu feberfri

En veninde i menigheden 
håber og tror på, at der kom-

mer en tid her i Danmark, 
hvor alle syge, der kommer 

til forbøn, bliver helbredt 
øjeblikkeligt. 

Jesus er den samme til evig tid



En religionshistoriker har ret-
tet voldsomme beskyldninger 
mod kristen mission baseret 
på den fi ktive fi lm ’Slangens 
favntag’. Men i virkelighedens 
verden kan stammefolk spørge 
missionærerne, hvorfor de ikke 
kom med evangeliet meget 
tidligere.

Svend Løbner, som selv er mis-
sionærbarn, genkender ikke den 
kritik, som religionshistoriker og 
analytiker Mikael Rothstein har 
rettet mod kristen mission. Kritik-
ken kommer på baggrund af en 
fi lm, som foregår i Colombia for 
100 år siden. 

I analysen af ”Slangens favn-
tag” hævder Rothstein, at mis-
sionærerne samarbejder med 
”grådige entrepenører, som øde-
lægger regnskoven”, overtager 
indianernes liv og ødelægger 
deres verden og deres samfund.

Menneskerettigheder
Religionshistorikerens analyse 

har fået svar på tiltale fra Svend 

Løbner på DR.dk. TRO.
- Jeg genkender ikke den vir-

kelighed, som Mikael Rothstein 
beskriver. Frem for at have en 
ødelæggende effekt har jeg i 
højere grad oplevet, at missionæ-
rer har tilført de her samfund en 
masse godt så som uddannelse, 
sundhed og menneskerettighe-
der, siger Svend Løbner.

Hvorfor kom I ikke før?
Fra Svend Løbner var 5 år, til 

han blev 18, boede han med sine 
forældre i landsbyen Sanjaranda 
i Tanzania. I 2014 rejste han til-
bage og foretog en undersøgelse, 
hvor han spurgte i alt 50 personer 
om deres oplevelse af missionæ-
rernes arbejde.

Det eneste negative svar var 
spørgsmålet, hvorfor missionæ-
rerne dog ikke var kommet med 
evangeliet noget før. For tilvæ-
relsen i de lokale stammer var 
hverken så romantisk eller så fan-
tastisk, som mange måske tror.

- I flere af stammerne var 
kvinder rangeret på niveau med 

dyrene og blev også behandlet 
derefter. Så gik missionærerne 
ind og forklarede, hvordan de her 
mænd skulle behandle kvinder. 
Og hvis der var syge, hjalp vi 
for eksempel med medicin og 
behandling, fortæller han.

Støvede universitetsteorier
Som religionshistoriker har 

Mikael Rothstein studeret jæ-

ger-samler samfund i Borneos 
regnskove. Han mener, at 50 års 
kristent missionsarbejde syste-
matisk har nedbrudt de indfødtes 
religion, og at kristendommen er 
et fremmedelement.

- I dag er skovfolket tvunget 
ind i landsbyer, hvor kirkerne er 
de fineste bygninger, og hvor 
der hver søndag belæres om, 
hvordan de vil ende i den evige 

ild, hvis ikke de er gode kristne. 
De er rædselsslagne, forvirrede 
og ulykkelige, fortæller han.

Svend Løbner genkender slet 
ikke denne beskrivelse.

- Jeg synes, at Mikael Roth-
steins udlægninger i alt for høj 
grad bærer præg af støvede 
universitetskontorer, hvor man 
ønsker at fastholde de her folke-
slag i en boble eller en form for 
levende laboratorium, så man kan 
studere dem, siger han.

Ikke et fremmedelemet
Løbner påpeger, at kristen-

dommen ikke er det fremmedele-
ment, som Rothstein beskriver.

- Afrikanerne fortæller selv, 
at evangeliet vandt genklang. I 
deres religion var der også en 

gud, der havde skabt verden. De 
kunne også fortælle om en profet 
eller messias i deres myter. På 
den måde var der fl ere berørings-
punkter mellem de to religioner, 
der betød, at kristendommen i sin 
essens ikke lå så langt fra deres 
verdensbillede, fortæller han.

Hjælp til udsatte
Svend Løbner mener, at kri-

stendommen for mange blev 
et svar på deres søgen og en 
rettesnor for folk, som havde mi-
stet fodfæstet. Især alkoholikere 
har benyttet kristendommen og 
fællesskabet til at komme på 
benene igen.

Missionsarbejdet giver de ind-
fødte muligheden for at deltage 
i den globalisering og udvikling, 
som man oplever i resten af 
verden. Udviklingen sker altså 
med eller uden missionærernes 
indsats, og kristendommen er 
hverken livsudslettenede eller 
kultur-undertrykkende, understre-
ger Svend Løbner.

Bodil

Af Svend Løbner, Pressekoordi-
nator for Mission Øst

Michael Aastrup Jensen (V) 
er dybt berørt efter besøg i 
irakiske fl ygtningelejre, hvor 
Mission Øst uddeler nødhjælp 
og hjælper børn videre efter 
traumatiske oplevelser. 

– Det blev en øjenåbner for 
mig, at der stadig mangler helt 
basale nødvendigheder som mad 
og husly i fl ygtningelejrene, ja, alt 
det, som er helt grundlæggende 
forudsætninger for at overleve. 

Det gjorde et kæmpe indtryk at 
møde disse menneskeskæbner. 
Vi skal som verdenssamfund 
bakke voldsomt op. Som alle 
sagde dernede: ”Giv os nu den 

hjælp, for hvis ikke vi har noget 
at leve af, bliver vi nødt til at fl ygte 
til Europa!”

Det siger Venstres udenrigs- 
og udviklingsordfører Michael 
Aastrup Jensen, efter at han i 
fl ere dage har fulgt Mission Østs 
hjælpearbejde på Sinjar-bjerget 
og i Nazrawalejren uden for 
Kirkuk.

Yezidier strandet i to år
På Sinjar-bjerget mødte han 

tusindvis af yezidier, som nu har 
måttet klare sig på det golde bjerg 
i næsten to år, siden Islamisk 
Stat myrdede, voldtog, bortførte 
og fordrev den lille minoritet fra 
deres hovedby Sinjar den 3. 
august 2014.

I Kirkuk lyttede han til den ene 

horrible beretning efter den anden 
fra muslimer, der var fl ygtet fra 
de IS-kontrollerede områder. En 
familiefar fortalte bl.a., at fem af 
hans otte børn blev dræbt af en 
landmine under fl ugten.

Michael Aastrup Jensen blev 
dybt bevæget over fl ygtningenes 
situation:

– Der er rigtig mange menne-
sker, som stadig mangler basal 
hjælp. Vi taler om telte, om mad, 
ja alt det, som er hele forudsæt-
ningen for at leve. 

Det var en stor overraskelse for 
mig, at vi stadigvæk er helt nede 
på det basale niveau. Og det er jo 
fordi, der stadig er alt for mange 
mennesker i flygtningelejrene, 
og der kommer endnu fl ere til på 
grund af IS’ fuldstændig barba-

riske adfærd mod civile i deres 
områder.

Verdenssamfundet 
bør hjælpe nu

Michael Aastrup besøgte lej-
rene sammen med Mission Østs 
generalsekretær Kim Hartzner.

– Vi besøgte bl.a. en fl ygtnin-
gelejr ved Kirkuk, hvor der kom-
mer fl ygtninge ind hver eneste 
dag, stadigvæk. De fl ygter fra IS’ 
område, fordi de simpelthen ikke 
på nogen måde kan leve under 
deres styre. Så der er hele tiden 
et meget presserende behov for 
de basale nødvendigheder – ud 
over alt det andet: Skolegang og 
at leve bare nogenlunde godt. Og 
så har vi ikke engang nævnt hele 

genopbygningen.
– Det er øjenåbneren for mig: 

At der stadig er behov for, at 
verdenssamfundet går ind og 
dækker de her basale nødven-
digheder. 

Danmark har jo været me-
get fremme, og vi har fordoblet 
vores tilsagn om nødhjælp og 
genopbygning i nærområderne 
rundt omkring Syrien. Men der 
er en lang række andre lande, 
som enten har reduceret i dette 
område eller bare ikke er der. Der 
skal vi simpelthen have presset 
verdenssamfundet til at hjælpe.

Mennesker - ikke statistik
Hvad gjorde mest indtryk på 

dig helt personligt?
– Vi var jo inde og besøge en 

familie i fl ygtningelejren i Kirkuk. 
Forældrene havde mistet fem 
børn for få dage siden på grund 
af landminer. De flygtede fra 
IS-kontrollerede områder til fl ygt-
ningelejren og kom gennem felter 
med miner, som IS havde lagt ud.

– At sidde inde i det telt og 
møde denne familie, satte det 
hele i relief. Her taler vi om men-
neskeskæbner, om helt almin-
delige familier, som er så hårdt 
ramt af død, at det selvfølgelig 
gør et kæmpe indtryk. Det bliver 
personligt for én og ikke bare et 
tal i en statistik.

Ordfører ’bakker voldsomt op’ om hjælp til Irak
Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen var dybt berørt af besøget i de irakiske fl ygtningelejre. Her følger udenrigsordføreren med i børnenes undervisning. Fotos: Mission Øst.

- Det var en øjenåbner, fortæller Venstres udenrigsordfører efter besøget i fl ygtningelejre, hvor Mission Øst uddeler nødhjælp.

Missionærer gør utrolig meget godt i samfund, hvor folk er syge og kvinderne undertrykkes, siger Svend Løbner efter kritik af kristen mission.

Svends forsvar for mission

Den eneste negative kommentar til missionærernes arbejde var 
spørgsmålet, hvorfor vi dog ikke var kommet med evangeliet 
tidligere, fortæller Svend Løbner. Privat foto fra Tanzania 2014.

Der er ingen grund 
til at fastholde folke-
slag i en boble eller 
en form for levende 

laboratorium, så man 
kan studere dem.
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Muslimsk konference gav 1000 
norske kroner til nye konvertitter
Islam Net gav gavekort på 1000 norske kroner til alle, der kon-
verterede til islam i løbet af Peace Conference Scandinavia i 
Oslo i weekenden før påske. 

 - Det er meget upassende, skriver en medarbejder fra en kristen 
missionorganisation, som deltog på konferencen i et nyhedsbrev.

- På et tidspunkt blev det oplyst, at enhver, som konverterede til 
islam i løbet af konferencen ville få et gavekort på 1000 kr. i butikken. 
Senere i nyhedsbrevet, som nu er slettet fra organisationens hjem-
meside, opfordrer han til at tage afstand fra denne type evangelise-
ring. ”Som kristne må vi også vogte os for at uddele verdslige goder 
i forbindelse med omvendelse og tro på Jesus Kristus”, skriver han. 

Islam Net er en norsk sunni-muslimsk ungdomsbevægelse, 
som er blevet kendt for at invitere foredragsholdere med radikale 
holdninger til blandt andet dødsstraf og homofi li. 

Organisationen tilbyder at hjælpe folk med at konvertere til islam 
og holder kurser for nye muslimer. På fredskonferencen var der 
gratis adgang for ikke-muslimer, mens muslimske unge måtte betale.

Islam Net driver hjemmesiderne fi nnallah.no og fi nnislam.no hvor 
ikke-muslimer kan fi nde enkel information om islam, og hvordan 
man bliver muslim. Men Islam Net ejer også domænet fi nnjesus.no.

 - De vil nu oprette en speciel hjemmeside ved navn ”Finn Jesus”. 
Den skal være specielt rettet mod kristne for at nå dem med islams 
budskab. De satser hårdt i Oslo og Norge, og de fortjener at blive 
mødt af kristne, som er lige så helhjertede for evangeliet og Jesus, 
som de selv er det for Koranen, Allah og profeten, siger den kristne 
medarbejder.

KPK/Bodil

Af Bodil Lanting

USAs regering behandler et 
utroligt lille antal asylansøg-
ninger fra kristne fl ygtninge til 
trods for, at netop kristne for-
følges voldsomt af IS-grupper 
i Irak og Syrien.

Det skriver avisen Christian 
Post på baggrund af en ny rapport 
fra den kristne menneskeretsgrup-
pe The American Center for Law 
and Justice (ACLJ). Rapporten 
bygger  på oplysninger fra ’The 
Refugee Processing Center’. 

Kristne er i størst fare
Mens USA har behandlet an-

søgninger fra 11.086 muslimer 
fra Irak siden 1. januar 2015, er 
der kun behandlet ansøgninger fra 
433 kristne. Samtidig har USA ta-
get imod 5.435 muslimer mod kun 
28 kristne asylsøgere fra Syrien.

- I et forsøg på at retfærdig-
gøre denne forbløffende ulighed 
fortsætter Obama-regeringen 
og kongressens Demokratiske 
ledelse med at fastholde, at USA 
ikke skal se på en asylansøgers 
religion i vurderingen af, om man 
skal give vedkommende asyl, 
udtalte ACLJ sidste tirsdag ved 
udgivelsen af rapporten.

ACLJ kræver nu, at religion 
netop bør tages i betragtning i 
asylsager. Terrorgruppen Islamisk 
Stat angriber nemlig især de krist-
ne og andre religiøse minoriteter i 
Mellemøsten.

Kerry erkender problemet
Allerede i marts indrømmede 

udenrigsminister John Kerry, at 

IS dræber kristne udelukkende 
på grund af deres religion. Både 
FN og USA har anerkendt forføl-
gelserne af kristne som folkemord.

- Vi ved, at IS går målrettet efter 
kristne i Irak og Syrien, netop 
fordi de er kristne. Kristne bliver 
slagtet, tortureret, voldtaget og 
fordrevet, bare fordi de er kristne. 
Vi ved også, at både i USAs lov 
og den internationale fl ygtningelov 
er religion et kriterium for at tildele 
fl ygtningestatus, påpeger ACLJ. 

Gruppen advarer om, at mino-
riteterne vil blive udslettet af IS, 
med mindre Vesten gør en drastisk 
indsats for at beskytte dem.

Diskrimination af kristne
Også en rapport fra The World-

wide Refugee Admissions Pro-
cessing Systems sidste år har 
påpeget, at USA modtager meget 
få kristne i sit fl ygtningeprogram.

Af rapporten fra november 
2015 fremgår det, at de kristne 
fl ygtninge kun udgjorde 1,6 pro-
cent af det totale antal nytilkomne 
i USA, mens muslimerne ud-
gjorde 97,8 procent.

Til sammenligning er op mod 
10 procent af den syriske be-
folkning kristne. For tiden er over 
700.000 syriske kristne flygtet 
og drevet fra hus og hjem på 
grund af IS.

ACLJ har ved fl ere anledninger 
protesteret mod IS’ folkemord på 
minoriteter. De ser også USAs og 
FNs anerkendelse af, at der er 

tale om folkemord, som et vigtigt 
skridt til at tackle krisen.

Der bør handles nu!
Organisationen opfordrer nu 

det internationale samfund til at 
handle hurtigt og effektivt. Derfor 
bør FNs menneskerettigheds-mø-
de i denne måned beslutte sig for 
hvilke midler, man vil anvende, for 
at stoppe det fortsatte folkemord, 
mener ACLJ.

- Nu er det vigtigt, at USA og 
udenrigsminister Kerry handler 
hurtigt og effektivt for at få FN på 
banen til fordel for de kristne, der 
bliver ofre for ISIS. Vi er optimisti-
ske i troen på, at de vil gøre det, 
understreger ACLJ.

5.435 muslimske syrere fi k 
asyl mod kun 28 kristne

Kritik af USA’s asylpolitik:

Folkemordet på kristne i Mellemøsten afspejles ikke i USAs asylpolitik. Tværtimod.

USAs udenrigsminister John Kerry, som netop har besøgt Danmark, roser den danske indsats 
mod Islamisk Stat. Men trods folkemordet får kun ganske få kristne fl ygtninge asyl i USA.
Skærmprint fra TV2 Nyhederne.

Irakiske kristne fl ygtninge an-
klager USAs regering for ikke 
at beskytte dem mod de barba-
riske angreb fra Islamisk Stat.

- USAs regering har for travlt 
med at lede efter vand på Mars 
til at redde kristne fra IS, siger en 
irakisk præst, som arbejder blandt 
fl ere hundrede fordrevne kristne.

De kristne irakere undrer sig 
over, at det tog så lang tid, før 
USA tog truslen fra de radi-
kale ekstremister alvorligt, skriver 
Christian Post.

Tortur allerede i 2006
Den kaldæiske præst, Father 

Douglas al-Bazi, som leder Mar 
Elias Church og et center for 

fordrevne i Ainkawa, har besøgt 
USA for at tale de kristne irake-
res sag. Flere hundrede tusinde 
måtte fl ygte, da IS overtog deres 
hjem og landsbyer på Nineveh 
Sletten i 2014.

Bazi, som stammer fra Bagh-
dad, blev selv kidnappet fra sin 
kirke og tortureret af islamister 
i 2006. Men Barack Obama 
ignorerede alle advarsler om 
fremkomsten af de radikale eks-
tremistgrupper i Irak efter USAs 
militære tilbagetrækning i 2011. 
Derfor var det let for IS at indtage 
Iraks næststørste by, Mosul, i 
2014, mener den irakiske præst.

Luftangreb kom sent
Da IS erobrede kristne og 

yazidi landsbyer i Nordirak, blev 
indbyggerne tvunget på fl ugt for 
at redde livet. Først da IS nær-
mede sig den kurdiske by Erbil, 
påbegyndte den USA-ledede 
koalition et luftangreb.

Bazi siger, at de kristne undrer 
sig over timingen af luftangrebet.

Amerikanerne begyndte først 
at bombe, da IS nærmede sig 
Erbil. Derfor spørger yazidier og 
kristne: Hvorfor hjalp USA de 
mennesker og ikke os?

Er Mars det vigtigste?
I september 2015 fandt The 

National Aeronautics and Space 
Administration vand på Mars, og 
opdagelsen blev fejret verden 
over. Men samtidig måtte Iraks 

fordrevne kristne overleve i små 
jerncontainere i The Mar Elias 
centeret for fordrevne. Og det 
gav dem en sur smag i munden. 
siger Bazi.

- Mit folk spørger, hvordan 
NASA kan fi nde vand på Mars, 
når de ikke kunne fi nde IS midt i 
ørkenen med hundreder af Toyota 
biler over det hele. De var midt i 
ørkenen, men USA kunne ikke 
fi nde dem med deres satelitter. 
Det er skuffende. USA taler om 
folkemord i Irak og Syrien, men de 
har gjort meget lidt for at hjælpe 
de kristne fl ygtninge i Erbil. Hvis 
de virkelig mener det, de siger, 
skulle de gøre noget for mit folk, 
siger Bazi.

Bodil

USA leder efter vand på Mars
i stedet for at redde kristne fra IS

Mellemøsten: Tre missionærer 
forsvundet efter overfald
Missionsorganisationen Bibles for Mideast bekræfter, at tre 
missionærer, som blev behandlet på et hospital efter et voldeligt 
overfald forrige søndag, tilsyneladende nu er blevet bortført.

Bibles for Mideast, som uddeler bibler til undergrundskirker i 
17 mellemøstlige lande, frygter, at tre unge missionærer er blevet 
kidnappet af islamister. Samuel, 29, James, 30, og Stephan, 32, er 
alle tidligere muslimer. De faldt i baghold, mens de delte evangeliet 
med en mand, som de havde mødt på vej hjem fra et bedemøde. 

De tre unge blev angrebet af islamister, som råbte ”Allahu Akbar” 
og ”dræb dem”, mens de slog missionærerne med jernrør og øde-
lagde deres bibler. Forbipasserende greb dog ind, jog angriberne på 
fl ugt og tog missionærerne med til et hospital. Her viste det sig, at 
evangelisten, James, var i kritisk tilstand. De tre lod sig dog udskrive, 
fordi de følte sig iagttaget ”med onde hensigter”.

De tre missionærer havde ringet til missionen for at sige, at de 
ville tage en uautoriseret taxi og kunne være hjemme i løbet af 45 
minutter. I taxaen sad der allerede to mænd. Men missionærerne 
kom aldrig hjem, og det lykkedes ikke at få kontakt via deres mo-
biltelefoner, oplyser Bibles for Mideast.

- Vi frygter, at de er blevet kidnappet eller bortført af chaufføren 
og hans venner, der kørte med som medpassagerer. Vi frygter, at 
de er terrorister, siger missionens leder. Bibles for Mideast holder nu 
en 100 timers faste med bøn for missionærerne og deres bortførere.

Bodil

Der er 65,3 mio. fl ygtninge i verden
På FNs fl ygtningedag den 20. juni offentliggjorde FN en ny sta-
tistisk, som viser, at fl ygtningekrisen nu berører 65,3 millioner 
mennesker verden over. 

Ifølge The Christian Post har FNs fl ygtningehøjkommissær op-
lyst antallet af fl ygtninge ved udgangen af 2015. Der er tale om en 
stigning på 15 millioner fl ygtninge siden sidste år. Det svarer til, at 
én ud af 113 nu er berørt af fl ygtningekrisen. 

De fl este af verdens fl ygtninge kommer fra Syrien, Afghanistan, 
Somalia og Irak. Mange af dem er fl ygtet til nabolande som Tyrkiet, 
Pakistan og Libanon, mens over en million er immigreret til Europa.

Organisationen Open Doors (Åbne Døre) hjælper især de kristne 
fl ygtninge, som forfølges voldsomt på grund af deres tro.

Over 7,6 millioner kristne er blevet fordrevet siden konfl ikten 
begyndte i Syrien. Antallet af kristne i området er faldet drastisk fra 
to millioner i 2003 til bare nogle få tusinde i dag.

Bodil

Den seneste 
statistik fra FN 
oplyser, at der 
nu er 65,3 mil-
lioner fl ygtninge 
i verden.
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Kirkeledere i USA forventer, 
at 1 million kristne samles til 
bøn og lovsang under eventet 
’Together 2016’ i landets ho-
vedstad. 

Inspirationen til det store event 
kommer fra pastor Nick Hall. Han 
er grundlægger af bevægelsen 
PULSE, som arbejder for at 
styrke kirken gennem bøn og 
evangelisering. Nu opfordrer han 
alle kristne i USA til at mødes den 
16. juli for at bede om vækkelse 
i USA.

Hilsen fra paven
Blandt de mange kendte krist-

ne prædikanter og musikere er 
pave Frans I, som vil sende en 
video-hilsen.

- Vi er ydmyge og beærede 
over hans engagement, og vi 
glæder os til at dele hans budskab 
med den store fl ok, der samles 
til Together 2016. Det, at Hans 
Hellighed vælger at tale på denne 
historiske dag, hvor folk fra hele 
landet vil deltage, understreger 
hvor presserende og hvor vigtigt 
det er, at Jesu efterfølgere samles 
til bøn for vores land og vores 
verden, udtaler Nick Hall til The 
Christian Post.

Over 40 kendte prædikanter, 
musikere, forfattere og ledere fra 
forskellige kirkelige retninger vil 

samles til bøn og lovsang den 
16. juli. Og mere end 1000 me-
nigheder har tilmeldt sig. De får 
valget mellem 8.000 forskellige 
arrangementer i en radius på 
100 miles fra Washington DC i 
løbet af en uge før og en uge efter 
Together 2016.

- Tiden er inde til at samles i 
stort tal og fokusere på det, der 
virkelig betyder noget. Vi fi nder 
vores håb og vores hjælp i Jesus, 
ikke i politiske ledere. Vi vil samles 
for at søge Gud, bede for vores 
land og bede for enhed. Vort mål 

er at samles som en enhed, søge 
Jesus og forvandle vores nation 
gennem bøn og lovsang, forklarer 
Nick Hall.

Blandt gæstetalerne og mu-
sikerne er: Hillsong United, Kari 
Jobe, Francis Chan, Lecrae, 
Nick Hall, Passion, Crowder, Kirk 
Franklin, Ravi Zacharias, Jeremy 
Camp, Andy Mineo, Michael W. 
Smith, Lauren Daigle, Christine 
Caine, Mark Batterson, Matthew 
West, Jo Saxton, Mike Kelsey, 
Casting Crowns, John K. Jenkins 
Sr., Josh McDowell, Laurel Bun-

ker, Luis Palau, Tedashii, Tasha 
Cobbs, Lacey Sturm, York Moore, 
Trip Lee, Samuel Rodriguez, Ron-
nie Floyd, Reid Saunders, Bob 
Lenz, Jose Zayas, Jennie Allen, 
Nabeel Qureshi, Ann Voskamp, 
KB, Christine D'Clario, Matt Ma-
her, Sammy Wanyonyi, Lindsey 
Nobles, Amena Brown og Josh 
Brewer.

Together 2016 foregår i the 
National Mall in Washington D.C.
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Paven og Lecrae taler til 
1 million kristne i USA
De mange kristne mødes til bøn for USA i Washington DC den 16. juli.

Pavens medvirken på denne historiske dag viser, hvor vigtigt det er, at kristne mødes for af bede 
for USA og hele verden, siger arrangørerne af Together 2016. Til højre den kristne rapper Lecrae.

Moderne kristne sange handler 
om positive ting som liv og nåde
Ifølge en ny undersøgelse præsenteret i RelevantMagazine.com 
er de mest populære kristne sangtekster gennem de sidste fem 
år præget af positive ord frem for negative. 

Teksterne er blevet samlet og analyseret af Nate Silver og spe-
cialister fra statistikbloggen FiveThirtyEight. Som forventet af mange 
fans betegnes moderne kristen musik som ”ufravigeligt opløftende”.

De sidste fem års top-50 blandt kristne sange blev analyseret 
for ord-par som ”liv-død” og ”nåde-synd”. Derpå har man udregnet 
forholdet mellem de positive og de negative ord.

Det viste sig, at kristne sangskrivere har brugt ”nåde” 2,5 gange 
oftere end ”synd”. ”Liv” bruges otte gange tiere end ”død”, og ”kær-
lighed” bruges syv gange tiere end ”frygt”.

I sammenligning med kristen musik fra 1800-tallet er den moderne 
kristne musik langt mere optimistisk. Selv om også ældre salmer og 
kristne sange var positive og optimistiske, indeholder de fl ere refe-
rencer til synd, dom, sorg og mørke end de nutidige kristne sange. 

Bodil

Pro-Life aktivist frikendt for 
anklage om at købe fosterdele
Abortmodstander David Da-
leiden er nu blevet frikendt for 
anklagen om at ville købe foster-
dele fra Planned Parenthoods 
klinikker, skriver LifeNews.com.

Sammen med sin kollega San-
dra Merritt lavede Daleiden i 
2015 en række meget afslørende 
optagelser med skjult kamera fra 
abortklinikkerne. Abortmodstan-
derne fra The Center for Medical 
Progress fi k adgang til klinikkerne 
ved at udgive sig for at være poten-
tielle kunder. Senere kunne de offentliggøre beviser for, at topledere 
i de statsstøttede Planned Parenthood klinikker er dybt involveret i 
det ulovlige salg af fosterdele.

Denne krise fi k Planned Parenthoods tilhængere til at anklage 
Daleiden for dels at ville købe fosterdele og dels for at have begået 
dokumentfalsk ved at præsentere et falsk kørekort.  

Nu har en dommer fra Texas dog frikendt Daleiden for den første 
af anklagerne, hvorimod han stadig er sigtet for brug af falsk ID.
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Af Bodil Lanting

Alle amerikanske præsident-
kandidater bliver udspurgt om 
deres tro og værdier. Men Hil-
lary Clintons kirke har ændret 
holdning til abort midt under 
valgkampen.

Den politiske analytiker Dr. Paul 
Kengor har tidligere skrevet en 
bog om Hillary Clintons tro. 

Præsidentkandidaternes guds-
opfattelse bliver diskuteret fl ittigt. 
Men Clintons metodistkirke er 
netop blevet pro-life efter i årtier 
at have været for fri abort.

- Det er i direkte modstrid med 
Clintons livslange kamp for ”ret-
ten til fri abort” samt hendes nye 
kamp for seksuelle minoriteter og 
homofi le ægteskaber, skriver Dr. 
Kengor i Christian Post.

Kirken ændret sydfra
Et fl ertal i metodistkirken (The 

United Methodist Church) stemte 
for at ændre syn på abortspørgs-
målet. Det skete under dette års 
generalforsamling, hovedsageligt 

på grund af den mere bibeltro 
delegation fra Afrika.

På synoden for otte år siden 
valgte liberale metodister bevidst 
at stemme om moralsk-sociale 
anliggender før de afrikanske 
delegerede ankom. Siden da har 
de mere konservative metodister 
arbejdet for, at afrikanerne ikke 

skulle hindres i at stemme en 
anden gang. 

- Der var derfor stor spænding 
om udfaldet af 2016-konferencen. 
United Methodist Church var 
medlem af den skandaløse ”Re-
ligious Coalition for Reproductive 
Choice”, som er overbevist om, 
at Jesus Kristus støtter deres 
”hellige ret til at vælge”. Denne 
gruppe er en skamplet for kristen-
heden, men sådan opfattes den 
ikke af Hillary Clinton, vurderer Dr. 
Kengor og tilføjer: ”Som en, der 
har skrevet en hel bog om Hillary 
Clintons tro, kan jeg bekræfte, 
at metodistkirkens liberalisme i 
abortspørgsmålet er en af grun-
dene til, at hun netop har ”følt sig 
hjemme” i denne kirke. 

Clinton vil ikke ændre sig
Metodistkirken vokser hurtigt 

i Afrika, hvorimod den stagnerer 
i  USA. De oversøiske delegater 
udgjorde derfor 41 procent af 
konferencens deltagere, og de 
radikale ændringer ville have 
været umulige uden dem.

Ikke blot abortsynet var til 

afstemning under konferencen. 
Man fastholdt også afvisningen af 
homoseksuelle præster og læren 
om det heterofi le ægteskab trods 
protester fra LGBT-aktivister.

- Demokraten Hillary Clinton 
har med stolthed erklæret sig som 
en ”gammeldags metodist”. Men 
vil hun nu følge sin kirke og opgive 
sin fanatiske holdning til abort? 
Vil hun opgive at omdefinere 
ægteskabsbegrebet?

 Nej, hun vil ikke ændre sig 
overhovedet, mener Dr. Kengor. 
Det er der ingen chance for.

Alligevel er det, der skete på 
metodisternes konference, meget 
vigtigt og det må ikke undervur-
deres. Nu står Hillary Clintons 
kulturradikalisme i direkte og øget 
modstrid med hendes egen kirke 
og dens lære. Der er pludselig 
kommet et modsætningsforhold 
mellem Mrs. Clinton og hendes 
kirke, understreger Dr. Kengor.

Dr. Paul Kengor har også skre-
vet en bog om præsident Barack 
Obamas kontroversielle rådgiver 
Frank M. Davis.

Clintons kirke har ændret holdning 
til fri abort - men det har hun ikke 
Metodistkirkens afrikanske delegerede sikrede et fl ertal mod abort, forklarer iagttager. 

Dr. Paul Kengors bog ’God 
and Hillary Clinton. A Spiritual 
life’ udkom i 2008.

På den hollandske kanal ’Uitgelicht!’ fortalte ejeren af den lille 
Noas Ark, Aad Peters, hvordan arken var kollideret med en 
båd fra kystvagten i Oslo. Skærmprint.

Noas Ark repareret efter kollision
I forrige uge fi k det bibelske udstillingsskib Noas Ark (som 
tidligere har besøgt Danmark) store skader, da det kolliderede 
med et kystvagtskib i Oslo. Skibet er dog nu repareret og bug-
seret til Sandefjord som planlagt.

Arken har ingen motor og skal derfor bugseres fra sted til sted.
Ejeren, den hollandske kunstner Aad Peters, siger om skaderne:

- Kollisionen skete, da arken skulle fl yttes. I Skandinavien hjælper 
alle hinanden, så da der var for lavvandet til at den store bugserbåd 
kunne komme til, tilbød kystvagten at lade skibet ’Nornen’ hjælpe.  
Under manøvren kom arken i klemme på grund af nogle kraner, så 
der opstod et kæmpehul i skroget. Forsikringsspørgsmålet er ikke 
afklaret, da det er en helt speciel situation. Men vi havde noget af 
det helt rigtige træ liggende til reparationen.

Det specielle cedertræ skulle så først hentes til Norge, og der 
skulle også hentes specialuddannede tømrere fra Holland, før arken 
kunne blive repareret, forklarer Aad Peters på kanalen Uitgellicht.

Den 70 meter lange ark er nu repareret og ankommet til ferie-
stedet Sandefjord. 

Den hollandske tømrer Johan Huibers byggede først den 70 meter 
lange ark (som blev skadet i Oslo). Senere byggede han endnu en i 
fuld størrelse (i forhold til den bibelske Noas Ark). Denne ark på 125 
meter skal bugseres til Rio, så den er klar til evangelisering under OL.

Bodil



Af freelancejournalist 
Svend Løbner

Hvor halter Evolutionsteo-
rien? Hvor sandsynliggøres 
Intelligent Design? Et seminar 
med dr. Thomas E. Woodward 
på Mariager Højskole foreslog 
svar på begge spørgsmål. 

Den energiske professor fra 
det amerikanske Trinity College 
leverede argumenter på stribe 
og rystede samtidig indgroede 
fordomme. 

Han roser Charles Darwin 
for observationer inden for mi-
kroevolution – altså ændringer 
inden for visse grænser – og 
tager udgangspunkt i jordens 
millionårige udvikling, når han 
forklarer pludselige spring i nye 
arters opståen. 

Samtidig gav han slående bevi-
ser på unikt design og funktioner 
i mikroorganismer og DNA, der 
må gøre selv den mest garvede 
evolutionist mundlam.

Thomas Woodward er doktor 
i kommunikation og retorik og 
arbejder som forskningsprofes-
sor ved Trinity College of Florida. 

Her underviser han bl.a. i 
videnskabshistorie. Han er ud-
dannet i historie ved det presti-
getunge Princeton University og 
har taget sin Ph.D. grad ved Uni-
versity of South Florida med en 
afhandling over emnet ”Rhetoric 
of Science”, der især handlede 
om intelligent designs nyere hi-
storie. Han er desuden direktør 
for The C.S. Lewis Society. 

Bibelen taler om både 
astronomi og geologi

Hvor er han så placeret mellem 
evolutionsteorien og ung-jord-
kreationisme? Han bekender sig 
til både skabelse og Intelligent 
Design – den teologiske ballast 
fornægter sig ikke. Men han er 
samtidig så meget videnskabs-
mand, at han i den bibelske profet 
Zakarias’ forudsigelser fra 500 
år f. Kr. indlæser videnskabelige 
resultater, som først er kommet 
frem i nyere tid. 

”Dette siger Herren, som 
spændte himlen ud og grund-
lagde jorden, og som dannede 
menneskets ånd i dets indre”, 
skriver Zakarias (kap. 14, vers 1).

Her lærer vi om både astrono-

mi, geologi og psykologi, indleder 
Thomas Woodward: 

- Himlen er spændt ud: Mo-
derne videnskab opdagede først 
i 1930’erne, at universet udvider 
sig, og at stjerner og planeter be-
væger sig væk med 90 procent af 
lystes hastighed. Han grundlagde 
jorden: Jordpladerne er først op-
daget i 1950’erne. Han dannede 
menneskets ånd i dets indre: 
Gud har skabt os med evnen til 
at tænke.

Mennesket er et viden-
skabeligt instrument

De ældgamle bibelske skrifter 
rummer altså ifølge Woodward 
en guldgrube af indsigt, og derfor 
er det ikke odiøst at være både 
troende og videnskabsmand. 
Mennesket er med C. S. Lewis’ 

begreber ”et videnskabeligt in-
strument, et teleskop eller et mi-
kroskop, der opdager skabelsen 
og Skaberen”. 

Med den baggrund er Thomas 
Woodward en frygtløs kritiker af 
de vidtgående og altomfattende 
tolkninger af Darwins evoluti-
onsteori, som ikke får megen 
modsigelse herhjemme. Evolu-
tionsteorien som totalforklaring 

er efter hans mening på kraftigt 
tilbagetog, og om 25 år vil Darwin 
og designteorien være anerkendt 
på lige fod. Han sammenligner 
evolutionsteorien med Titanic:

- Darwins teori har ramt is-
bjerget og tager hurtigt vand ind. 
Orkestret spiller ikke mere, og der 
er ikke redningsbåde nok. Selv 
en ateist som fi losoffen Thomas 
Nagel udtaler, at Darwins teori 
er så forfejlet, at man vil grine ad 
den om en generation eller to.

Spring i evolutionen
Og hvor er det så, evolutions-

teorien har sine udfordringer?
Thomas Woodward fremhæver 

tre områder: Udviklingen siges 
at være gradvis, selv om fossile 
fund viser, at nye arter er opstået 
i ”spring”. Der er total mangel 

på overgangsformer mellem 
dyre- og plantegrupperne. Tvært 
imod er nogle arter indrettet så 
forskelligt, at det ikke kan være 
tale om en udvikling fra det ene 
til det andet. Sidst, men ikke 
mindst, er skabelsen indrettet 
med komplekse ”maskiner”, der 
kun fungerer, fordi alle dele er på 
plads samtidig. Gradvis udvikling 
forekommer i visse tilfælde helt 
utænkelig.

Thomas Woodward fortæller 
om det første argument:

- Indtil for 500 millioner år siden 
var der ifølge teorien kun encel-
lede organismer. Så pludselig op-
står der en række dyregrupper i 
det, vi kalder ”den kambriske eks-

plosion”. Fossilfund viser, at disse 
arter stort set er uændrede, indtil 
de uddør. Dyregrupperne opstår 
i spring, ligesom i trappetrin. Der 
er ingen gradvis overgang fra 
hvirvelløse dyr til fi sk og videre 
til amfi bier. Tværtimod ser vi dem 
opstå uafhængigt af hinanden.

- Hvor vi end fi nder et bestemt 
fossil og sammenligner det med 
det tidligste fund af samme, 
understøtter det Intelligent De-
sign-teorien, fastslår Thomas 
Woodward. 

Total mangel på 
overgangsformer

I nogle tilfælde er familierne 
så forskellige, at der slet ikke er 
nogen sandsynlighed for gradvis 
udvikling. Woodward giver fugle-
lungen som eksempel:

- I Darwins teori foregår alting 
gradvis. Her skal krybdyr for ek-
sempel udvikle sig til fugle. Men 
fugles lunger er helt anderledes 
end krybdyrenes. Krybdyr har 
såkaldte rod-lunger, hvor vej-
ret trækkes ind og ud gennem 
samme kanaler ligesom hos os 
mennesker. Fugle har lunger 
med ”gennemtræk”, her kommer 
luften ind det ene sted og ud det 
andet. Ingen vidneskabsfolk kan 
forestille sig en mellemform her.

Komplekse maskiner i 
organismen

Et tredje hul i Darwins evolu-
tionsteori er såkaldt ikke-redu-
cerbar kompleksitet. Nogle orga-
nismer er så komplicerede, at de 
enkelte dele kun fungerer sam-
men med andre dele. Den ene 
del efter den anden kan ikke have 
udviklet sig gradvist. Her nævner 
Woodward fl agelmotoren:

- Flagelmotoren har en ikke-
reducerbar kompleksitet, for 
hvis man fjerner blot et protein 
fra bakterien, ophører den med 
at fungere. Kun når de mange 
specifi kke proteiner passer nøje 
sammen, får bakterien evnen til 
at svømme. 

Thomas Woodward nævner 
også luftrøret og blodkoagulering 
som eksempel på ikke-reducer-
bar kompleksitet. Luftrøret har 
små fi mrehår, der bevæger sig 
frem og tilbage. De består af 200 
forskelige proteiner. Hvis man blot 
fjernede ét protein, ville de op-
høre med at fungere. Det samme 
gælder kaskadeudviklingen, når 
blod koagulerer. Hvis blot ét af 
de 20 proteiner i blodkaskaden 
mangler, bløder man til døde.

Den stærke overlever?
Derudover er evolutionsteo-

riens store udfordring, at den 
bygger på naturlig udvælgelse. 
Ikke blot at der er tale om gradvis 
udvikling (med manglende mel-
lemformer, som vi har set), men 
også at denne udvikling baserer 
sig på naturlig udvælgelse og den 
bedst tilpassedes overlevelse. 

Her anerkender Woodward 
dog, at Darwin opdagede noget 
væsentligt:

- Der er naturlig udvælgelse, 
for naturen udvælger. Når et 
egern føder fi re unger, og den 
ene unge mangler bagben, hvor 
store chancer har ungen for at 
overleve? Efter naturlig udvæl-
gelse vil den forsvinde, mens de 
andre har gode chancer for at 
overleve. Den idé er solid. Men 
darwinister kan ikke forklare 
ankomsten af nye, stærke over-
levere. Der er ingen sikre beviser 
for, at nyt DNA kan opstå gennem 
mutationer. Der er variationer 
indenfor familien, men ingen 
overgange til nye dyregrupper 
gennem mutationer .

Professor: Darwins teori 
har ramt isbjerget og tager 
hurtigt vand ind... 
Doktor Thomas E. Woodward gæstede Danmark med et opsigtsvækkende foredrag. Især designet i genernes mikrounivers optager ham. 

Thomas Woodward med en DNA model, der kan åbnes og lukkes. Foto: M. Sami Salha.

”Darwinismen kan 
ikke forklare li-

vets oprindelse ved 
naturlig proces. Og 

ankomsten af den 
første celle forvirrer 

videnskaben.”

Darwins teori er så 
forfejlet, at man vil 
grine ad den om en 

generation eller to, si-
ger ateisten og fi losof-

fen Thomas Nagel.
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Design alle vegne
Darwinismen er helt på bar 

bund hvad angår livets oprin-
delse, fremholder Woodward:

- Darwinismen kan ikke forklare 
livets oprindelse ved naturlig pro-
ces. I dag er ankomsten af den 
første celle noget, der forvirrer 
videnskaben. 

Men hvor finder vi så tegn 
på Intelligent Design? Thomas 
Woodward synes ikke, det er 
svært. Design popper op alle 
vegne, og selv Charles Darwin 
udviklede sin teori om arternes 
oprindelse og udvikling ved at 
betragte og studere skabervær-
kets design. 

- Designteorien er ligefrem. Når 
du ser en bygning, tror du ikke, at 
en bølge af sand og kalk pludselig 
skyllede op på land og formede 
strukturen. Du ved, at der må stå 
en arkitekt bag. 

- Vi har dog brug for et forkla-
ringsfi lter, der afgør, om det, vi 
ser, er specifi ceret og sandsynligt. 
Hvis du har begge dele, ved du, 
at det er designet. 

Logos er DNA-koden
Igen tager Woodward Bibelen 

frem og læser denne gang fra 
Johannes-prologen i Ny Te-
stamente: ”I begyndelsen var 
Ordet… alt er blevet til ved det, 
og uden det, blev intet til af det, 
som er… Og Ordet blev kød…” 
(Johannes 1:1-14).

- Den græske betegnelse for 
”Ordet” er ”Logos”, som betyder 
information. Når logos blev kød 
kan det betyde, at information er 
DNA, der blev til liv. Vi ser design 
overalt i cellerne og opdager 
bl.a. proteiner, der er perfekt 
designet til at fjerne metan fra 
DNA-strengen, så den aktiveres. 

- DNA er livets kode. Alting 
afhænger af DNA. Hidtil har evo-
lutionister ment, at kun 3 procent 
af DNA bliver brugt – resten er til 
overs som skrald fra tidligere ud-

viklingsstadier. Men nyere forsk-
ning viser, at mellem 60 og 90 
procent af DNA bliver brugt. Det 
understøtter designteorien. For 
der er ingen empiriske beviser for, 
at naturlige processer kan arran-
gere bogstaverne i DNA-koden i 
præcis rækkefølge og skabe ny 
kompleks og specifi k information. 

Overskrides grænsen for 
dyrefamilien, uddør den

DNA er blot én af fl ere sand-
synligheder for, at der kan være 
noget om Intelligent Design-
teorien. Dette sandsynliggøres 
yderligere af, at man ikke kan 
ændre væsentligt i genernes 
sammensætning, uden at orga-
nismen uddør.

- Hver art har sit særlige gen-
udviklingsnetværk. For at ændre 

arten er man nødt til at mani-
pulere genudviklingsnetværket. 
Forsøg har vist, at hvis man 
prøver på det, vil dyret dø med 
det samme. Hvis makroevolution 
mellem dyregrupperne skal fi nde 
sted, er genudviklingsnetværket 
nødt til at ændres, og det er altså 

umuligt. Arten uddør.

Et over-gen 
dirigerer det hele

Derudover har hvert gen en 
”dirigent”, der overstyrer  DNA: 
det såkaldte epigen.

- Selve genet er kun toppen af 
isbjerget. Nedenunder fi nder vi 
epigenet, som er så komplekst, 
at vi først nu er ved at ane, hvad 
det handler om. Dog ved vi, at 
generne er påvirkelige. Det er 
epigenet, der tænder og slukker 
for metan i DNA-strengen. Vores 
adfærd påvirker epigenet, som 
derefter orkestrerer generne, så 
vi for eksempel lever sundere og 
længere, når vi spiser varieret og 
dyrker motion. 

For Thomas Woodward er det 
især genforskningen, der som 
mikrounivers overbeviser om, at 
der må stå en intelligent designer 
bag livet og verden:

- Jeg ser antydninger af en 
kilde. Videnskaben peger faktisk 
på en højere kilde og en intel-
ligent designer. Det beviser ikke 
Guds eksistens, men det antyder 
en højere magt og intelligens. Et 
logos. Det er intelligent intuition. 
Når du ser et design, antager du, 
at der er en designer, konkluderer 
han.

Thomas Woodward underviser omkring 70 højskoleelever i Mariager. Foto: M. Sami Salha/red.

”Der er ingen sikre 
beviser for, at nyt 

DNA kan opstå gen-
nem mutationer.”

Læs mere om emnet her:
www.dnaandbeyond.org
www.unlockingthemysteryofl ife.com

Thomas E. Woodwards bøger:
Doubts about Darwin
Darwin Strikes Back
The Mysterious Epigenome: What Lies Beyond DNA

Af Tina Varde

Præsten Jesper Oehlenschlä-
ger fra Karlslunde Strand-
kirke har skrevet romanen 
”Vejhælp”.

- Den handler om tre men-
nesker i begyndelsen af 40’erne, 
der har haft en fælles fortid i et 
kirkeligt miljø. To af dem mødes 
tilfældigt på en café, og de be-
slutter sig for at kontakte den 
tredje. De tager sammen på en 
tur til Sverige, og undervejs rulles 
deres livsforløb op. 

- Da bilen går i stykker, havner 
de i en lejr, hvor de kom som 
unge. De er nødt til at overnatte 
og giver sig til at fortælle hinan-
den, hvad Gud og livet har bragt 
dem, fortæller han.

Det er primært en bog til folk, 
som har eller har haft en kirkelig 
tilknytning. Læsere med en kir-
kelig forankring vil bedst kunne 
spejle sig i personerne, mener 
forfatteren, der vendte tilbage til 
posten som præst i den karis-
matiske folkekirke i maj. Efter tre 
måneders orlov.

- Jeg tog orlov for at studere, 
hvordan man bedst prædiker for 
mennesker, der ikke lige går i 
kirke hver søndag, men fx kom-
mer, når der er dåb. I Canada 
mødte jeg en forfatter, der sagde: 
”Skriv, mens du har orlov. Det er 
nu, du har chancen”. Så jeg skrev 
hver dag indtil frokost. Bagefter 
studerede jeg prædiken-lære 
resten af dagen. Men faktisk kom 
det til at smelte lidt sammen, for 
mens jeg skrev, prøvede jeg at 
forestille mig, hvad nye kirke-
gængere gerne vil høre om, siger 
Jesper Oehlenschläger.

Han havde forinden længe gået 
med overvejelser om at skrive 
en roman. 

Processen har været med til at 
skabe en form for personlig afkla-
ring, fordi man opnår en dybere 
forståelse af det, man skriver om.

- Jeg har tidligere skrevet bø-
ger med et undervisningspræg. 
Denne gang havde jeg ikke lyst 
til at studere en problemstilling. 
Jeg har i stedet hentet stoffet på 
stumpernes marked – både mine 
egne små tråde og andres. Man 
skriver jo også til sig selv. 

- Midt i livet crasher tro, kirke og 
livet lidt for mange. I bogen duk-
ker en ekstra person op i fortæl-
lingen og ser hovedpersonernes 
problemstillinger efter i sømmene. 
De tror i første omgang, at han 
er en soldat, men han viser sig 
at være præst, oplyser Jesper 
Oehlenschläger.

Bogens tema er fællesskab 
mellem mennesker, selvom den 
ene af personerne har den op-
fattelse, at man ikke har brug 
for andre. 

- Da han står midt i en svensk 
skov i regnvejr med en bil, der er 
brudt sammen, forstår han dog, 
at han måske skulle have haft et 
abonnement på vejhjælp.

- Den ene er kontrolfreak, 
den anden passiv og ikke god til 
at tilgive, og den tredje er vred 
og indestængt. Bogen har ikke 
nogen happy ending, og der er 
uafklarede ender. Men der er håb, 
siger Jesper Oehlenschläger. 

Historiefortællere 
Han har også taget skrivekur-

ser i sin orlov og fået hjælp med 
gennemlæsning udefra.

- Jeg har altid godt kunne lide 
at fortælle historier, også i mine 
prædikener. I bogen har jeg ikke 
dyrket hver sætnings finurlig-
heder. For det er selve fortæl-
lingen, der er min styrke. Det er 
selvfølgelig altid nervepirrende i 
sidste øjeblik, hvordan den bliver 
modtaget, understreger han.

Menigheden i  Karslunde 
Strandkirke kender til præstens 
talent for at fortælle historier. Han 
har det ikke fra fremmede, men 
fra sin far:

I efteråret blev Jesper Oeh-
lenschlägers far hjerneskadet. 
Han blev ramt af en bil, mistede 
hukommelsen og evnen til at tale.

- Han var ind og ud af hospitalet 
i Holbæk i to-tre måneder. Jeg 
havde heldigvis fået min relation 
til min far på plads inden. For tre 
år siden kørte han og jeg i som-
merhus og havde nogle gode 
stunder sammen. Han var ikke 
den store til at sætte ord på følel-
serne. Vores fortrolighed lå mere 

i, at vi lavede noget sammen. 
Nogle gange er ord bare ord…
selvom sproget selvfølgelig kan 
noget. Også det skrevne. 

- Jeg er glad for, at jeg havde 
et godt forhold til min far. Men jeg 
har også lidt den dér: Lige når jeg 
har forstået ham, så mister jeg 
ham. Det er ham, der har lært 
mig at fortælle historier. Jeg ville 
så gerne have kunnet give ham 
bogen, mens han stadig forstod, 
siger han. Og tilføjer om det at 
forstå og endelig nå hinanden: 
- Bare vi dog havde nået det lidt 
tidligere.

Vil skrive mere
Præsten er allerede i gang med 

at skrive sin næste bog.
- Jeg har stadig masser af 

energi og meget, jeg gerne vil 
skrive og opleve. Der er så meget, 
jeg har mod på og lyst til. Jeg er 
storyteller. Mine historier er en 
gave, jeg gerne vil give til andre.

- Jeg er et godt sted i mit liv nu. 
Det er sjovt at skrive. Mine børn er 
14 og 16 år, og de stortrives. Så 
nu kan jeg engagere mig i andre 
ting på nye måder i forhold til, når 
man har små børn, siger Jesper 
Oehlenschläger, som er gift med 
Priscilla, der er psykolog.

Hans egen personlige fortæl-
ling ganske kort?

- Min grundfortælling er, at jeg 
måske ikke lige havde de bedste 
odds for at klare mig særligt godt. 
Det gik for eksempel ikke særligt 
godt i skolen. Jeg var en forvirret 
teenagedreng med forældre, der 
blev skilt. Men jeg har en tyrkertro 
på, at alt kan lade sig gøre. Jeg 
lever på trods. Jeg skal bevise, 
at lærerne tog fejl…for min egen 
skyld.

- Jeg har fået givet meget, og 
det forpligter mig til at gøre meget. 
Hvis man smider alt, hvad man 
har, ind, så kan man komme langt 
som menneske…Og det evange-
liske får alle andre fortællinger til 
at give mening, tilføjer han.

Bogen udkommer den 3. juli på 
Strandkirkens forlag Mediacellen.

En historie-fortæller
Jesper Oehlenschläger henvender sig især til kristne læsere med ny bog.
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”Vejhjælp” udkommer 3. juli.



Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Vibeke Binderup:

EVNEN - Mørkets hævn
3. og sidste bind i serien EVNEN 
For mange år siden fandt Sophie, Sebastian, Johanne og Peter sammen for at bekæmpe det mørke, der spredte 
ondskab og ligegyldighed på deres skole og i deres liv. Væsenet Junker blev tilintetgjort, da de fi re venner 
ofrede deres evner for at sætte drengen Søren helt fri af Junkers klør. 

De fi re venner kom hurtigt i endnu en krig, og tankerne om, hvad der blev af Søren, gled i baggrunden. I det 
næste opgør med mørket mødte de manden Hr. Jensen, der støttede dem i starten, men så pludselig forsvandt.

Præstesønnen Jens-Henrik så dog et syn, hvor han forudså, at de fi re venner igen en dag ville blive forenet 
med både Hr. Jensen og Søren selv.
Ingen af dem havde dog nogensinde forestillet sig, hvor længe de skulle vente, eller hvor voldsomt det ville 
blive....
De overnaturlige evner, som de unge opdager i Vibeke Binderups roman, minder meget om de bibelske nåde-
gaver. Og dermed er det ikke blot et eventyr, men noget, der også kunne ske – og sker i virkeligheden.

Paperback, 160 sider. kr. 148,-

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

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

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

Vibeke Binderup:

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

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

Paperback, 186 sider. kr. 148,-

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

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

Fås på CD i udgaver:

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

2. Familiepakken - Kr. 249,95 - indeholder fl g.:
- Cd med sangene (uden drama)
- Cd vekslende mellem drama og sang
- Booklet med sangteksterne
- Andagtshæfte med 14 små påskehistorier set ud fra beretningens bipersoner så som Peter, Judas og Ma-
ria Magdalene af Gunni Bjørsted, Merete Dalsgaard, Sigbjørn Sørensen, Robert Strandgaard Andersen, 
Henri Nissen, Iben Thranholm m.fl .Vælg mellem CD med de 15 sange

eller Familiepakken.

Nyhed!Nyhed!

Vibeke Binderup håber, 
at EVNEN vil hjælpe læ-
serne til at opdage deres 
nådegaver.

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Af Maria Schmidt

Tak for mad 
- Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kend-
te bordvers på  farvestrålende tegninger 
som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. 

28 sider. A4 størrelse. Papbog. 
Kr. 98,00

Tak for mad!

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

06-11-2015   11:51:

Idé og illustrationer 
af Maria Schmidt 
som er mor til 3 og 
billedkunstlærer.
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Tilgivelsens mirakel
Ny Roman af Lynn Austin foregår i tiden efter den amerikanske borgerkrig og handler 
om en sydstatsfamilies kamp for at overvinde bitterhed og en sønderbrudt tro.
Anmeldt af Pia Hinderfelt

Lynn Austin har med sin ny-
este bog - ”Alt bliver nyt” atter 
engang skrevet en medrivende 
bog. 

Vi befi nder os i afslutningen 
af den amerikanske borgerkrig. 
Efter krigen, hvor Syden tabte 
og slaverne blev frigivet, er alt 
forvandlet, og aristokraternes 
storhed og hovmod står for fald. 
Intet er som før krigen, og vi føl-
ger den ældste datter Josephine 
Weatherlys og hendes families 
kamp for få en hverdag til at 
køre igen. 

Josephines far og ældste bror 
døde i krigen, og den yngste bror, 
som skal overtage plantagen, er 
hjemvendt fra krigen og er en 
meget nedbrudt og bitter mand.

Josephines familie bliver hele 
tiden ved med at kigge tilbage på 
fortiden og ønsker sig så despe-
rat tilbage til den tid, at de på det 
nærmeste bliver til ”saltstøtter”, 
som Lots kone i Bibelen. Jose-
phine er nødt til at kæmpe med 
sin egen og familiens selvopfat-
telse og få den pillet fra hinanden, 
så de kan komme videre. 

Josephine udvikler sig fra 
at være en stille og indesluttet 
pige, der igennem de barske 
krigsår lærte at holde sine tanker 
og følelser for sig selv og aldrig 
sætte ord på dem over for andre, 
til at blive en kvinde med ben i 
næsen.  Hendes ulmende vrede 
overfor hele den atmosfære af 
håbløshed, bitterhed og laden 
stå til, får hende til at begynde at 
åbne munden og endelig sige fra. 

Den tidligere slave, Lizzie, 

lærer Josephine en del praktiske 
og nødvendige ting for at komme 
videre med livet. 

Vi følger også Lizzie og hendes 
mand Otis og deres børns liv og 
ser, hvad det betyder for dem, at 
de nu offi cielt er frie mennesker. 
Vi ser den udvikling, der sker med 
dem fra at have været betragtet 
som dyr, der bare skulle under-
ordne sig og ikke stille spørgsmål 
til noget, og til at være selvstæn-
dige individer, der har lov til at 
tænke selv og træffe beslutninger. 

Josephine har mistet sin tro på 
en kærlig Gud, der hører hendes 
mange bønner. Men i sin kamp 
med livet og troen får hun hjælp 
fra en uventet side. Hun møder 
yankee’en Alexander Chandler. 
Selvom hans tale om Gud lyder 
helt kætterisk i hendes øre, og 
hans måde at tale om Gud på er 

alt for personlig og direkte - for 
sådan blev troen ikke fremstillet 
i hendes kirke - så får det hende 
alligevel til at prøve at søge Gud 
igen.

Flot persongalleri 
og relevante temaer

Lynn Austin har en fantastisk 
evne til at beskrive mennesker 
og deres indbyrdes relationer 
samtidig med, at hun formår at 
sætte persongalleriet ind i en 
historisk ramme, så man som 
læser føler sig til stede i histo-
rien og kan identifi cere sig med 
mange af problemstillingerne i 
romanerne.

Bitterhed, som er en af ho-
vedtemaerne i romanen, er en 
af de mest uforsonlige følelser, 
man kan nære. Man kan ikke se 
fremad, hvis man er bitter, kun 
tilbage. Man kan kun tænke på 
alt det, man har mistet, og er 
dermed låst fast i fortiden og er 
fortvivlet over, at den er borte. I 
sidste ende fortærer bitterheden 
alt håb. 

Kan håb – og en sønderbrudt 
tro på Gud – overleve midt i 
ødelæggelserne, og kan men-

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 9.500 familier og oprettet en 
række 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  

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Hvad gør vi med kristendom-
mens paradokser? Selv åre-
lang bibellæsning udelukker 
ikke tvivl og store spørgsmål 
– især i tider med krise og 
lidelse, og hvad stiller man 
så op? 

Det belyser Kandiah på blæn-
dende vis ud fra solid teologisk 
indsigt uden dog at give ende-
gyldige svar. Måske er det netop 
i de svære dele af Bibelen, at 
Gud tydeligst bliver åbenbaret, 
og måske har det aldrig været 
meningen, at kristendom skulle 
være enkel, for den har overle-
vet på trods af tilsyneladende 
modsigelser!

Paradokserne 
i trosheltenes liv

Hvorfor skulle Abraham ofre sin 
søn Isak, og hvorfor skulle ”Den 
Gud, som ikke behøver noget, 
bede om alt”? Hvorfor skulle den 
helstøbte Job igennem så meget 
lidelse tilladt af ”Den Gud som 
er aktivt inaktiv”? Jesus, både 
menneske og Gud, og korset er 
nok de største paradokser: ”Den 
Gud, der vinder, taber”! Hvert 
kapitel afmonterer paradokset i 
en troshelts liv. Kandiah peger 
frem til, at vi skal erkende tvivl og 
lytte til Gud ved at følge de spor, 
som Bibelen giver, så troen kan 
vokse, ikke forlise. 

Kandiah viser, at fordi Abra-
ham allerede havde oplevet 

Guds ledelse og Guds løfte om, 
at hans afkom ville blive talrigt 
som stjernerne på nattehimlen, 
så forstod han tilstrækkeligt af 
sin hidtidige relation med Gud 
til fortsat at have tillid. Abraham 
vidste fra tidligere erfaringer, at 
også i umulige situationer kunne 
han stole på Gud. Det kan vi tage 
til os og lære af! Hvert kapitel 
byder på den slags øjenåbnere.

Kernen i troen!
Kandiah viser, hvor vigtigt det 

er at kende Gud, 
og hvordan han 
plejer at handle 
for  der ved at 
komme til en dy-
bere forståelse 
af Guds væsen 
uden nødven-
digvis at forstå 
paradokserne til 
bunds som fx i 
Jobs Bog. 

Paradokserne 
er netop kernen 
i vores tro og kun 
ved at kæmpe 
med dem i ste-
det for at skubbe 
dem til side, kan 
vi tilbede Gud, 
deraf den engel-
ske originaltitel 
Paradoxology. Vi 
kan lære af Bi-
belens heroiske 
ro l lemodel ler, 
for de har også 
kæmpet med gå-

derne i Guds væsen.

Hvorfor? kan varmt anbefales 
til egen opbyggelse og til at 
hjælpe andre med bedre at for-
stå Biblen. Den egner sig både 
til garvede bibellæsere, tvivlere 
og til de der afviser kristendom-
men på grund af paradokserne. 
Hvorfor? er udgivet i samarbejde 
med Dansk Oase. Den engelske 
udgave findes som e-bog hos 
Amazon og kan læses med en 
gratis Kindle App. 

Lys over
troens paradokser 

Krish Kandiah: Hvorfor? Hvorfor det aldrig 
har været meningen at kristendommen skulle 
være enkel • 281 sider • 249 kr.  Mediacellen

nesker forandres?
Bogen er fyldt med mange 

andre spændende temaer, som i 
den grad også berører læsernes 
liv i dag, og derfor bliver man 
fanget af bogen. Det er temaer 
som: håbløshed, fortvivlelse, 
stolthed, glæde, taknemme-

lighed, tålmodighed, tilgivelse, 
elske sin fjende, forsoning, nåde 
og barmhjertighed. 

Lynn Austin - Alt bliver nyt
574 sider • 249 kroner • Forlaget 
Scandinavia



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITIP TTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

Retræte værelser udlejes 
på husmandssted i rolige, 
naturskønne omgivelser 

300 m fra Limfjorden nord 
for Glyngøre. Kost (100% 

økologisk) og logi pr. person 
kr. 1500 pr. uge/ kr. 200 pr. 

døgn. Kørsel kan aftales. 
Delvis selvbetjening. Henv.:
Ann-Lise 2329 1833 eller 

aasesdatter@hansen.mail.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Rådgivning

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Ferie

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttterekteriiinnnsseeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

- tryk 1 for abonnmen- tryk 1 for abonnmentt

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

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

 - ring 73 56 15 06

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

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

Hotel Nørre Vosborg ★★★

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

Ankomst
Valgfri i perioden 20.6.-11.8.2016.

Pr. person i dobbeltværelse

1.249,-
Pris uden rejsekode kr. 1.399,-

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

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

Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

Rejs til Europas top – Nordkap 22.7. - 4.8.
Oplev Gardasøen midt i de italienske alper 7.8. - 15.8.
Enestående oplevelser  
 med fjord og fjeld i Norge 14.8. - 21.8.
Gå i Luthers fodspor 22.8. - 28.8.
Korrejse for fuld musik til Norge 27.8. - 2.9.
Aserbajdsjan og Georgien – i Kaukasus 15.9. - 24.9.
Verdens ældste kristne nation – Armenien 16.9. - 24.9.
Rundrejse i Israel og Samaria 18.9. - 27.9.

Find rejserne på  
vores hjemmeside

Rejser med 
fællesskab
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Med dette vers vil jeg indlede. Jeg har Parkinsons sygdom. 
For et år siden var jeg igennem en stor DBS-operation. 
Jeg fi k indopereret en pacemaker, der via elektroder til 
hjernen afgiver en smule strøm, som så stabiliserer mine 
bevægelser. 

Jeg har været syg I mange år og er dybt taknemmelig for 
operationen. Men hvorfor er jeg aldrig blevet helbredt? Nu har 
jeg, fra jeg fi k diagnosen for 15 år siden, tænkt, at jeg ville tage 
min sygdom som en udfordring - der måtte være en mening med, 
at jeg blev syg.

I dag takker jeg Jesus for, at jeg har fået lov at hjælpe og støtte 
mange med samme diagnose. Jesus vil os det godt, og hans 
største glæde er at gøre os glade. Alligevel bliver vi ikke altid 
raske, og der er ting, der ikke vil lykkes. 

Jeg har oplevet, at sygdom har gjort mig stærkere, også selvom 
jeg har følt mig magtesløs. En bøn er aldrig forgæves. ”Bed og I 
skal få”, siger Jesus, men måske får vi noget andet, end vi bad 
om. Det vigtigste er at lægge vores liv i Guds hånd og bede om, 
at hans vilje må ske. Hvis vi ikke får det, vi beder om, betyder det 
ikke, at vi har gjort noget forkert eller bedt forkert.

Paulus var også ramt, han havde en ”torn i kødet” - måske en 
sygdom. Tre gange bad han om at blive af med den. Men Gud 
sagde: ”Min nåde er dig nok”. Paulus nævner, at han er glad, når 
han går igennem trængsler og kampe: ”For når jeg er magtesløs, 
så er jeg stærk”.

Jeg er Herren, 
der læger dig

Af Anette Gerhøj
Foredragsholder over dette tema

Af Beate Nordstrand

Vidste du egentlig, at du 
er det vigtigste menneske 
for dig selv? At du ligefrem 
skriver din egen personlige 
livshistorie. 

”Mens jeg endnu var et foster, 
så du mig. Mine livsdage var 
lagt fast og skrevet ned i din 
bog, længe  før jeg så dagens 
lys,” står der i Salme 139, vers 
16. 

Dit dna blev allerede lagt fast 
i himlen, og nu er du midt i din 
egen fortælling. For at leve et liv 
i balance er krop, sjæl og ånd 
lige vigtige. Det er din opgave 
i livet at hjælpe med til, at din 
historie får en god udgang. 

Kroppens funktion er at trans-
portere dens dyrebare indhold, 
din sjæl og din ånd. Hvordan 
behandler du den krop, som 
Gud har givet dig? 

Som ung kvinde skulle jeg 
først lære at være taknem-
melig for ”min model”. Gud har 
bevidst skabt mig sådan og ikke 
anderledes.

Min stressede livsførelse 
havde effektivt sat sine spor af 
slitage. Jeg følte mig ofte træt 
og udmattet. Med tiden lærte 
jeg at holde pause med regel-
mæssige mellemrum og sørge 
for at få tilstrækkeligt med søvn. 

Når du bliver overtræt, så tryk 
på pauseknappen i stedet for at 
drikke mere kaffe eller forsøge 
at spise dig til mere energi. Gå i 
seng før midnat. Stå så vidt mu-
ligt op på det samme tidspunkt 
hver dag. Sørg for at udvikle 
gode vaner, som på lang sigt 
gavner din krop. 

Brug din fornuft
For at fungere har din krop 

brug for regelmæssige målti-
der. Ikke for meget og ikke for 
lidt. Tilstrækkeligt med frugt og 
grønsager. Vælg de naturlige 
varianter. Hellere kartofler i 
stedet for kroketter, hellere et 
æble i stedet for æblestrudel. 
Det mætter, giver fylde og ren-
ser tarmen. 

Vær opmærksom på, at mål-
tiderne er afbalancerede, og 
vær ikke bange for kulhydrater, 
for de sørger for en stabil sero-
toninmængde i hjernen, som 
transporterer budskabet: ”Mæt 
og tilfreds.”

Hvordan står det til med din 
kondition? Jo bedre den er, 
desto lettere når du gennem 
dagens program. Gør noget for 
at holde musklerne ved lige. 
Et par minutter om dagen gør 
en forskel. Gå en tur i det fri så 
ofte som muligt. Dagslys styrker 
immunsystemet. Gå en tur rundt 
om blokken. Sæt dig i solen, 
hvis den skinner. 

Jeg havde indimellem for 
meget fart på - på bekostning 
af sjælen. Jeg måtte igen og 
igen korrigere for at fi nde det 
tempo, der passede til mig. 
Gud hjælper os med at leve et 
liv i harmoni, hvis vi beder ham 
om det.

Sunde relationer
Hvor meget fart har du på 

i hverdagen? Har du mange 
tidsfrister, der skal overholdes? 
Så sørg for at kompensere 
med noget andet. Hvad får du 
det godt af? Hvile? En film? 
Musik? Har du en hobby, som 
kan få dig til at glemme tiden, 
fordi du bliver så fordybet i den? 
Sørg for at skabe elektronikfrie 
tidspunkter og områder. Hold fri 
om søndagen.

Men måske er du slet ikke 
presset til det yderste og mær-
ker alligevel en indre utilfreds-
hed? Kunne det være, fordi du 
leder efter noget at gå op i? Du 
er skabt til at leve et engageret 
liv. Hvilke evner gemmer du på? 
Hvad ville du gerne lave? Hvad 
får dit hjerte til at banke hurti-
gere? Har du fundet dit kald?

Din sjæl har brug for men-
nesker. Er du bevidst om, at du 
har en medfødt sult efter forhold 
til andre? Mennesker har en til-
bøjelighed til netop i svære tider 
at trække sig ind i sig selv. Men 
venskaber er balsam for sjælen. 
Har du ikke nogen veninde? Så 
hold bevidst øje med nye kon-
takter. Investér tid og energi i at 
opbygge relationer. Den, der sår 
venskab, vil ofte høste venskab.

Hvor stiller 
jeg den sult?

Det er vigtigt for mig at beskyt-
te min sjæl mod ”skrald”. Det, 
jeg ser i fjernsynet, de bøger og 
blade, jeg læser, de samtaler, 
jeg deltager i, har indfl ydelse 
på min sjæl. I Filipperbrevet 
anbefales det at beskæftige sig 
med det, som er sandt, ærbart 
og rosværdigt (Fil. 4,8). Det er 
en god beskyttelse mod snavs.

Dine åndelige behov er de 
mest lavmælte. Din ånd læn-
ges efter at kommunikere med 
Gud. Jeg overlader det ikke til 
tilfældighederne at få stillet min 
åndelige sult. Jeg ved, at mit liv 
ellers kommer ud af balance. 
Faste tidspunkter som regel-
mæssige møder og udveksling 
af meninger med min bedepart-
ner, bibelkredsen i menigheden, 
husgruppen, gudstjenesten om 
søndagen - alt sammen hjælper 

det mig til at holde balancen. 
Men jeg taler også med Gud 
fl ere gange i løbet af dagen, 
spørger ham til råds og lader 
ham tale ind i mit liv. 

Hvor ville jeg bedre kunne 
komme i balance end gennem 
kontakten med min Skaber? 
Kontakten med ham åbner 
døren til hans muligheder for 
mig. Han ønsker, at min og din 
historie får en god udgang. Han 
ønsker, at det går dig godt. På 
krop, sjæl og ånd.

Beate Nordstrand er stats-
anerkendt diætistassistent i 
Tyskland. Sammen med Heike 
Malisic har hun udviklet ”Lebe-
leichter” konceptet. Artiklen er 
fra det kristne tyske magasin 
Lydia.

Pas godt på ”din model”
Der fi ndes kun et eksemplar af lige præcis din ”model”. Du består af krop, sjæl og ånd, og det 
er din opgave at hjælpe med til at passe godt på alle tre dele. 

Din ånd længes efter 
at kommunikere med 

Gud. Jeg overlader 
det ikke til tilfældig-
hederne at få stillet 

min åndelige sult. 
Jeg ved, at mit liv 

ellers kommer ud af 
balance. 

Jeg måtte igen og 
igen korrigere for at 
fi nde det tempo, der 
passede til mig. Gud 

hjælper os med at 
leve et liv i harmoni, 

hvis vi beder ham 
om det. Fra kvinde til kvindeFra kvinde til kvinde  

Lisa Bevere

Slås som en pige
En bog om piger og kvinders 
identitet udfra forfatterens liv og 
erfaringer. Lisa Bevere fanger 
her essensen af Guds hjerte 
over for hans dyrebare døtre.

268 sider. Kr. 198,-

Christine Caine

Kan jeg få 
og nå det alt sammen?
Denne bog er tilegnet hver eneste 
kvinde, som leder efter svar på, 
om det virkelig er muligt at få og 
nå det alt sammen.

170 sider. Kr. 198,-

Bestil på Hosianna.dk -  tlf. 7456 2202Bestil på Hosianna.dk -  tlf. 7456 2202  
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 24:

Kirsten Nisgaard Rasmussen
Digterparken 136
2750 Ballerup

Kodeord: Varmfront

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 
30. 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.

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

Butik med bl.a.: Helse-produkter, dødehavs-produkter, 
honningkager, adventsstjerner, skiftende maleri-udstillinger.

Café med: Nybagt brød/kager og friskbrygget kaffe/te.
Mulighed for kaffe og rundvisning i Christiansfeld ved udfl ugter.

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Normalt åben 10-16.
Tlf. 30 96 53 14 Email: Mette@Morgenstjernen.com

 

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 

Er du glad for Udfordringen?
Så støt arbejdet med en gave!

Gaver kan indbetales til Missionsfonden 
med skatte-fradrag - husk at skrive: 

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 

Giro: (+01) 613-9450 eller netbank:
9570 0006 139450.

Bogsalg

Skoler / Uddannelse

Fokus på seksuelle, emo  onelle, fysiske og åndelige 
overgrebsproblema  kker.

IPSICC uddanner psykoterapeuter og starter nyt hold i 
Kolding den 30.7. - 6. august 2016, se www.ipsicc.org. 

Uddannelsen er evalueret og opfylder kriterierne for 
psykoterapeu  sk uddannelse i Dansk Psykoterapeut-
forenings optagelsesregler.

Interna  onal leder for IPSICC: Vibeke Møller, læge og 
psykoterapeut MPF, vibeke@IPSICC.org       

Telefon: +45 2989 1431 
og +45 2025 3595

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 1/7 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

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. 

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

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

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

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

SUELL Team

Søndag 
3. juli

kl. 10:30

David Hansen
Tema: Bevar din frihed

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

Tilmelding: www.impactschool.dk

ET “HELT” GRATIS TILBUD 

       FRA IMPACT SCHOOL OF REVIVAL

Kom og oplev hvad der sker på Impact School of Revival i 
1-3 dage, og se om det er noget for dig inden du melder dig 
til. Under dit ophold vil du få rig anledning til at se, opleve 
og mærke, hvordan undervisningen på skolen bliver kom-
bineret med Helligåndens kraft og åbenbaring. Formålet 
med skolen: At træne og udruste mennesker til at udføre 
deres kald og tjeneste, ud fra den lokale menighed.

Vi brænder for at sætte mennesker I “brand” for Guds rige.

Søger praktikplads hos tømrer
Jeg er en kristen ung mand, som har været i gang med tømrer 
uddannelsen (skoledelen). Derefter tog jeg et år på bibelskole 
i Californien og er for nylig kommet hjem igen.
Nu vil jeg rigtig gerne fortsætte mit forløb og fi nde en prak-
tikplads. Beliggenhed er underordnet. Jeg kan kontaktes på 
tlf.: 61 41 94 56 eller mail: dkelstrup@gmail.com

Mit afsluttende 
skoleprojekt, 
som mine 
forældre valgte 
at købe af 
skolen...

M
s
s
f
a
s

Venlig hilsen

David Kelstrup
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Tirsdag 28/6
15:45 Videnskab og tro (1:3)
Findes der en skaber eller ej? 
Og hvordan forholder troen eller 
den manglende tro på Gud sig 
til videnskabelige spørgsmål som 
universets skabelse, livets opståen 
og udvikling, og menneskets be-
vidsthed?

16:35 Videnskab og tro (2:3)
Intet har delt vandene som Darwins 
evolutionslære. For troende har det 
været et spørgsmål om at vælge 
mellem Gud eller evolutionen. 
Men nu har fl ere velrenommerede 
forskere forkastet dette for dem 
umulige valg og har i stedet ud-
nævnt evolutionen som netop den 
guddommelige skabende kraft.

02:20 End of the Spear
Amerikansk autentisk drama fra 
2005. I 1956 er fem unge ameri-
kanske missionærer på vej gen-
nem Amazonjunglen for at skabe 
kontakt med en voldelig indianer-
stamme, der lever helt afskåret fra 
civilisationen. Det bliver et møde, 
der får både tragiske og positive 
konsekvenser. 

Onsdag 29/6
16:50 Videnskab og tro (3:3)
Menneskesindet og bevidstheden 
er et af de mest gådefulde og 
komplekse fænomener i univer-
set. Selvom hjerneforskningen er 
kommet langt er det stadig svært 
at forstå, hvordan affyringen af 
milliarder af neuroner skulle kunne 
skabe vores sind og bevidsthed. 
Og er der måske også et bagefter...

Lørdag 2/7
19:45 Før søndagen.
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen.

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

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

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

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.

Radio 

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. 

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

Søndag 26/6
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
Civilisation og sammenbrud
Udenrigsordfører Michael Aastrup 
Jensen (V) besøger skurvognen for 
at tale om oplevelser på mørkets 
bjerg i Irak, religion som menings-
skaber og sit forbeholdne forhold 
til folkekirken Vært: Anders Lau-
gesen. Genudsendelse fra onsdag.
9.54 Højmesse. Fra Helligånds-
kirken i Flensborg. 5.s.e. Trinitatis. 
Prædikant: Viggo Jacobsen. (P1)
19.30 Mennesker og tro (P1)
(Genudsendelse)

Mandag 27/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 28/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 29/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Den smartes overlevelse.
Professor og jurist Lisbeth Christof-
fersen besøger skurvognen for 
at tale om samfundsmoral og per-
sonligt ansvar i et hyperkomplekst 

og troløst samfund. www.dr.dk/tro
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 30/6
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 1/7
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 2/7
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 3/7
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Den smartes overlevelse.
Professor og jurist Lisbeth Christof-
fersen besøger skurvognen for 
at tale om samfundsmoral og per-
sonligt ansvar i et hyperkomplekst 
og troløst samfund. www.dr.dk/tro
Vært: Anders Laugesen.
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse fra Brødreme-
nighedens kirke i Christiansfeld. 
6. s. e. trinitatis. Prædikant: Jørgen 
Bøytler. Organist: Tommy Schmidt 
Bülow. (P1) 
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

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

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

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

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

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

Søndag den 3. juli sendes radiogudstjensten fra Brødreme-
nigheden i Christiansfeld. Kl. 9.54 på P1
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ARK TIL SALG
Fantastisk til opbevaring af dyr!

Kun brugt én gang!
Flot udsigt.  
Kontakt Noa             

14-årig pige havde nærdøds-
oplevelse, hvor hun i et syn 
efter en bilulykke så Jesus og 
Himlen.

14-årige Kyla Roberts, som var 
i en rædselsvækkende bilulykke 
den 6. marts,  kom mirakuløst ud 
af sin koma og sagde, at hun så 
Jesus og himlen.

Ifølge ChristianToday.com blev 

Kyla Roberts fra Oklahoma ved 
ulykken kastet ud af en bil og slog 
hovedet hårdt mod jorden.

Roberts blev bragt til hospi-
talet, hvor lægerne opererede 
hende i hjernen. Hun måtte efter 
operationen blive i koma i en 
måned.

- Hun slog hovedet hårdt, og 
hendes hukommelse led skade, 
siger Kyla Roberts mor, Stepha-

nie, til ChristianToday.  
- Lægerne fortalte os, at de 

blev nødt til at operere hende 
med det samme, ellers ville hun 
dø, fortæller Stephanie. 

Da Roberts kom til bevidsthed, 
sagde hun, at hun havde set 
himlen og Jesus.

Hun beskrev himlen som ”me-
get lyst”, og Jesus havde  ”grønne 
øjne og langt hår.” Hun tilføjede, 

at hans duft var som ”nytørret tøj”.
Roberts sagde, at Jesus for-

talte hende, det endnu ikke var tid 
for hende at komme hjem.

- Jeg sad på hans skød, og han 
er meget stor, fortalte Roberts. 

- Han fortalte mig, at han elsker 
mig, og han er klar, når jeg kom-
mer hjem. Men det var ikke nu. 
Og så vågnede jeg her.

nc

14-årig så Jesus efter bilulykke

Nadja og Merete var to af årets 
59 studenter på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing. De 
fi k i mandags deres studen-
terhue på.

Nadja Kvistgaard og Merete  
Hellesøe afsluttede begge deres 
tre år på Det Kristne Gymnasium 

i Ringkøbing med faget historie.
- Eksamen gik godt, og nu er 

det tid til fest og farver og til at 
fejre huen, siger Nadja.

- Efter KG skal jeg arbejde 
som piccoline hos Bestseller, og 
bagefter vil jeg rejse hele verden 
rundt, fortæller Nadja. Senere 
overvejer hun at læse videre. 

Det er især tandlægestudiet, der 
trækker.

Merete sov ikke hele natten, 
inden hun skulle op. Alligevel er 
hun tilfreds med sin eksamen. 
Efter studenterfesterne og som-
merferien rejser hun udenlands.

- Jeg skal et helt år til England 
som Au Pair, siger Merete.

Efter hestevognstur rundt til læ-
rere og nyudsprungne studenter 
onsdag var der fredag en festlig 
dimissionsgudstjeneste i Ringkø-
bing Kirke og derefter dimission 
på gymnasiet.

nc

Studenterne fi k hue på

Thomas Kingo Wassard 
Mogensen, student fra Her-
ning Gymnasium.

- Jeg har skrevet 3 ting på 
indersiden af skyggen: 

”Alt er vel, jeg er fri” (fra 
sangen ”Hverken sorg eller 
glæde”) synges i sammen-
hængen: 

”Alt er vel, jeg er fri, selv når 
død, melankoli og bekymringer 
trænger sig på. 

Dag for dag, år for år, Her-
rens nåde ej forgår, alt er vel, 
alt er vel, jeg er fri”. 

Det er helt fantastisk og fri-
sættende at vide, at lige meget 

hvad der sker, så er Gud større! 
Kol. 3,17 som handler om 

at gøre alt for Gud - og på 
hebraisk er ordet for ” lovsang” 
og ordet for ”tjene/arbejde” det 
samme (Avodah). 

Selv skole er at lovprise Gud 
og tjene ham. 

2. Kor. 3,16-18 som siger, 
at vi kan se Guds herlighed, 
og at vi bliver forvandlet ”fra 
herlighed til (endnu større) 
herlighed”. For mig betyder det, 
at vi i Guds nærvær (bøn) bliver 
forvandlet til at ligne Jesus 
mere - hvilket er fantastisk!

Birgitte Frost Clausen, 
student fra Tønder Gym-
nasium

- En del af de af mine venner 
som blev studenter sidste år, 
fi k et bibelvers graveret i deres 
huer, og jeg syntes det var en 
mega fed idé.

Da jeg skulle bestille min 
hue, vidste jeg bare ikke, hvil-
ket vers, det skulle være.

Jeg spurgte min mor til råds, 
og hun foreslog dette vers.

2. Kor 12,9: ”Min nåde er 

dig nok, for min magt udøves i 
magtesløshed”.

Lige på det tidspunkt tænkte 
jeg ikke så meget over det, jeg 
syntes bare det var et godt 
vers. Siden da og i læseferien 
har det alligevel rumsteret 
meget i mit hoved.

Det er svært at give Gud den 
plads i mit liv, som jeg ønsker, 
han skal have. Jeg har haft et 
meget aktivt fritidsliv i gym-
nasietiden med musik, FDF, 
arbejde og selvfølgelig lektier, 
så der er mange ting, som jeg 
tit er kommet til at prioritere 
højere end Gud, og jeg har ikke 
følt, at jeg har haft overskud 
nok til at lukke Gud mere ind.

Verset minder mig om, at 
Guds nåde er det eneste, jeg 
har brug for, uanset hvor lidt 
overskud jeg har i hverdagen, 
og uanset hvor meget jeg føler, 
at jeg forsømmer mit forhold 
til Gud.

Det lader til, at brødrene Ward føler sig hjemme i musikken 
og allerede har fundet deres egen unikke sound, selvom 
dette er deres første album produceret i samarbejde med 
et pladeselskab, og derved deres debut i en større skala. 

De har dog også haft en del år forinden, hvor de har produce-
ret masser af musik på egen hånd, hvilket sikkert har været god 
grobund for den musikalske kreativitet, de lægger for dagen. 

Det kan være lidt en udfordring at sætte en fi nger på den 
præcise genre, da der er masser af overraskelser og tweeks 
gemt undervejs, og albummet er meget vel varieret hele vejen 
igennem. 

Det er både rocket og poppet, og endda også med en snert 
af country, som man lidt får fornemmelsen af fx i numrene ”Hold 
the rain” og ”Crossroads”. Samtidig er der også fl ittig brug af 
synth blandt trommerne og de elektriske og akustiske guitarer. 

Pop/rock-genren er dog mest dominerende, og det er for 
det meste den akustiske guitar, der er i fokus. I spidsen står 
Caleb Ward med en stærk ledende vokal, der minder lidt om 
Caleb Followills, bedre kendt som forsanger i Kings of Leon. 

Der er ikke bare én favorit, men fl ere favoritter på dette 
album! Det hele skydes igang af det energiske nummer ”Lean 
on me”, som helt klart er en ørehænger, og desuden har været 
udgivet som EP forud for albummets release. Næste sang i 
rækken, ”Thorns and sorrows”, er næsten en endnu større 
favorit hos anmelderen, og herefter følger den ene favorit 
efter den anden. 

Tekstmæssigt er det både lette og alvorlige emner, der tages 
fat på, for det meste krydret med tydelig glæde, og med en 
stærk efterklang af håb. 

”Giving over” skal helt sikkert høres igen og igen af under-
tegnede hen over sommeren! 

Mette Jepsen

Legende kreativitet
Foto: Jonas Unmack Larsen

Hvad skrev 
du i din 
studenterhue?



Udfordringen søndag den 26. juni 2016  23 

2000 hørte Arvids 
”Vers for vægtere” 
på lovsangsturné

Af Niels Christian Melgaard

Otte lovsangskoncer ter 
på otte dage. Arvids nye 
lovsangs-cd ”Vers for væg-
tere” blev præsenteret bredt 
i  danske kirker.

- Vi ville gerne lede mennesker 
i lovsang. Samtidig ville vi også 
gerne ud med de nye sange. Det 
gjorde lovsangskoncerterne til 
en god blanding af lytteoplevelse 
og fællessang, alt sammen med 
Jesus i fokus.

Ordene kommer fra Arvid 
Asmussen, der har præsenteret 
nye lovsange fra udgivelsen ”Vers 
for vægtere” på en turné rundt 
om i landet.

Ved koncerterne var alle san-
gene fra den nye cd på sætlisten.

- Derudover var der tre sange 
fra ”Nye salmer fra dagligstuen” 
og én fra Skywalk. Vi kunne 
mærke, at jo længere vi kom hen 
i turnéen, jo bedre kunne folk 
sangene, siger Arvid Asmussen.

Blandt de mere velkendte 

sange var ”Jeg vil ikke glemme 
dig” og ”Salme 8”.

Lovsangslederen understreger 
det væsentlige i at få billedet af 
vægteren frem.

- Det var vigtigt for mig at få 
tegnet billedet af vægteren, der 
synger vægtervers, spreder 
lys i mørket og venter på Guds 
rige. En vægters sange rummer 
tilbedelse og forbøn, og mit ønske 
var, at folk måtte tage hjem fra 
koncerten som vægtere for deres 
byer, siger Arvid Asmussen.

Det er også målet for udgi-
velsen.

- Tilbedelse og forbøn er også 
det, vi vil med pladen, siger Arvid 
Asmussen.

God modtagelse
Lovsangslederen anslår, at 

der i alt var 2.000 mennesker til 
koncerterne.

- Det var fantastisk at opleve, 
hvordan vi blev taget imod. Det 
var lige fra IM-teltmøder i Vestjyl-
land til frikirker i København, siger 
Arvid Asmussen.

En af de sange, som bandet 
oplevede mest respons på, var 
”Gud hvor længe?”

Her lyder det i det tredje vers:
”Vil du læge alle sår?/ Vil Du 

hele sind og krop?/Du kender 
vore lidelser./Rør de syge, rejs 
dem op.”

Og omkvædet:
”Gud, hvor længe skal vi vente/
før du griber ind?/ Vis os lidt 

af himmelen/ Komme dit rige/ 
Allerede/ over vores by/ Send din 
Ånd, gør alting nyt”.

- Det er en sang, hvor der lige 
som i kirkebønnen bedes for 
mennesker i mange situationer. 
Depression, mennesker på fl ugt 
og syge. Der gav folk respons på, 
at den sang gav dem hjælp til at få 
sat ord på deres bøn, siger Arvid 
Asmussen.

Tre koncerter i juli
I løbet af sommeren er der 

lovsangskoncerter på Sommer-
camp i Kolding 7. juli, Lystruphave 
Bibelcamping 9. juli og Som-
meroase 17. juli.

2000 deltog på lovsangsturnéen, der foregik i otte byer rundt om i landet.

GIV MEDICIN OG UDSTYR SÅ DE FRIVILLIGE KAN REDDE LIV 
Der er brug for sterilt udstyr, medicin og lys i operationslamperne. 
Flere tusind patienter venter i Benin. Din hjælp kan forvandle liv.

Giv dit bidrag direkte på 
www.mercyships.dk

Eller SMS SKIB til 1245*
Så giver du 100 kr. til MERCY CLUB

*Koster 100 kr. + alm. sms-takst. 
Udbyder: Mercy Ships Danmark, Jernbækvej 6, 3200 Helsinge, Tlf. 7455 1699

SIDSTE UDKALD

Du kan stadig nå at komme ombord på Africa Mercy
Dokumentarserien kan nu ses på nettet et par uger. 

Søg på ”Hospitalsskibet” på www.dr.dk/se

Alle sange fra lovsangsudgivelse blev spillet ved lovsangskoncerterne.

I år er det 160 år siden, at den første studen-
terhue blev sat på hovedet efter afsluttet 
eksamen. Flere af dette års nyudklækkede 
studenter skriver enten bibelvers ind i huen 
eller får det broderet ind i pulden.

Studenterhuen kom i brug i Danmark for 160 år 
siden. Studenterhuen menes at være udsprunget 
af de nordiske studentermøder, der begyndte i 
1849, hvor norske og svenske studenter mødte 
i ens huer. 

Den oprindelige studenterhue fra 1856 var sort 
med en hvid silkesnor, men i 1880’erne gik de 
mandlige studenter over til at bruge den nuvæ-
rende hvide studenterhue med bordeauxfarvet 
bånd. Det var først omkring 1930, at kvindelige 
studenter tog den hvide studenterhue med bor-
deauxfarvet bånd til sig.

Nogle studenter bar huen gennem sommeren 
som et tegn på, at de havde bestået deres eksa-
men og var klar til at læse videre.

Da studenterhuen kom frem, var den knyttet 
til studentereksamen (stx), der var den eneste 
gymnasiale uddannelse i landet og var forbundet 
med status, fordi kun meget få blev studenter. Fra 
1970’erne og frem opstod de tre andre gymna-
siale uddannelser: højere forberedelseseksamen 
(hf), højere handelseksamen (hhx) og højere 
teknisk eksamen (htx). Fra ca. 1990 er der også 
kommet studenterhuer for andre ungdomsud-
dannelser. Det gælder bl.a. 10. klasse og er-

hvervsrettede ungdomsuddannelser (erhvervs-, 
SOSU- og andre ungdomsuddannelser). Og fl ere 
kommer til. 

Den oprindelige sorte studenterhue forekom-
mer oftest blandt dimittender fra de gamle kate-
dralskoler eller evt. klassisksproglige studenter 
(med græsk og latin på højt niveau). Nogle steder 
anvendes den i stedet af gymnasieelever med 
matematik, fysik og kemi på højt niveau eller 5 
fag på højt niveau.

Helt fra starten har et kors prydet emblemet 
forrest på studenterhuen. C.L. Seifert, der leverer 
hovedparten af huerne, oplyser, at 85 procent 
vælger et kors i emblemet på huen. Nu supplerer 
fl ere studenter det  med et bibelvers eller -hen-
visning. Det kan fungere som en påmindelse til 
dem selv om det glædelige budskab -  og skabe 
nysgerrighed hos andre, så der opstår en anled-
ning til at fortælle evangeliet videre. 

Tillykke med huen!

Ung Udfordringt

Klummen

Af Niels Christian 
Melgaard

 journalist
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Bestil Udfordringen til dine venner!

Jeg så et regulært skrækscenarie for mig: Jeg var på jagt efter 
fl aksende fjerkræ mellem dyttende biler i fuld fart. Blod og fjer 
overalt. Hvordan skulle det dog gå med den fjerkræhandel på 
motorvejen ved Kolding?

Jeg tager alle bekymringer på forskud. Til gengæld håber jeg, 
at jeg ikke opfører mig som en kylling, når det virkelig gælder.

Vi skulle have fem nye høns til at æde ukrudtet og gøde gran-
træerne bagerst i haven. Og så skulle de selvfølgelig lægge dejlige 
æg og give nabobørn og spejdere noget hyggeligt at se på. Det var 
gået godt i fl ere år med fem høns. Da de så ikke var mere (noget 
med en økse, må jeg indrømme) ville jeg jo gerne have nye af 
slagsen, som stammer fra et rugeri i Vendsyssel.

Vores kirkesanger havde bestilt 20 daggamle kyllinger og havde 
en aftale om at møde rugeriejeren på motorvejen. Så kunne vi jo 
lige så godt hente dem alle på en gang, selv om rugeriet ikke havde 
nogen, der var ældre end fi re uger. Det var så en ny bekymring 
– hvordan skulle de små kræ overleve i en husstand med en kat, 
der tidligere har klaret at fange en fasan???

Men det gik selvfølgelig helt uden problemer. Rugeriejeren og 
hans kone, hvis tyskklingende navn betyder ”ulv”(!) er de sødeste 
mennesker. De holdt allerede på rastepladsen, og vi kunne par-
kere lige ved siden af dem. De fi re-ugers stod klar i en kasse og 
kom straks over i vores bil. De daggamle skulle fl yttes over i nogle 
dårlige kasser – som blev fi kset med lidt gaffatape. Så kunne vi 
afregne og køre videre med pip i bilen.

Det gik også godt med at få kyllingerne på plads på hvert sit 
sted. Hjemme hos os gennemfører vi apartheid: Når kyllingerne 
er ude, er hunden bundet og katten inde. Og omvendt. At der så 
alligevel var en kylling, der hang med alt det, der kunne hænge 
og døde efter et par dage, er en anden snak. 

Et par uger senere besøgte vi familien i Holland og fi k til vores 
overraskelse i allersidste øjeblik et par kyllinger på alder med 
vore egne med hjem i bilen. Normalt er det ikke godt at sætte nye 
høns ind til gamle. Men nu ville vi prøve – de havde jo alligevel 
ikke kostet os noget.

Da vi nærmede os den danske grænse, fi k jeg pludselig en ny 
bekymring: Der er jo grænsekontrol nu om dage. Tænk om politiet 
fandt på at stoppe os i jagten på illegale fl ygtninge? For det er 
måske slet ikke lovligt at transportere kræ over grænsen? Selv 
EU’s hunde og katte skal jo have pas, når de krydser grænser!

Men vi blev ikke stoppet den søndag eftermiddag. En betjent 
sad mageligt i en politibil med blinkende lygter ved højre side af 
vejen, mens en anden holdt øje med folk fra venstre. Vi så åbenbart 
ikke mistænkelige ud og vores - måske - illegale kyllinger larmede 
ikke, da det gjaldt.

Vel hjemme igen fodrede jeg de fi re gamle, før jeg satte de nye 
kyllinger ind i buret. Lidt mad-koma er ikke at foragte. Indtil videre 
går det godt. Også selv om den ene af de nye vist er en hane. Men 
vi har fl inke naboer, så vi fi nder nok ud af det.

Og jeg er blevet mindet om det med, at vi ikke skal bekymre os. 
Ganske vist døde en kylling under uforudsete omstændigheder. 
Til gengæld fi k vi to nye, så der er stadig 
overskud. 

For Gud er god - og det nytter jo alligevel 
ikke at bekymre sig.

Høns på motorvejen

’Du må ikke slå høns ihjel!’

Af Bodil Lanting

Hele otte kampklædte betjente 
mødte op for at hindre uro på 
grund af en hane, da Ansgar-
kirken i Københavns Nord-
vestkvarter holdt gadefest d. 
12. juni. 

Under sommerfesten kunne 
børnene klappe et æsel og en ka-
mel. Der var også fl ere koncerter 
og diverse madboder. Ansgarkir-
ken ville slå et slag for sundhe-
den, fælleskabet, det gode måltid 
og for et større kendskab til den 
mad, vi spiser.

- Her i Ansgarkirken vil vi 
gerne gøre vores til, at folk mø-
des - gerne over et sundt måltid 
og lidt eftertænksomhed, sagde 
sognepræst Vivi Andersen.

Det blev dog for megen efter-
tænksomhed for dyreaktivisterne 
fra Direct Action Everywhere. 
De kom med et bur for at redde 
hanen og give den et godt liv på 
en sikker adresse hos veganere.

Men lovens håndhævere 
mødte talstærkt op, og hanen 

måtte lade livet. Det blev nævnt  
i TV2 Lorry og en del indlæg på 
Facebook.

- Hvor hyklerisk, at Ansgar-
kirken, som skulle forestille at 
være et symbol på næstekærlig-
hed, vælger at begå mord! Kirken 
lyver i forsøget på at promovere 

sig selv og bryder ét af De 10 Bud: 
’Du skal ikke slå ihjel’. Hyklere!!! 
lyder en kommentar.

Flere svar antyder, at der er 
grundlæggende forskelle på dyr 
og mennesker. Men det er ikke 
lige indlysende for alle.

Dyreaktivister kaldte 
det hykleri, da en kø-
benhavnsk kirke ville 
slagte en hane.

- Haner, høns og kyllinger er intelligente, sociale, følende og sansende dyr! Ligesom os!, sagde en 
talskvinde fra Direct Action Everywhere, Denmark til de fremmødte. Skærmprint fra TV2/Lorry.
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