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På SommerOase i Odder var en del af aktiviteterne for de yngre et mudderbad, og som det fremgår af billedet, var det rigtig sjovt! - Fotograf: Jesper Rais. 

Sommercamps sætter rekorder
Af Henri Nissen

Tre af de store kristne som-
mercamps kunne fejre nye 
deltager-rekorder i sommer.

Sommercamp i Mariager, der 
arrangeres i fællesskab af pin-
sekirkerne, kan se tilbage på en 
uge med det højeste besøgstal 
i Campens 60 år lange historie. 

Hele 5.879 besøgende blev det 
til i år. Det er 824 fl ere deltagere 
end sidste år, hvor der også var 
tale om vækst.

Campingpladsfaciliteterne og 

siddepladserne i den store hal er 
da også blevet udvidet. 

2.000 besøgende
I år valgte ca. 2.000 interesse-

rede at tilbringe en dag i Mariager 
på den gratis gæstedag, mens 
3.879 var der hele ugen. 

- Vi ønsker at give så mange 
som muligt chance for at blive in-
troduceret til, hvad Sommercamp 
er. Derfor er vi glade for, at vores 
ekstra satsninger på gæstedagen 
giver pote, og fl ere kigger forbi. Vi 
har i år også holdt et intromøde 
for nye på Campen for at give 

dem en varm velkomst og infor-
mere dem om de mange tilbud på 
Campen, siger Jens-Henrik Kirk,  
der var campchef. 

Rundtur på Campen i tog
Som noget nyt i år har cam-

pens gæster kunnet hoppe på 
et tog, når de skulle fra den ene 
ende af området til det andet.

- Vores område vokser, og 
når børnene skal til deres ar-
rangementer om morgenen, kan 
det være langt at gå. Samtidig er 
mange hoppet på toget simpelt-
hen bare for at få en hyggelig 

tur rundt på området, fortæller 
Jens-Henrik. 

5.786 på SommerOase
SommerOase i Odder havde 

også hyret et lille tivolitog til at 
køre de mange deltagerne rundt i 
det store område. SommerOasen 
sprængte nemlig alle rammer i år. 

5.786 personer blev det til i 
ugens løb. Heraf var de 3.319 
faste deltagere, mens over 2.000 
kom på besøg på gæstedagen.

Deltagerantallet var en stigning 
på ca. 8 pct. i forhold til sidste år. 
SommerOase er også vokset år 

efter år, og nu kan rammerne i 
Odder ikke længere rumme den 
store kristne sommerlejr.

Odder kommune har nem-
lig solgt nogle af de erhvervs-
byggegrunde, hvor en del af 
lejrens camperende ligger i uge 
29, og i år måtte man inddrage 
p-pladserne til camping. Da der 
ikke er udsigt til, at man kan få 
kommunen på andre tanker, har 
Oase-bevægelsen nu besluttet at 
fl ytte sin årlige SommerOase fra 
området omkring Rudehøj Efter-
skole til Bygholm Landbrugsskole 
udenfor byen.

Også fl ere hos Baptisterne 
og Missionsforbundet

På Missionsforbundets og Bap-
tisternes fælles sommestævne i 
uge 30 kunne man også notere 
øget tilslutning. Udover de godt 
1300, der havde tilmeldt sig på 
forhånd, blev der i ugens løb solgt 
ca. 500 dagsbilletter.  

Ca. 60 pct. deltagere var fra 
Baptisterne og lidt færre fra Mis-
sionsforbundet, skønnes det.

Læs mere om kristne sommer-
camps side 3, 5, 12, 13 og 14. 
Flere følger i næste uge.

www.scandinavia.as

”... en ærlig, 
hjertevarm og yderst 

inspirerende beretning 
af en af vor tids mest 

indfl ydelsesrige 
præster ...”

DAN S. JACOBI
PRÆST I AALBORG CITYKIRKE, 

FORMAND FOR PINSEKIRKERNE I DANMARK

NETOP UDKOMMET

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



 

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net                 Kodeord i august: ordet
OBS! August kodeordet gælder fra mandag d. 1. august kl. 9.00

Ugens profi ler: Gurli Vibe Jensen

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ugens bedeemner
* Bed imod islamisk terror.

* Bed om fornyelse i kirkerne 
oven på sommerens stævner.

* Bed imod ateisme og ny hedenskab.
* Ban vej for en folkevækkelse 

blandt danskerne med din bøn.
* Bed for skolerne.
* Bed for børnene.
* Bed for lærerne.
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wFra Aabenraa til Tanzania
Luthersk Mission har ansat 
Gry og Per Jørgensen fra 
Aabenraa til at stå for admi-
nistrative opgaver – og som 
teamleder for missionærer 
og volontører i Tanzania.

33-årige Gry Jørgensen er 
uddannet ergoterapeut, og Per, 
41 år, er falckredder.

Familien tæller også tre børn, Victoria på 11, Alberte på 7 og 
Storm på 3 år. Pigerne skal gå på den kristne skole HOPAC i Dar 
es Salaam, og Storm i børnehaven Busy Bears.

Familien tager til All Nations i England i 10 uger fra midt i sep-
tember 2016.

I januar 2017 rejser de til Tanzania for at påbegynde sprogstudier, 
så de kan være klar til at overtage arbejdsopgaverne efter Ole 
Malmgaard i sommeren 2017.

Ole Malmgaard er midlertidig teamleder i Tanzania fra august i 
år, indtil Per Jørgensen begynder.

nc

Pastor Gurli Vibe Jensen sov 
ind i sit hjem i Jyderup forrige 
fredag, 91 år gammel. 

Hun vil blive husket som en 
af de mest bemærkelsesvær-
dige skikkelser i krydset mellem 
kirkeliv og missionshistorie - og 
som en uovertruffen sjælesørger, 
skriver Mission Afrika.

Præst i Helligåndskirken
Gurli Vibe Jensen var præst 

ved Helligåndskirken i Køben-
havn gennem 30 år fra 1965-
1995. Det siges, at man skulle 
komme en time før start for at få 
plads, når hun havde tjenesten. 
Hun havde nemlig en sådan 
tiltrækningskraft på mennesker, 
at kirken blev fyldt søndag efter 
søndag, både af kirkelige og 
mindre kirkelige. 

Missionær i Nigeria
Gurli Vibe Jensen var også højt 

elsket som missionær i Numan i 
1950’erne. 

Ved hendes fødselsdag sidste 
år, skrev 38 piger fra pigeskolen 
i Numan til hende:

”Du ikke bare underviste, du 
modellerede din undervisning 
og lærte os at være de bedste, 
vi kunne være. Du var hengiven 
i alle dine pligter, selv udover det 
dine missionæransvar krævede 
af dig.”

Gurli Vibe Jensen var en kvin-
de med empati. Og hun var en 
forkæmper for tillid, fællesskab og 
nærvær. Hun efterlader sig ingen 
nær familie, men utallige venner 
og et stort hul i dansk kirkeliv, 
skriver MissionAfrika.

Aktiv til det sidste
Gurli Vibe Jensen blev uddan-

net lærer fra Ribe Statssemina-
rium i 1948. I 1950 rejste hun til 
Nigeria for Dansk Forenet Su-
danmission (nu Mission Afrika). 

Her var hun leder for en pigekost-
skole, hvilket inspirerede hende til 
at skrive de tre spændende bøger 
om pigen Bokti.

Hun var i Nigeria indtil 1960 – 
altså i ti år.

I 1962 fi k hun en MA i teologi 
og psykologi ved University of 

Minnesota og blev i 1965 præst 
ved Helligåndskirken. Her var hun 
ansat indtil 1995, men hun var 
alligevel aktiv indtil for nylig. Hvis 
helbredet havde tilladt det, ville 
hun have forestået en dåb inden 
for de seneste uger.

Gurli Vibe Jensen var vicepræ-
sident for De Forenede Bibelsel-
skaber i Europa fra 1976 til 1987 
og medlem af Bibelselskabets 
bestyrelse fra 1981 til 1989.

 Hun har bl.a. skrevet bøgernee 
´Afrika Spørger´ (1953), `Bokti 
– det er mig` (1959), `Kan man 
synge i sne` (1980) og `Hvilken 
farve har Guds øjne`(1989).

Bodil

Gurli Vibe er gået bort
Den tidligere missionær, forfatter og præst var sjælesørger til det sidste.

Ny sommerlejrchef i Blå Kors 
 Karen Klemmed Hviid er blevet ansat 
som frivillig- og diakonikonsulent samt 
sommerlejrchef i Blå Kors Danmark. 

Karen Klemmed Hviid er 39 år, cand.
theol. og proceskonsulent og bor i Gel-
lerup ved Aarhus med sin mand og deres 
tre børn. Hun begyndte i stillingen 1. juli 
2016, og dermed lige i højsæsonen for sit 
job – nemlig afviklingen af Blå Kors’ som-
merlejre for børn og unge. Sommerlejrene 
bliver udelukkende kørt af frivillige, og den nye sommerlejrchef har 
masser af erfaring med at arbejde med frivillige, da hun kommer fra 
ti år som udviklingskonsulent og præst i KFUM og KFUK.

Karen Hviids nye stilling er en kombination af at koordinere og 
udvikle det frivillige arbejde i Blå Kors Danmark, være konsulent 
på det kristne afsæt for det sociale arbejde (diakoni) samt øverste 
leder for Blå Kors’ sommerlejre for udsatte børn og unge. Hun får 
kontor på hovedkontoret i Silkeborg men kommer til at bevæge 
sig en del rundt i landet i sit nye job, både til sommerlejre og til Blå 
Kors’ botilbud, væresteder m.m.

Bodil 

Ny ledelsessekretær 
i Danmission
Dorte Laurberg Vedel er ny ledelses-
sekretær i Danmission tilknyttet ge-
neralsekretariatet og administrationen. 

Hun kommer fra en stilling som se-
kretær for Folkekirkens mellemkirkelige 
Råd, har studeret teologi, arbejdet som 
sognemedhjælper og er gift med en sognepræst.

Første store opgave for Dorte Laurberg Vedel bliver at arrangere 
Danmissions årlige repræsentantskabsmøde, der samler 400 i 
Nyborg til september.

Den nye ledelsessekretær er gift med Thomas Laurberg Vedel,  
sognepræst ved Taastrup Nykirke, sammen har de to børn på 7 
og 10 år.

Bodil

Civilingeniør, tidligere lektor 
ved Aarhus Katedralskole og 
stifteren af Aarhus Kristne TV, 
Poul Sigetty Bøje, sov stille 
ind i sit hjem i Risskov tidligt 
fredag morgen d.1. juli 2016 
efter lang tids sygdom.

Poul  blev  født  i  Aarhus 
d.15.03.1929 og var den første 
i sin familie, der fi k en studen-
tereksamen. Han fl yttede til Kø-
benhavn og læste på Polyteknisk 
Læreanstalt, hvor han senere 
blev Civilingeniør. 

Under studiet mødte han sit 
livs kærlighed, Anne Geske Us-
sing, som læste til lærerinde. De 
blev gift i 1953. Sammen fi k de 
tre børn. 

Fra Kastrup Lufthavn til 
Aarhus Katedralskole

Som civilingeniør hos Monberg 
og Thorsen var Poul blandt andet 
med til at bygge Kastrup lufthavn. 
Siden fl yttede han tilbage til sin 
hjemby, da han fik stilling hos 
Christiani og Nielsen, der skulle 
bygge for Aarhus oliefabrik. 

Efter et par år indså han, at 
hans lange arbejdsdage afholdt 
ham fra at være nok sammen 
med sine børn, så han beslut-
tede at tage pædagogikum og 
fi k ansættelse ved Aarhus Ka-
tedralskole. Her underviste han 
i matematik og gymnastik i 35 år 
indtil sin pension.

Evangelist for unge
Som blot 19-årig ledte Poul 

efter meningen med livet, og ved 
et møde på Rådhuspladsen i 
Aarhus, blev hans tro vakt til live. 
Allerede først i 60’erne begyndte 
Poul sammen med sin hustru 
at arrangere studieture til både 
Norge og Østrig, hvor gymnasie-

elever lærte at stå på slalomski og 
havde åndelige diskussioner om 
aftenen. Han arrangerede også 
studiekredse i sit hjem. Alle Bøjes 
elever kan nikke genkendende til 
hans veloplagte kampråb:

”I er gode, I bliver bedre, I bliver 
de bedste” og eleverne elskede 
ham for det.

Sideløbende med sit arbejde 
tegnede og byggede han 4 huse 
til sin voksende familie. Det sid-
ste, fra 1969, blev drømmehuset 
på L.P.Bechsvej 35 direkte ned 
til vandet ved Aarhus bugten. 
Herfra kunne alle tre børn dyrke 
familiens nyfundne interesse for 
jollesejlads.

Åndelig fornyelse
I 1975 læste Poul Jesu ord 

til disciplene, om at de skulle 
vente i Jerusalem til Ånden kom 
over dem, og at de skulle døbes 
med Helligånd og ild. Den lokale 
præst opfordrede Poul til selv at 
bede Gud om at vise ham, hvad 
det drejede sig om, når han gik 
tur med sin hund langs stranden 
i Risskov. 

Da Poul en måneds tid derefter 
blev døbt med Helligånden og 

begyndte at tale i nye tunger, tog 
hans liv en markant drejning. 

Bofællesskab for udsatte
Nu vidste Poul, at meningen 

med hans liv var at lære Gud at 
kende og gøre ham kendt. Kort 
efter oplevede hustruen Anne 
også Guds berøring og ægtepar-
ret indviede deres hjem til SOLI 
DEO GLORIA (Gud alene æren) 
og i de næste 5 år dannede det 
rammen om et bofællesskab for 
unge mennesker i nød.

Poul og Anne holdt møder 
hver fredag aften, hvor åndeligt 
søgende kunne komme og få 
en prædiken og en oplevelse af 
Helligånden. Sideløbende med 
dette var Poul aktiv i Full Gospel 
Businessmen Fellowship Inter-
national, hvor han i en årrække 
var områdeleder og arrangør af 
møder for forretningsfolk.

Aarhus Kristne TV
I 1983 tog Poul og Anne til 

USA, hvor Poul fi k inspiration og 

kald til at oprette en kristen TV-
station i Aarhus. Aarhus Kristne 
TV blev en realitet i efteråret 1984 
med Poul Bøje som formand og 
direktør. I begyndelsen blev alle 
udsendelser optaget i stuen i 
deres hjem, hvor ægteparret 
interviewede mennesker til pro-
grammet ”Det vigtigste i Livet”. 
Undervejs havde de blandt andre 
Svend Auken, Uffe Ellemann og 
Bertel Haarder i den varme stol, 
i programmet ”Mennesket bag 
Politikeren”. 

Poul nåede at lave over 500 
udsendelser for Aarhus Kristne 
TV, som senere blev overtaget af 
Pinsekirken i Aarhus, hvor Poul 
og Anne blev en trofast del af 
menigheden.

Poul blev til det sidste passet af 
sin hustru gennem 63 år.

Mindehøjtideligheden foregik 
fra Citykirken i Århus d.6. juli, 
hvorefter Poul Bøje blev begravet 
på Risskov kirkegård.

Bodil

Gurli Vibe Jensen var leder 
af en pigeskole i Nigeria i 
50’erne.

Manden bag Aarhus Kristne TV er død

Stifteren af Aarhus Kristne TV, 
Poul Siggetty Bøje, sov ind 
den 1. juli.

Aktiv Thy-præst 60 år
Den 15. juli kunne sognepræst i Harring-
Stagsrup Pastorat i Thy, Frits Erik Jen-
sen, fejre sin 60 års fødselsdag.

Han har været præst i sognet siden 1984 
kun afbrudt af en orlov, hvor han hjalp til i 
familiefi rmaet, Simested Cementstøberi, i 
2002-2003 og en studieorlov i 2014. Han 
skriver også artikler som borgerjournalist 
og har lavet lokalradio. 

Frits Jensen har baggrund i Indre Mission og den karismatiske 
vækkelse og er med på SommerOase. 

Foruden mange forskellige opgaver i sognet og som næstformand 
i Distriktsforeningen under Landsforeningen af Menighedsråd er 
han ivrig fotograf, går på pilgrimsvandringer, synger og spiller i 
Simested-Koret og er aktiv fan af Brøndby IF.

Bodil
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Af Eva M. 
Jørgensen

Hvis du på en af 
de få lidt lunere 
sommeraftner på 

årets SommerCamp i Mari-
ager gik skråt til venstre ud 
af hovedindgangen fra hallen 
stod du i SC Social. 

Straks emmede caféstemnin-
gen dig i møde fra det lille hvide 
telt. Sofaer, hyggelig belysning, 
caféborde og endda livemusik 
af og til. Og du skulle ikke være 
ekstraordinært heldig for at 
møde Karina Lambrecht der.

Single er et positivord 
Hun er nemlig i samarbejde 

med ledelsen af campen initia-
tivtager på det nye mødested 
for singler på den voksende 
SommerCamp.

- Oprindeligt lød målgruppen: 
Dig som er alene, fraskilt, single, 
enlig eller enke. Men det blev for 
tungt og bare ikke godt. Derfor 
besluttede vi os for at kalde det 
singler, som også er det positive 
ord for gruppen udenfor kirkens 
rammer, skynder Karina sig at 
pointere. 

Hun har lys i øjnene, når hun 
taler om sit nyfødte hjertebarn. 
Det er ikke mange år siden, at 
hun selv var med på Campen for 
første gang, og som singlemor 
mærkede hun også udfordrin-

gen i at fi nde sig en plads og et 
tilhørsforhold mellem de mange 
kernefamilier.

Har selv mærket 
ensomheden 

- Jeg har oplevet ensom-
heden, som kan være ekstra 
tydelig mellem så mange men-
nesker. Der var søde menne-
sker, som rakte ud til mig og 
min søn, men jeg faldt også i 
snak med andre, som følte sig 
så ensomme, at de rejste hjem, 
og det kunne jeg ikke bære, 
forklarer hun. 

Hun tror, at vi som kristne 
nogle gange kan få så travlt 
med at være noget for hinanden 
indenfor vores faste fælles-
skabskredse, at vi mister øjet for 
dem, som falder udenfor.

”Du er kristen, du ved 
det bare ikke!” 

Karina har kun været per-
sonlig kristen i omkring seks 
år, men allerede før hun fandt 
tilhørsforhold i en kirke, var det 
naturligt for hende at række ud 
til andre.

- Jeg havde på et tidspunkt 
lige pludselig adskillige ven-
nepar i dybe kritiske situationer. 
Men jeg smed, hvad jeg havde i 
hænderne og det lykkedes mig 
at træde til med praktisk hjælp, 
selvom jeg havde et mindre barn 
selv. Én af mine gode veninder 
sagde til mig: ”Du er kristen, du 

ved det bare ikke!” og den sæt-
ning satte sig i mit hjerte og fi k 
mig til at opsøge en pinsekirke. 

Det var starten på en rejse, 
som ledte Karina ind i en egent-
lig kristentro. En rejse, som har 
ændret hele hendes livstilgang.

Løb frem under lovsang
- Det er en proces at lære at 

leve ud fra en nyfunden tro. Jeg 
havde jo allerede levet mange år 
uden det livsperspektiv, fortæller 
Karina, som i dag er 47 og har 
en søn på 11.

Men lige det med at være 
Jesus’ hænder har altid ligget til 
hende. Sidste år blev længslen 
så stærk, at hun under lovsan-
gen på et aftenmøde løb hele 
vejen op foran for at tale med 
Jens Kirk, som er leder af Som-
mercamp. 

- Jeg sagde noget i retningen 
af, at det ikke kan passe, at vi 
sådan et sted her har så mange 
ulykkelig og ensomme menne-
sker. Det er jo ikke det, vi vil. Og 
han greb den i luften og var helt 
enig, husker hun. 

Det viste sig, at ledelsen var 
helt klar over udfordringen, men 
savnede hænderne til at gøre 
noget ved det. 

Ikke et datingtelt
Udfra denne længsel har 

Team SC Social skabt et telt, 
hvor man kan møde hinanden, 
hvis man er alene og single. 

- Vi må skabe et rum, hvor alle 
er velkomne, set og elsket. Der-
for laver vi dette sted, hvor man 
kan møde ligesindede. Det er 
ikke et datingtelt, men det er nok 
mest fordommen fra dem, som 
ikke selv er singler. For os, som 
er i denne livssituation, handler 
det helt naturligt mest om at 
være sammen med andre, som 
os. At der så ligger en Gudgivet 
længsel dybt i de fl este men-
nesker er en anden sag, som vi 
også tror på sundest kommer 
ud af venskaber. Og den slags 
gode venskaber kan måske 
netop opstå i en forventningsfri 
atmosfære som her. 

”Det her har vi manglet”
Responsen har været over-

vældende. Karina Lambrecht 
og Teamet har stået med fuldt 
hus hver aften med omkring 50 
gæster – og mere er der heller 
ikke plads til i det lille men hjer-
tevarme telt. 

- Jeg smiler, når jeg tænker 
tilbage på den uge, vi havde 
i teltet. Vi fi k så meget positiv 
respons på det hele. At ind-
retningen føltes som en rigtig 
café. At det er så godt, at vi er 
kommet. At det havde været 
savnet, forklarer Karina, som 
har haft besøgende fra 25-årige 
til næsten 80-årige i teltet. 

- Vi vidste jo ikke, om der ville 
komme tre eller 10 eller 20, for-
klarer hun. Også for Karina selv, 
har teltet været en gave. 

Fik selv 
opfyldt et behov

- Selvfølgelig har det været 
en anderledes SommerCamp 
for mig med sådan et nyt projekt 
mellem hænderne. Men jeg har 
også selv fået opfyldt et behov. 
Jeg har vidst, hvor jeg skulle gå 
hen og møde andre med ønsket 
om fællesskab, og det var skønt.

Teamet ønsker også at være 
med til skabe gode kristne sing-

lefællesskaber mellem Som-
merCamps. 

- Vi har oprettet en lukket 
Facebookgruppe og en mail-
gruppe, som vi arbejder videre 
med, men hvordan formen bliver 
på det, er endnu uvist – ligesom 
der endnu ikke er lagt planer for 
formen på næste års SC Social, 
slår Karina fast.

Omplantningstid 
Mens Karina sætter de afslut-

tende ord på over telefonen, 
er hun ved at pakke det 170 
m2 hus sammen, hvor hun bor 
og trække rødderne op for at 
plante dem til næste etape i sin 
personlige trosvandring. Jobbet 
som lærer er allerede sagt op og 
i løbet af de kommende uger fl yt-
ter hun og sønnen til Mariager. 
Der prioriterer Karina at gå på 
Mariager Højskole for at vokse 
sig endnu længere ind i den 
kristne tros sandheder. 

På sommerCamp i Mariager:

Karina skaber 
rum for singler
Karina Lambrecht blev kristen via sit engagement i andre. Som 
initiativtager på ”SommerCamp Social – et mødested for singler”
kommer det nu endnu fl ere til gode.

Responsen på mødestedet for singler ”SC Social” har været overvældende. Karina Lambrecht og 
teamet har stået med fuldt telt fl ere gange hver aften.

Karina Lambrecht er selv single og har oplevet at ensomheden kan føles ekstra tydelig blandt 
mange mennesker. Med SC Solcial er der skabt et mødested, hvor singler kan møde ligesindede.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

2 verdener - kæmper om din sjæl
    Af  Graham Powell

’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt og onde ånder.

To verdener øver deres indfl ydelse 
på os samtidig, hvad enten vi er klar 
over det eller ej. Vi kender alle til den 
synlige verden, men ved normalt 
ikke så meget om den usynlige. 

T
p
o
s
ik
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Religionskrigen er 
kommet til Europa

 
Det var været en blodig sommer. Et terrorangreb i Nice kostede 
omtrent 100 mennesker livet. 9 personer blev skudt på en 
MacDonalds restaurant i München og en gravid kvinde slagtet  
med en machete ved et busstoppested. 

Sidst i rækken af horrible terroraktioner er den katolske præst, 
der under fejringen af messen i en kirke i Nordfrankrig fi k skåret 
halsen over af islamiske terrorister. Vi har nu mellemøstlige tilstande 
i Europa.

Som katolik er jeg dybt berørt af den barbariske handling. Nu 
kan kristne ikke længere gå i kirke her i Europa uden at tænke på, 
om de er mål for jihadister, der ønsker at dræbe ”de vantro”. Det 
er en situation, som vi kun kender fra lande fjernt fra os. Nu deler 
vi skæbne med alle andre forfulgte kristne. 

Jeg har længe vidst, at attentater på kristne og kirker ville komme 
til Europa. Med den brutale fremfærd som IS har haft overfor 
kristne i Irak og Syrien, var det kun et spørgsmål om tid, hvornår 
forfølgelsen ville rykke hertil også, når IS krigerne bor i blandt os.

Men jeg troede, det ville være på Peterspladsen eller i større 
forsamlinger, ikke i en lille kirke i provinsen til en morgenmesse 
med fi re personer foruden præsten. Det gør det helt umuligt at 
regne ud hvilken kirke, man kan føle sig i sikkerhed i. 

Præsident Hollande sagde i sin tale til befolkningen efter an-
grebet på præsten, at det ikke var en religionskrig. Pave Frans 
udtalte, at det var ”absurd vold” og at verden var i krig, men at det 
er ikke en religionskrig. Jeg må tilstå, at jeg både er uenig med 
præsidenten og paven.

Drabet på præsten – ligesom så mange af terrorhandlingerne – 
er netop religiøst motiveret vold. Og den rammer de vantro, både 
kristne, jøder og sekularister. 

Hvad der efterhånden er mere farligt end terrorismen i sig selv, 
er politikernes og kirkens fornægtelse af det religiøse motiv for 
terroren. Værst er det, at kirken lukker øjnene. Den burde træde 
frem og identifi cere denne sataniske ondskab og konfrontere den.  

Det er ikke kun en politisk kamp, men en åndelig. Kirken er af 
Kristus blev givet myndighed over dæmonerne. Hvis kirken ikke 
vil bruge den, får ondskaben frit spil. Genkender vi ikke fjenden, 
er fanden for alvor løs. 

Cand. mag. Gritt Holm Hedehus 
bliver til august Vivas leder 
ud fra kontoret i Aarhus. Hun 
afl øser Arne Kristensen, som 
skal være Vivas konsulent i 
Honduras. 

Siden 1994 har den kristne bør-
neorganisation Viva arbejdet for 
at forbedre vilkårene for udsatte 
børn og unge i Nicaragua, Hondu-
ras, Filippinerne og Bangladesh. 

Trods nedskæringer i ulands-
bistanden har Viva de sidste fem 
år oplevet en stigende opbakning 
fra en stor gruppe frivillige i både 
Silkeborg, Århus og København. 
Viva har 2000 aktive givere og 
medlemmer. 

Organisationen er fl yttet i nye 
lokaler i Århus centrum og kan 
glæde sig over stor frivillig indsats 
i og omkring kontoret.   

International erfaring
Gritt Holm Hedehus har i mere 

end 20 år arbejdet med motiva-
tion og ledelse af frivillige først i 

ulandsorganisationen Ibis, siden i 
Folkekirkens Nødhjælp og senest 
i ACT Alliance (Action by Chur-
ches Together). Her har hun sat 
udviklingsarbejdet på dagsorde-
nen gennem kampagner, samar-
bejdsprojekter og i arbejdet med 
volontører og rejseprogrammer.   

I Folkekirkens Nødhjælp har 
hun bl.a. opbygget og ledet rejse- 
og volontørprogrammet ’Go Glo-
bal’, og hun var med til at starte 
Sogneindsamlingen. Senest har 
hun arbejdet som koordinator 
for den globale kampagne ”Act 

Now for Climate Justice”, som 50 
kirkelige organisationer står bag.   

Gritt Holm Hedehus er uddan-
net cand.mag. i internationale stu-
dier med supplering i statskund-
skab. Hun har desuden studeret 
’Etik og værdier i organisationer’ 
ved Århus Universitet. 

Hun har siden studietiden haft 
stor interesse for Latinamerika, 
har studeret i Costa Rica og lavet 
feltarbejde i Nicaragua og Bolivia.   

- Jeg glæder mig til at begynde 
arbejdet i Viva. Min opgave bliver 
at være med til at øge danskernes 

kendskab til Viva og med det ud-
gangspunkt skabe nye initiativer 
og spændende partnerskaber.  

En af Vivas store styrker er den 
korte vej fra støtte til det konkrete 
arbejde med børnene, hvilket 
giver intensitet og øger motivatio-
nen for såvel givere som frivillige, 
siger Gritt Holm Hedehus.  

Vivas bestyrelsesformand Mor-
ten Ove Andersen glæder sig til 
samarbejdet med den nye danske 
leder. Samtidig siger han om den 
afgående leder: ”Hans indsats har 
været afgørende for, at vi er hvor 
vi er i dag, og vi glæder os over, at 
Viva i Honduras nu får glæden af 
Arnes kompetencer og erfaring.”  

Goddag og farvel-reception
Viva holder reception på ho-

vedkontoret i Klostergade 34 
den 19. august for at byde Gritt 
Hedehus velkommen og ønske 
god rejse til Arne Kristensen.

Bodil

Mission Afrika har netop mod-
taget 250.000 kroner fra DMRU 
til at hjælpe 530 flygtninge-
familier med mad og tøj i det 
nordlige Cameroun.

Midlerne fra Dansk Missions-
råds Udviklingsafdeling (DMRU)  
skal hjælpe nogle af de hårdest 
ramte fl ygtningefamilier i Nord-
cameroun, der lige nu er drevet 
fra hus og hjem i kølvandet på 
konfl ikten med Boko Haram.

Hjælp til internt fordrevne
Regionen har den senere tid 

lidt under tørke, sult og vold-
somme overgreb på lokalbe-
folkningen foretaget af Boko 
Haram. Hvor den islamistiske 
terrororganisation kommer frem, 
bliver folk plyndret og liv ødelagt, 
så behovet for en håndsrækning 
til de internt fordrevne er akut.

De 250.000 kroner skal over 
de næste måneder bruges på 
sække med ris, tæpper, tøj til børn 
og hygiejneartikler til kvinder i 
området omkring Tchad-søen, 
som strækker sig ind i Nigeria, 
Tchad og Niger.

Derudover vil familierne også 
modtage kontanter, som de selv 
kan administrere ud fra deres 
individuelle behov.

Hjælpen går via kirken
Nødhjælpen vil blive uddelt til 

530 familier som Mission Afrika 
har identifi ceret i samråd med 
partnerorganisationen, Den Lu-
therske Brødrekirke i Cameroun 
(EFLC). Sammen med 16.000 
kroner fra Mission Afrikas nød-

hjælpspulje vil de 250.000 DM-
RU-kroner blive kanaliseret ind i 
Cameroun gennem brødrekirken.

Kirken i Cameroun har mange 
års erfaring med at hjælpe i 
katastrofesituationer og bruger 
sin struktur og lokale forankring 
til at nedsætte komiteer, der står 
for udvælgelsen af dem, der er 

hårdest ramt. På den måde kan 
man sikre, at nødhjælpen går til 
de mest trængende.

Det forklarer partnerkoordina-
tor Thore Eklund, der har stået 
for at søge midlerne hos DMRU.

”Når vi kanaliserer vores hjælp 
gennem EFLC, sørger vi også 
for, at de kan udleve deres kald 

som kirke. Vi gør dem synlige 
i konfl ikten og har samtidig en 
forsikring om, at pengene går til 
de personer, der har mest brug 
for dem,” siger han.

Nødhjælp og sjælesorg
Thore Eklund understreger, at 

EFLC udover akut nødhjælp også 
hjælper ved at være til stede ved 
at tale med folk, udvise medmen-
neskelighed og yde sjælesorg.
Det er der nemlig også et stort 
behov for.

Det anslås, at cirka 2,7 mil-
lioner mennesker er påvirket af 
Boko Harams hærgen. FN er 
også til stede i regionen om-
kring Lake Tchad og har bygget 
fl ygtningelejre, der huser mange 
tusinde af de internt fordrevne. 
Det er en enorm udfordring, og 
en konfl ikt som denne påvirker 
både skolegang og infrastruktur 
i mange år fremover.

Mission Afrika har tidligere 
modtaget DMRU-midler til nød-
hjælp i Cameroun og har således 
kanaliseret lidt over én million 
kroner ind i området.

En grænseløs konfl ikt
Landene Cameroun, Tchad, 

Niger og Nigeria grænser alle op 
til Tchad-søen. Den store sø er de 
seneste årtier tørret ud, så den i 
dag kun er en skygge af sig selv. 
Det har forværret forholdene for 
de mange fi skere og landmænd 
i regionen, der nu også har Boko 
Harams voldsomme hærgen at 
bekymre sig om.

Bodil

Mission Afrika modtager 250.000 kr. 
til de fordrevne i Nord-Cameroun
2,7 millioner mennesker omkring Lake Tchad er ofre for terrorgruppen Boko Harams hærgen.

Lederskifte i børneorganisationen Viva  
Den nuværende leder af den internationale organisation skal være konsulent i Honduras.

Gritt Holm Hedehus afl øser Arne Kristensen i Viva Danmark.

En kvinde laver mad ved et vindblæst FN-telt i en fl ygtninge-
lejr i Cameroun. 

Flygtninge i Cameroun modtager fødevarehjælp. 
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, 
hvad det vil sige at have ”frygt 
for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – Det sted ”Hvor 
Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

PRIS

200,-
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Selskab for Bibelsk Arkæologi 
udgiver særnummer om OL
Olympiske atleter inspire-
rede Paulus. Samtidig lød 
hans forkyndelse i arenaens 
dødsskygge.

Det kan man læse om i 
det udvidede særnummer af 
bladet TEL fra SBA.

OL har rødder i den antikke, 
græske verden, hvor det sam-
lede den græske civilisation. 
Paulus brugte græsk idræt 
som et positivt forbillede for 
det kristne liv i sit første brev 
til korintherne. 

I dette særnummer kan 
man læse om Paulus’ forkyndelse set i forhold til OL’s oprindelse og 
dets tætte sammenhæng med græske guder og forestillinger. Men 
hvor ville Paulus hen med dette billede, og hvordan blev det hørt 
i hans samtid? Og kan kristne være med til at påkalde Olympens 
guder, som det sker ved åbningsceremonien?

Det er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op i TELs 20 
siders særnummer.

Frem til den 11. september kan man se en særudstilling på 
Moesgaard Museum med titlen ’Gladiator - Colosseums helte’. 
Men også mange kristne mødte døden i arenaen,  hvor de fx blev 
sønderrevet af vilde dyr som skuespil for folket. Denne tilknytning 
til Ny Testamente gør udstillingen særlig interessant, mener Morten 
Hørning Jensen fra SBA.

Bodil

Anne Damgren Højen, Astrid Damgren Christensen, Kathrine Sigaard og Kristoffer Damgaard Vindum rejser til Cambodja for at 
forberede sig til at blive Globale Fortællere for danske konfi rmander. Fotos: Danmission.

Konfi rmand-undervisere skal 
lære af kristne i Cambodja
Danmission sender fi re unge Globale Fortællere til Cambodja i august.
Som forberedelse til arbejdet 
blandt danske konfirmander 
skal fire danskere nu møde 
unge kristne i afsides egne i 
Cambodja. Senere i 2016/17 
besøger fire unge fra Cam-
bodja Danmark og danske 
konfi rmander.

De cambodjanske unge skal 
rejse rundt i hele Danmark og 
fortælle konfi rmander om at være 
ung og kristen i Cambodja sam-
men med en ung dansk tovholder, 
der fungerer som chauffør og tolk.

Danmission og FUV (Folke-

kirkens Uddannelses- og Vi-
denscenter) står bag projekt 
Konfirmand Aktion med støtte 
fra Danidas Oplysningsbevilling.

De fi re danske fortællere
Anne Damgren Højen,19 år, 

er fra Randers. Hun er student 
fra 2016 og har haft afl øserjob 
på et plejecenter. Anne er man-
geårig spejder hos De Grønne 
Pigespejdere og med i KFUM-K. 
Hun er vokset op i en præstegård, 
har hjulpet ved konfi rmandlejre og 
sunget i kirkekor.

Astrid Damgren Christen-

sen, 20 år, er fra Østervrå. Astrid 
tilbragte et år på Aarhus Efter-
skole, blev student 2016 og har 
haft sommerjob som tjener. I sin 
fritid har hun været leder af den 
lokale KFUM-K børneklub, enga-
geret i gymnastikforeningen som 
gymnastikinstruktør og aktiv i det 
lokale fotogalleri.

Kathrine Sigaard, 19 år, er fra 
Vinderup. Efter et år på Hestlund 
Efterskole blev Kathrine HF-
student 2016. Hun har gennem 
sin opvækst haft tilknytning til 
Folkekirken gennem søndagssko-
learbejde, KFUM-K’s Teenklub, 

IMU-arrangementer (Indre Mis-
sions Ungdom) og som frivillig 
leder på lejre.

Kristoffer Damgaard Vindum, 
20 år, er fra Herning. Kristoffer er 
student 2016 og har fra barnsben 
hørt historier om sine forældres 
missionærophold i Tanzania for 
Danmission. Kristoffer er enga-
geret i KFUM-K, bl.a. festivalen 
Wonderful Days, har en stor 
interesse for musik og teater og 
elsker at stå på en scene, oplyser 
Danmission.

Bodil

Præster vil yde sjælesorg via mobil 

Et nyt millionprojekt giver folk mulighed for at tale anonymt 
med præsten via mobil og computer.  

Er man fx lige blevet skilt, har mistet sin mor eller hvis livet 
ikke giver mening, kan man fremover tale anonymt med en præst 
hjemme fra sofaen eller i bussen på vej på arbejde. Alt sammen 
via en computer eller smartphone.

 Det nye folkekirkelige initiativ gør det muligt at få gratis online 
samtaler med præsten. Projekt ”Sjælesorg på Nettet” har netop 
modtaget 8,3 millioner over en treårig periode fra Folkekirkens 
Fællesfond og landets ti stifter. En lederstilling er opslået, og inden 
nytår skal der ansættes fi re præster mere.

- Med Sjælesorg på Nettet får folkekirken en enestående mu-
lighed for at komme i dialog med mennesker på en ny måde. Ikke 
som erstatning for den klassiske sjælesorgssamtale, men som et 
supplement til denne, siger Aalborgs biskop Henning Toft Bro, der 
er formand for projektet

Der føres ikke journal - og der er 100% tavshedspligt. Projektet 
skal nu lanceres gennem en landsdækkende reklamekampagne.

Projektet trækker på gode erfaringer med online sjælesorg fra 
Sverige og Finland.

Bodil 

MF nåede sit indsamlingsmål
MF’s regnskabsår for 2015-16 sluttede den 30.juni, og indsam-
lingsmålet blev nået efter en imponerende slutspurt. 

”Vi takker alle vore støtter og venner for en fantastisk opbakning 
de sidste dage og uger. Resultatet fylder os med glæde og bekræf-
ter for os, at både Gud og venner vil MF”, skriver Menighedsfakultet.

Det endelige regnskab vil dog først være klar i september til 
regræsentantskabsmødet.

Bodil

1550 til stort fælles 
sommerstævne på Sjælland 

Baptisterne og Missionsfor-
bundet holdt på 5 år fælles 
sommerstævne. Og for 4. år i 
træk foregik det på Efterskolen 
Lindenborg på Sjælland. 

Godt 1300 var tilmeldt, og 
hertil blev der solgt ca. 500 dags-
billetter i løbet af uge 30, hvor 
sommerstævnet foregik, oplyser 
Charlotte Baldur.

Deltagerne havde stort set 
godt vejr og nød de skønne om-
givelser ud Lejre Vig i det sydlige 
hjørne af Roskilde fjord.  

Temaet var ”I Åndens Kraft”, 
og hovedtalerne var Peter Hall-
dorf, Sverige, Michael Miller, 
USA, Nigel G. Wright, England 
og Simon Ponsonby, England. 

Sidstnævnte måtte dog melde 
afbud pga. sygdom. I stedet invi-

terede man Jesper Öehlensläger 
fra Karlslunde Strandkirke til at 
holde bibelforedrag sammen 
med de to frikirkers ledere, John 
Nielsen og Lone Møller Hansen.

En ungdoms ”Platform” med 
aktuelle emner tiltrak også man-
ge voksne. 

Vi bringer en større reportage 
fra sommerstævnet i næste uge.

Henri.

Sommerstævnet fi k afbud 
fra bibelunderviser Simon 
Ponsonby, der var syge-
meldt, og i stedet talte blandt 
andre Jesper Oehlenschläger 
(tv), der er præst i Karls-
lunde Strandkirke og en del 
af Dansk Oase. Til højre ses 
John Nielsen, Aalborg, der 
er missionsforstander for det 
Danske Missionsforbund.
Foto: Kurt Bøgsted.
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UGENS PRÆDIKEN 

Søndagens tekst: Matt. 11:16-24
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Om at forkaste evangeliet
16Hvordan skal jeg beskrive den slags mennesker? Forestil 

jer nogle børn, der sidder på torvet og råber til deres kam-
merater: 17‘Vi spillede på fl øjte for jer, men I ville ikke være 
med til at synge og danse. Vi spillede sørgesange, men I 
ville heller ikke være med til at sørge.’

18Sådan har folk også reageret over for Johannes Døber 
og mig. Johannes levede et liv i afholdenhed uden fester, og 
folk sagde om ham: ‘Årh, han er ikke rigtig klog!’ 19Derefter 
kom Menneskesønnen, som både spiser god mad og drikker 
vin, og folk siger om mig: ‘Sikken en ædedolk og drukkenbolt. 
Tænk, han er ven med de værste syndere!’ Nuvel, Guds 
visdom erfares af dem, som følger den.«

20Derefter begyndte Jesus at anklage de byer, hvis indbyg-
gere ikke havde vendt sig til Gud på trods af alle de undere, 
de havde set ham gøre: 21»Ve dig, Horazin! Ve dig, Betsajda! 
Hvis de undere, som jeg udførte i jeres gader, var sket i Ty-
rus og Sidon, så ville de for længe siden have angret deres 
ondskab. 22Det siger jeg jer: Tyrus og Sidon vil slippe billigere 
på dommens dag end jer. 23Og du, Kapernaum, mon du skal 
ophøjes til Himlen? Nej, du skal sendes i Dødsriget, for hvis 
de undere, jeg udførte i dine gader, var sket i Sodoma, så 
havde den by eksisteret den dag i dag. 24Men nu skal Sodoma 
slippe lettere på dommens dag end dig.«

                        Af Line Banner Nýggjagarð 

Præst i Viborg Frikirke
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Det  er  som om de ikke 
hel t  gr iber  det , som om 
det ikke helt trænger ind,
som om de både er døve og blin-
de, ja, ikke nok med det.. som 
om de slet ikke fatter noget! 

Jesu udstøder et veråb: Så 
fat det dog! Hvorfor omvender I 
jer ikke?? 

Jesus er oprørt og revser de 
byer, som ikke ville omvende sig. 
Her har vi Korazin og Besajda, 
de byer, hvor nogle af disciplene 
boede. Og Kapernaum, hvor sel-
veste Jesus boede, som voksen. 
Jesus, havde boet der! Levet 
der, undervist der, gjort store 
mirakler der! Ikke små ubetyde-
lige mirakler, som blot med et 
lille blink med øjet kunne fejes 
bort. Her var sket mærkbare og 
store mirakler. 

For blot at give et par eksem-
pler: bespisningsunderet og hel-
bredelsen af den blinde mand. 
Bespisningsunderet: 5000 
mænd, foruden kvinder og børn 
fi k mad at spise ud af 5 brød og 
2 fi sk, og en mand, som mange 
kendte og vidste om, at han var 
blind, fi k sit syn igen. Fantastisk!

I samme område blev Simons 
svigermor også spontant hel-
bredt og feberen forlod hende. 
Derefter kom der mange andre 

for at blive helbredt. 
Som der står i Mark 1:32-34 

”Da det blev aften, og solen 
var gået ned, kom folk hen til 
ham bærende på alle de syge 
og besatte; og hele byen var 
stimlet sammen ved døren. 
Han helbredte mange, der led 
af forskellige sygdomme, og 
uddrev mange dæmoner; men 
han tillod ikke dæmonerne at 

sige noget, for de vidste, hvem 
han var.”

Set ham - men ikke
omvendt sig

I disse byer havde Jesus gjort 
mange kraftfulde gerninger. 
Mennesker havde set med deres 
egne øjne, hvilken kraft Guds 
rige har. De havde med egne 
øjne set Jesu forunderlige og 
vidunderlige kærligheds mirakler 
og alligevel fornægtet det og ikke 
omvendt sig. 

Mange i dag siger også, at 
hvis de bare kunne se Jesus og 
hans mirakler, SÅ ville de give 
deres liv til ham. Men desværre 
er det ikke tilfældet. Dengang, på 
Jesu tid, ville de ikke omvende 
sig, på trods af det, de havde 
oplevet - og faktisk er det ikke 
anderledes i dag. 

Helbredt - men 
omvendte sig ikke

Sidste år oplevede vi her i 
Viborg noget lignede. Efter en 
gudstjeneste kom der pludselig 
en kvinde hen til os. Vi kendte 
hende ikke og havde aldrig set 
hende. Hun fortalte, at hun var 
plaget af to stemmer i sit hoved, 
hvor af den ene sagde, at han 
hed Satan. 

Hun var kommet, fordi hun 
ville være fri for stemmerne. Hun 
spurgte, om vi kunne hjælpe 
hende. Vi bød hende indenfor og 
brugte tid på at undervise hende 
og fortælle hende om, hvad 
Jesus kunne gøre for hende. 

Samme dag erfarede hun også 
Guds mægtige gerning til befri-
else. Hun blev løst fra de dæ-
moniske stemmer i Jesu navn, 
hun fi k sit mirakel. Men en reel 
omvendelse fra hendes gamle 
mønstre, gamle liv og stolthed, 
det så vi ikke i hende. Hun fi k et 
møde med Jesu, fi k Guds ord og 
et mirakel, men hun overgav ikke 
sit hjerte til ham. 

Lad Helligånden forme dig
Uden omvendelse, ingen 

frelse. Uden frelse, ingen gen-
oprettelse. Du kan være nok så 
klog og tro, at du er noget, men 
hvis ikke Jesus har fået lov ved 
Helligånden at forme dit hjerte 
i ydmyghed og overgivelse, så 
nytter det intet. 

Hvis ikke du handler på det, 
som du har hørt og lever efter 
det, så mister du det, du allerede 
har smagt på. 

Vi må bøje vores hjerter mod 
Jesus og følge ham. Hovmod 
står for fald, men den ydmyge 
frelser han. Vi må til stadighed 
søge ind i hans favn, leve efter 
det, som han byder os, vi må 
blive disciple. 

Guds rige er skjult for de vise 
og forstandige. Det er ikke de 
selvretfærdige, som skal arve 
Guds rige, men det er åbenbaret 
for de umyndige. For det er netop 
det, som er Gud Faders vilje. 

Lad os vende om til Jesus og 
overgive os til HAM. 

Ingen frelse 
uden omvendelse

Vi må bøje vores hjerter mod Jesus og følge ham. Vi må til stadighed søge ind i hans favn, leve efter det 
som han byder os, vi må blive disciple. 

Åndeligt barnemad?
Mange af os har i sommer været på bibelcampings. Og 
forhåbentlig er vi vendt hjem med større åndelig forståelse 
og lyst til at følge Jesus mere helhjertet.

I Hebræerbrevet kap. 5,12-14 skriver forfatteren til nogle 
kristne, som også havde hørt og oplevet så meget, – men de 
kom åbenbart ikke ud af stedet...

- I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne 
undervise andre, men i stedet trænger I til igen at blive under-
vist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I er som 
små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde, skriver 
brevets forfatter. Og så forklarer han, hvorfor det er vigtigt, at 
vi ikke bliver hængende, men vokser åndeligt:

”De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds planer. 
De er endnu på begynderstadiet. Men den faste føde er for 
de modne kristne, som gennem øvelse har lært at skelne 
mellem det rigtige og det forkerte.”

I Danmark gør vi en dyd ud af ikke at udvikle os som kristne. 
Det er blevet fromt at være på begynderstadiet. Men det er 
falsk ydmyghed. For ganske vist siger Jesus, at vi skal blive 
som børn for at komme ind i Guds rige, men Jesus var vred 
over disciplenes manglende åndelige vækst og forståelse. 
”Hvor længe skal jeg blive hos jer!” udbrød han.

I Fillipperbrevet kap. 1,9 beder Paulus om, ”at jeres kærlig-
hed må blive ved med at vokse, og at I må få stadig større 
åndelig forståelse og dømmekraft.

Hvorfor? Vers 10: ”så I kan skønne, hvad der er det væ-
sentlige og træffe de rigtige valg.”  

Det største problem blandt danske kristne i dag, er, at vi 
ikke kan bedømme, hvad der er væsentligt. Kirkerne går op 
i alt mulig andet end det ene nødvendige.  

Når Paulus taler om INDSIGT, så er det heller ikke viden. 
Det er ikke uddannelse og kurser. Det er den åndelige ind-
sigt, som Helligånden giver - til enhver, som vil tage imod 
den indsigt. Men der er én forhindring: 

Hvis vi vil ledes af Gud, høre Guds stemme, og 
vokse åndeligt, så må vi holde op med at være 
hovmodige, dvs. stolte, selvkloge, stædige - eller 
religiøst ydmyge, som også er en form for hovmod 
- for så får vi Gud som modstander...! 

”For Gud modarbejder de hovmodige, men de 
ydmyge giver han nåde.” (Jakobs brev 4,6)

Hvis ikke du handler på det, du har hørt og lever efter det, så mister du det... 
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Spiritualitet og samfunds-
engagement

En kirkelig strategi for sam-
fundsengagement vil mange 
steder løbe en åben dør ind. 
Det interessante er, at vor tids 
mennesker helt klart forventer, 
at virksomheder, organisatio-
ner og altså også kirker, ikke 
blot eksisterer for sin egen 
skyld, men i en højere idéel 
sags tjeneste og udviser social 
ansvarlighed og samfundsen-
gagement. 

Spiritualitet og samfundsrele-
vant samskabelse (co-creation) 
er to trends, som begge er in. 
Nogle steder kombineres de. 
Tænk blot på Theory U: Leading 
from the Future as it Emerges af 
C. Otto Scharmer. Indre og ydre 
virkelighed må hænge sammen. 

Kirken skal bare blive ty-
delig på dette og give sit bud. 
Men dette bud møder ofte et 
benspænd internt i kirken selv: 
at vores teologi og mentale 
modeller for vores egen ageren 
hindrer udviklingen af et nutidigt 
relevant samfundsengagement. 

Samfundsengagementets 
teologiske forudsætninger

Den Augsburgske Bekendel-
ses artikel III om ”Guds Søn” 
(de lutherske kirkers beken-
delsesskrift) bekender Kristi 
herredømme i al skabningen, 
ikke blot i kirken: (Guds Søn) ”…
opstod i sandhed på den tredje 
dag, opfor dernæst til himlene 
for at sidde ved Faderens højre 
hånd og stedse regere og her-
ske over alle skabninger og 
helliggøre dem, der tror på 
ham, ved at sende Helligånden 
i deres hjerter til at styre, trøste 
og levendegøre dem …”. 

Kristi ophøjelse til Faderens 
højre hånd betyder, at Jesus 
fi k del i og magt til at udøve 
Guds egenskaber i skabelsen 
og historien: almagt, alviden-
hed og allestedsnærværelse. 
Discipelbefalingen i Matt. 28 
forudsætter også, at Jesus vir-
kelig fi k givet ”al magt i himmel 
og på jord”. Dermed hersker og 
regerer Jesus ikke kun i kirken 
som hoved for Kristi legeme, 
i nådegavernes manifestation 
og i discipelfællesskabets ef-
terlevelse af det nye bud om 
indbyrdes kærlighed. Jesus her-
sker også på uigennemskuelig 
og usynlig vis i skabelsen og i 
historien, uanset at det onde 
også sker og at kirken lever 
under korset, til tider i modgang 
og forfølgelse.  

Guds herredømme eller Guds 
Rige kommer fra den ophøjede 
og nærværende Kristus til sin 
tid og sin måde, uanset om 
menneskeheden vil det eller ej. 
Kirken er medinddraget som et 
redskab for dette riges komme 
til verden og beder derfor i disci-
pelbønnen ”komme dit rige, ske 
din vilje på jorden som den sker 
i himmelen”. Rigets komme og 
at Guds vilje sker på jorden er 
samme sag og har de samme 
to nedslags-felter: både skjult i 
den historiske skabelsesfære 
og erfarbart i Åndens krafts- og 
genløsningssfære i de helliges 
fællesskab. 

Når vi taler om en strategi 
for samfundsengagement for-
udsætter det nådegaver til 
ledelse og til bedømmelse: 
hvordan koble disse to sfærer 
konstruktivt og innovativt til 
gavn for både samfundet og 
evangeliets fremgang? Denne 
kobling mellem personlig ånde-
lig frisættelse og innovativt en-
trepreneurskab med en social 
profi l har kendetegnet de store 
vækkelser til enhver tid.

Guds Rige: profetisk 
fremtidsvision med 
nutidigt engagement

Guds rige er kirkens profe-
tiske fremtidsvision for men-
neskeligt samfund. Tegnene på 
dette riges komme og nærvær 
ser vi allerede og overalt i glimt, 
skjult for vantroen på grund 
af synden, men åbenbar for 
troen. Helliggørelsens kræfter 
virker i de troende efterfølgere, 
disciplene; men netop som 
en befrielse af og fornyelse af 
deres skabthed til Guds billede 
og lighed. 

Co-creation er ikke blot et 
moderne kreativt innovations-
udtryk, men kirkens gamle ord 
for menneskets udfoldelse af 
gudsbilledligheden og som 
repræsentant for Gud i verden, 
netop i samskabelsen. Kir-
kens hellighed og identitet som 
ny skabelse er dermed også 
et synligt vidnesbyrd for den 
gamle ikke-fornyede skabning 
om Guds herredømmes formål, 
mening og omfang netop i den 
skabte virkelighed. 

Nyskabelsens værdier og 
dens ethos har med andre ord 
universel relevans som offentlig 
sandhed – men netop som nå-
degave, der rækkes og tilbydes 
i evangeliet. Enhver sandhed, 
der ikke er en offentlig sandhed, 
kan ikke fastholdes som sand-

hed, hævdede biskop Newbigin 
i sin tid. Derfor må forkyndelsen 
af evangeliet være offentlig og 
samtidig profetisk i sin kritik af 
samfundsonder i enhver skik-
kelse.

Den lyttende og 
medskabende kirke

Kirken er kaldet til at være 
profetisk medskaber og med-
udvikler af alt sandt, godt og 
skønt i ethvert menneskeligt 
fællesskab og virksomhed, 
uanset samarbejdende parters 
tro og livssyn. For at kunne 
det, må kirken være lyttende 
og medskabende tilstede i 
alle samfundets sektorer. Ikke 
som institution, men i kraft af 
de efterfølgere af Jesus, den 
udruster til det. Kirkens forkyn-
dere må være strategiske i sine 
teologiske bidrag til det almene 
gode og sund virksomhed. For 
kirken er selv indlejret i skabel-
sen og samfundet og dermed 
har den fælles lod med dette – i 
den ydre, sociale virkelighed. 

Men ikke i sin indre åndelige 
virkelighed, der er kirken virke-
lig et frit samfund. Men denne 
indre kristne frihed i troen og i 

ånden er i sig selv forudsæt-
ningen for at kunne skabe ydre 
social frihed, f.eks. i forsonings-
processer, ikke-diskrimination, 
afskaffelse af undertrykkende 
strukturer, innovation mv. 

Helliggørelsens kræfter skal 
netop strategisk omsættes i 
handling i den ydre, sociale 
virkelighed som udtryk for, at 
kirken er et redskab for Kristi 
herredømme og det evangeli-
ske ethos, og ikke blot være til 
individuel frisættelse. 

Udvikling af en strategisk 
relevant samtidsteologi 

Folkemødet på Bornholm er 
netop afholdt for sjette gang i 
juni måned og er det perfekte 
sted at være lyttende tilstede. 
Magteliten i Danmark, interes-
seorganisationer, erhvervstop-
ledere, politikere, NGO-ledere, 
offentlige direktører, forfattere, 
mediekendisser – de var der 
alle og var tilgængelige. 

Jeg deltog selv mest som 
tilhører/spørgsmålsstiller og i et 
enkelt tilfælde som moderator 
på følgende udvalgte områder: 

1. digitaliseringen eller den 
fjerde industrielle revolution 

2. deleøkonomiens betydning 
for det arkitektoniske design af 
byer og naboskab 

3. EU´s politiske og folkelige 
krise 

4. protreptisk samtale (fi loso-
fi sk coaching) med tre ledere i 
sundhedsvæsen og kulturliv 

5. migration, terror, imamlov 
og ytringsfrihed (moderator). 
Mange andre områder kunne 
have været interessante at 
følge og også være relevante 
kirkeligt set. Men pointen er: 
forudsætningen for at kunne 
handle strategisk er at forstå 
sin omverden, identifi cere sine 
interessefelter og nådegaver 
for samfundsengagement og 
evnen til at indgå i dialog og 
samarbejde med de aktører, 
som allerede virker der. 

I samspil med en seriøs 
omverdensforståelse må en ny 
relevant samtidsteologi vokse 
frem som forudsætning for 
udarbejdelse af en egentlig 
strategi, såvel personligt som 
organisatorisk-kirkeligt. 

Teologen Miroslav Volf fra 
Yale Divinity School har i sit 
forfatterskab ydet væsentlige bi-
drag til arbejdets teologi (Work 
in the Spirit), efterfølgelse af 
Kristus som bidrag til det fæl-
les gode i samfundet (A Public 
Faith), deltagelse i demokrati-
ske processer (Public Faith in 
Action), inklusion og forsoning 
(Exclusion & Embrace) og 
respons på islam (Allah: A 
Christian Response). Sam-
menstiller vi nu de førnævnte 
emner på Folkemødet med de 
teologiske arbejder fra Miroslav 
Volfs side, kan vi iagttage en 
dyb sammenhæng mellem 
en aktuel samtidsteologi, der 
netop bliver til som respons på 

samfunds- og kulturudviklingen 
og de konkrete udfordringer til 
kirkens og den kristnes rolle og 
identitet i verden. Mange andre 
teologers bidrag afhængig af 
teologisk grundpræference 
kunne fremhæves. Pointen er 
kun denne ene: en teologi uden 
referencer til samfundsudvik-
lingen sådan som den er ved 
at blive til lige nu – og i selve 
denne tilblivelse må vi antage, 
at Guds forsyn og vilje er skjult 
på færde uden at være dens 
eneste subjekt – en sådan teo-
logi kan ikke udruste kristne til 
deltagelse i Kristi herredømme 
i skabelsen og bidrage til det 
fælles gode i samfundet. De 
kristne, som er kaldet til tjeneste 
primært på arbejdsmarkedet 
og i den indfl ydelsessfære de i 
øvrigt har, vil således let kunne 
blive fremmedgjorte i en kirkelig 
ghettos parallelsamfund. Troen 
og efterfølgelsen af Kristus må 
fi nde sted både i de helliges 
samfund og i det omkringlig-
gende samfund. Gud kalder 
mennesker i begge sfærer til 
en tjeneste i Ånden båret af 
Guds nådegaver. Teologien 
bag præstens prædiken om 
søndagen må udvides til også 
at være strategisk relevant for 
mennesker med kald og nåde-
gave til samfundsengagement. 
Den missionale sideeffekt heraf 
ville kunne være, at kirken af 
sekulare eller søgende menne-
sker opleves som attraktiv ved 
sin evne til at koble spiritualitet 
med arbejds- og samfundsliv. 
Så det indre og det ydre liv sam-
menholdes. Teologiens opgave 
i dette perspektiv, er at lede ud 
fra den fremtid, som er ved at 
emergere: Guds Rige. 

Tanker om kirkens strategi 
for at påvirke samfundet

Kirken er kaldet til at være profetisk medskaber og medudvikler af alt 
sandt, godt og skønt i ethvert menneskeligt fællesskab.

Kronikker og læserindlæg er udtryk 
for forfatternes egen holdning.
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg har netop læst din brev-

kasse i Udfordringen om ”Den 
håbløst trætte Mor”. Det gør 
mig meget ondt at læse, både 
for moderen, men også for 
drengen, som måske slet ikke 
kan gøre for det. Der bliver 
skrevet og talt meget om mob-
ning i skoler bl.a. og mange 
steder vil lærerne slet ikke tale 
om det, ej heller gøre noget 
ved det, desværre. Børnene 
tør ikke fortælle om det, da de 
skammer sig el. bliver sågar 
truet og derved siger de ikke 
noget. Klasselæreren aner 
måske ingenting om det. 

Mit ene barnebarn fi k det på 
et tidspunkt svært (vredesud-
brud mv.). Han blev undersøgt 
bl.a. af en psykolog og blev 
diagnosticeret med Aspergers 

og ADHD, en diagnose son 
fl est drenge får, piger ikke så 
meget. Der fi ndes jo mange 
grader af disse diagnoser. Der 
blev taget hånd om det (uden 
medicin heldigvis) og han er 
i dag et velfungerende barn 
med støttelærer i skolen.

Mit hjerte bløder især for 
drengen men også for familien, 
og håber inderligt og vil bede 
om, at der må komme en for-
klaring så drengen og familien 
kan komme videre. Drengen 
kan også være et meget føl-
somt og sensitivt barn. 

Må Jesus fortsat virke i din 
tjeneste og velsigne dig og 
dine kære. 

Kærlig hilsen med Guds 
fred

G.

Kære Hustru
Mænd er generelt handlekraf-

tige og praktisk anlagte, og de har 

som regel brug for at kunne fi xe 
ting, når der er problemer – kunne 
gøre en forskel. Magtesløshed og 

lediggang er derfor en pinagtig 
udfordring for dem. Mens du var 
syg har din mand sikkert oplevet 
det befriende at kunne kæmpe 
mod kræften ved at kunne gøre 
noget for dig: køre dig til under-
søgelser, støtte dig fysisk og 
psykisk, hente ting til dig, pakke 
dig ind i tæpper eller hvad det nu 
har været. 

Nu da du er erklæret rask er 
der ikke længere noget at kæmpe 
imod – men måske ligger der en 
angst og lurer i ham for at kræften 
skal komme tilbage? Hvordan 
kæmper man mod noget, der 
ikke er der, men måske kommer? 
Det kan man gøre ved f.eks. at 
kontrollere dig og overvåge hvert 
skridt du tager, for på den måde 
kan han få følelsen af at handle, at 
gøre noget – holde kræften væk. 
Han kan få følelsen af at være 
i kontrol og dermed dulme sine 
bange anelser. 

Desværre er det slet ikke kon-
struktivt: du får klaustrofobi og 
prøver at undgå ham – og han 
går formentlig rundt med mave-
pine og mister evnen til at være 
ordentligt til stede i resten af sit 
liv. Måske er han slet ikke selv 
klar over ændringen eller det, 
der sker mellem jer, så jeg tror, 
du er nødt til at tage hul på det. 

Overvind din bekymring for, hvad 
der vil ske, hvis du begynder at 
tale om disse ting, og snak med 
ham om, hvordan du oplever je-
res forhold og jeres hverdag nu. 
Fortæl ham, hvad det gør ved dig 
at blive overvåget og pakket ind 
hele tiden. Hjælp ham til at få sat 
ord på sin angst for kræften – du 
er vel den, der bedst kan forstå 
ham af alle – og prøv at tale med 
ham om, hvordan I sammen 
kan fokusere på livet i stedet for 
angsten for døden. Hver eneste 
dag I har sammen kan blive til 
en gave og en velsignelse for jer, 
snarere end endnu en dag, hvor 
kræften måske er vendt tilbage. 
Fokuset vælger I selv – og her 
kan din mand igen være en klippe 
og til stor støtte og opmuntring, 
netop fordi han er ivrig efter at 
gøre noget. Lad ham forstå, at du 
har brug for at han bringer liv og 
glæde ind i jeres hverdag, og at 
det er sådan han hjælper bedst – 
også i praksis. Fortæl ham gerne, 
hvilke konkrete ting, der ville 
glæde dig. På denne måde bliver 
din mands iver efter at handle til 
noget konstruktivt.

Hilsen Suh

Kære G.
Tak for dit brev med dine kom-

mentarer og erfaringer. 
Du har desværre ret i, at der 

nogle steder ikke bliver taget 
nok hånd om problemerne med 
mobning – at nogle voksne (og 
også nogle gange pædagoger/
lærere) kommer til at negligere 
mobningen som harmløst drilleri. 
Naturligvis kan det ikke undgås 
at børn driller hinanden, og det 
er heller ikke skadeligt. Men tager 
det karakter af decideret mob-
ning – altså, organiseret drilleri 
rettet mod ét bestemt barn – så 
skal der gribes ind. Der er både 
hensynet til det barn, det går ud 
over, men så sandelig også hen-
synet til det/de børn, der mobber, 
for man mobber ikke andre, uden 
at man selv har problemer, man 
mangler hjælp til. Mobning kan 
sætte sig som sår i sjælen, der 
gør ondt langt op i voksenalderen. 

Det er derfor vigtigt, at man som 
forælder ikke tøver med at gribe 
ind, hvis man får mistanke om, at 
ens barn bliver mobbet. Og hvis 
klasselæreren mod forventning 
ikke er lydhør, så gå til skolein-
spektøren.

Der ligger også en særlig ud-
fordring for forældre, hvis barnet 
er særligt sensitivt, har Aspergers 
eller ADHD. Her er det vigtigt, at 
vi alle husker på, at diagnoser 
ikke fortæller hvem vi er, men 
hvad vi har særligt brug for – for 
at fungere! Alle børn (og voksne, 
for den sags skyld) har brug for 
forskellige rammer for at trives op-
timalt, og som der stod på døren 
til min ene søns 0.klasse: ”Man 
skal behandle børn forskelligt for 
at behandle dem ens!”. 

Uanset problemstilling er det 
af afgørende betydning, at vi 
som forældre tager os tid til at 
lytte til vores børn og giver dem 

nok opmærksomhed til, at vi får 
et indtryk af, hvad der eventuelt 
plager dem. Dernæst, at vi tør 
handle på det og hvis nødvendigt 

beder om hjælp til det. 
Tak for dine påmindelser og 

ekstra perspektiver.
Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har igennem de sid-

ste 2 år været igennem et 
slidsomt forløb med kræft 
og dertilhørende behandling. 
Jeg er nu erklæret ”rask” og 
skal blot gå til kontrol. Jeg er 
træt og slidt ovenpå forløbet, 
men har det ellers godt. Jeg 
er er taknemmelig for, at jeg 
formentlig kan se frem til fl ere 
gode år forude (jeg er pensio-
nist). Jeg er dog bekymret for 
min mand. Mens det stod på 
var han som en klippe, rolig 
og støttende og så god for 
mig. Nu bagefter er det som 
om, at han ikke kan fi nde ud 
af det. Han våger over mig 
hele tiden og pakker mig ind 

i vat – nærmeste bogstaveligt 
talt. Spørger hele tiden til, 
hvordan jeg har det. Jeg synes 
næsten, at vi aldrig har snak-
ket så meget om sygdom, som 
vi gør nu – hvor jeg er blevet 
rask. Jeg har det svært med 
at skulle sige det til ham, for 
jeg ved godt, at han gør det 
for at passe på mig, og jeg 
kan mærke, at jeg trækker 
mig fra ham, hvilket får ham 
til at kontrollere mig endnu 
mere. Det er en ond cirkel vi 
har fået i gang og jeg vil gerne 
have det stoppet. Jeg vil gerne 
sige fra – men jeg vil ikke såre 
ham eller skubbe ham væk.

Venlig hilsen Hustruen

Tag tid til at lytte til dit barn

Min mand pakker mig ind i vat efter min sygdom

Det er vigtigt, at man som forælder ikke tøver med at gribe 
ind, hvis man får mistanke om, at ens barn bliver mobbet.

Din mand er en stor støtte og opmuntring, netop fordi han er 
ivrig efter at gøre noget. Lad ham forstå, at du har brug for 
at han bringer liv og glæde ind i jeres hverdag, og at det er 
sådan han hjælper bedst. 
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450 var på UMOs 
familielejr i Fjellerup

Deltagerne nød det gode vejr på Fjellerup Efterskole, hvor Ungdom Med Opgave holdt deres 
årlige familielejr. Her er det præsteparret fra Græsted frikirke, Lisbeth og Leif Junchershøj.

Der var fyldt godt op på UMOs 
familielejr på Nyt Livs efter-
skole i Fjellerup i uge 30. 

450 deltagere - heriblandt 
både børn og voksne - havde en 
festlig uge, hvor de nød fælles-
skabet og undervisning.

Lejren var tidligt lukket for 
tilmelding på grund af de mange 
deltagere.

Årets gæstetalere var John og 
Tessa Gillespie fra USA. De træ-
ner til dagligt præster og ledere 
i hele verden gennem organisa-
tionen ”Global Training Network.

Mens familielejrene tidligere 
handlede meget om systematisk 
undervisning i bedre familiefor-
hold, har man de senere år lagt 
mere vægt på forkyndelsen. Tan-

ken er, at der ikke kommer orden 
på familielivet, før den enkelte 
fi ndes sin plads i forhold til Gud.

Hovedtalerne talte især om  
forventninger til himlen, og hvad 
det betyder for vores tid på jor-
den. Tessa Gillespie talte bl.a. om 

evangeliets udbredelse gennem 
historien. 

Der var også gruppesamtaler, 
hvor man havde mulighed for at 
tale om familiens trivsel.

Og med kun to kilometer til en 
af områdets bedste badestrande 
og dobbelt-is til samme pris, til-
bragte mange deltagere også  de 
møde-fri eftermiddage her.

UMO er tværkirkelig, og der 
var både deltagere fra folkekirken 
og mange forskellige frikirker.

Deltagerne kunne vælge at 
bo på værelser og på camping. 
Og der var fælles måltider, så 
man ikke skulle bruge tid på at 
lave mad. Den frihed satte især 
kvinderne pris på.

Henri.

Der blev serveret fælles mad til deltagerne af frivillige, og det gav ikke blot deltagerne mere tid, 
men skabte også et stort fællesskab indenfor og udenfor.

Hovedtalerne var Tessa og 
John Gillespie, USA.

Søren har i 42 år rejst
med bibelcamping
Søren Grysbæk har arbejdet med Indre Missions teltmission i 42 år.
Søren Grysbæk har i 42 år rejst 
rundt med IMs teltmission. 
Og selv om han nu er gået på 
pension, er han også hyret til at 
rejse rundt med bibelcamping-
teltene denne sommer.

Indre Mission har tre store mø-
detelte. Det største står på Mørk-
holt Camping ved Fredericia, 
hvor der sommeren igennem er 
mange møder. Teltet kan rumme 
ca. 1500 deltagere. 

De to andre telte er lidt mindre, 
de kan tager 5-600 deltagere.

Søren rejser med teltene rundt. 
Denne sommer er han med i 
Hjordkær, Harboøre, Sdr. Felding, 
Mørkholt og Skovgårde.

- Det er nu den mindste del 
af mit arbejde. Det er kun om 
sommeren, jeg er på teltmission, 
forklarer han. Sådan har det væ-
ret siden han i 1974 blev kaldet 
til indremissionær. 

Fra ploven til missionen
- Gud hentede mig bag ploven. 

Jeg var landbrugsmedhjælper 
på en gård i Sønderjylland hos 
folketingsmand Johs. Burgdorf. 

Jeg fi k et kald. Der var nogen, 
der mente, de skulle sige til mig, 
at jeg skulle blive missionær. 

Det ville jeg egentlig ikke, men 
til sidst måtte jeg give mig, husker 
han. Søren Grysbæk er vestjyde. 
Han er født i Nr. Felding i nærhe-
den af Holstebro. Han er også 
vokset op i Indre Mission.

- Kaldet begyndte allerede, 
da jeg var på Luthersk Missions 
Højskole i 1971. 

Da jeg blev klar over, at jeg 
skulle være missionær, tog jeg 
også en 1-årig på bibelhøjskole 
på Fjellhaug i Norge.

Som missionær har Søren 
Grysbæk rejst meget rundt for 
at holde møder i missionhusene.

Han husker fx tilbage på møde-
uger på Bornholm, hvor missio-
nærerne blev fordelt ud på alle 
missionshusene i den uge. 

Han og Emilie, som er sygeple-
jerske, har også skullet fl ytte fra 
det ene sted til det andet. 

- Jeg begyndte i Videbæk, 
derefter Sønderborg nogle år, så 
Holstebro og endeligt Horsens, 
hvor jeg stadig bor og er med i 
arbejdet. Og hvert sted har haft 
sine gode sider.

- Har du også været på gade-
mission?

- Ind i mellem, men det har 
måske ikke været min stærke 
side. For mig har det nok mere 
været at sidde med mennesker i 
sjælesorg og lede dem til tro. Og 
her har jeg oplevet enormt meget.  
Så tænker man: Ja, det nytter. 

Hårdt, men godt
- Hvordan har det været at 

være missionær gennem så 
mange år?

- Det har været berigende. 
Ind i mellem har man haft lyst til 
at opgive, for det har heller ikke 
været let. Men alt i alt har det 
været fantastisk. 

- Er det ikke hårdt at blive 
forfl yttet af hovedbestyrelsen fra 
sted til sted?

- Nej, der er jo også andre, der 

må fl ytte efter arbejdet. Og på 
en måde er det en stor befrielse, 
at det er hovedbestyrelsen, der 
beslutter, når man skal fl ytte. Så 
er det ikke ens eget ansvar.

- Er man ikke normalt 7 eller 
10 år et sted?

- Sådan var det engang, men 
sådan er det ikke længere. Nu 
er der jo færre missionærer, og 
nogle har fået andre titler. I star-
ten var vi vel 140 missionærer. Til 
gengæld var der ikke så mange 
ungdomskonsulenter, osv.

- Får man normalt en missio-
nærbolig til rådighed?

- Det er forskelligt, efter hvad 
man har mulighed for. Vi har altid 
selv haft vores eget hus. 

Ikke kun Gud
- I dag er der ikke så mange 

missionshuse, som engang. Hvad 
tænker du om IM i fremtiden?

- Før var missionshusene 
kirkens ”dagligstue”, men nu har 
mange kirker fået deres egne mø-
delokaler. Og så går vi med i det.

Jeg tror, vi skal vinde dan-
skerne ved at være dem, vi er. 
Både i ord og handling. Det er 
venskabsmission, jeg tror mest 
på, siger Søren Grysbæk.

- Og så synes jeg, det er vig-
tigt, at man ikke kun snakker om 
”Gud”, men om Jesus. Så bliver 
det nemlig personligt og nær-
gående. Vi skal hen til Jesus og 
korset; det er dér, frelsen er, slut-
ter Søren Grysbæk sin lille snak i 
sommerlandet med Udfordringen.

Henri.

Søren Grysbæk sætter 
pris på personlig sjæle-
sorg og at lede menne-

sker til Jesus.
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’Edens Have’ er blevet verdensarv
Et marskområde i Sydirak, som mange mener er den bibelske 
Edens Have, er nu blevet erklæret verdensarv af UNESCO, 
skriver Christian Today.com.

Regionen Ahwar består hovedsageligt af marskland. UNESCO 
beskriver området som ”unikt, og et af verdens største indlands-
delta-systemer i et meget varmt og goldt område”.

Marsklandet blev forsøgt drænet af Saddam Hussein i 1990’erne, 
fordi han frygtede, at oprørsgrupper ville søge tilfl ugt i området. 

I dag er det meste af marsken dog blevet genskabt i sin tidligere 
form. Foruden vådområderne indeholder Ahwar steder af arkæo-
logisk interesse. Nogle forskere mener, at man her vil kunne fi nde 
fl ere bibelske byer fra oldtiden. 

- De arkæologiske byer Uruk, Ur og Tell Eridu er en del af resterne 
af de sumeriske byer og bosættelser, som udviklede sig i det sydlige 
Mesopotamien mellem det 4. og det 3. årtusinde før vor tidsregning, 
hedder det i rapporten fra UNESCO. 

Mange af Iraks historiske steder er blevet ødelagt af terrorgruppen 
Islamisk Stat. Iraks premierminister Haider al-Abadi har derfor lovet, 
at Irak vil arbejde for at beskytte Ahwar mod ”barbariske terrorban-
ders ødelæggelse og sprængning af Iraks arv og oldtidsminder”.

Bodil

Af Bodil Lanting

Milliardæren Donald Trump er 
nu officielt Republikanernes 
præsidentkandidat. Han har 
valgt Indianas guvernør Mike 
Pence som sin vicepræsident-
kandidat.

Mike Pence blev guvernør i 
2013. Han er advokat, har været 
vært på et politisk talkshow og 
medlem af kongressen.

Først og fremmest kristen 
Pence beskriver sig selv som 

en ”helt almindelig kristen”. Men 
han understreger, at rækkefølgen 
for ham hedder ”kristen, konser-
vativ og Republikaner”. 

- Jeg har givet mit liv til Kristus. 
Jeg er en genfødt, evangelisk 
katolik, siger Mike Pence.

Pence voksede op i en irsk 
katolsk familie. Han var kordreng 
og gik i sognets skole i Columbus, 
Indiana. Hans åndelige gen-
nembrud skete i en tværkirkelig 
studentergruppe på universitetet, 
skriver Craig Fehrman fra avisen 
Indiana Monthly. 

Pence har gennem to årtier 
været engageret i den evangeli-
ske megakirke Grace Evangelical 
Church sammen med sin familie.

Kristne mærkesager
Som kongresmedlem (2000-

2013) har Pence kæmpet for 
kristne mærkesager som be-
grænsning af retten til fri abort og 
imod statsstøtte til forskning på 
fostres stamceller. Han har også 
kæmpet imod homo-ægteskaber 
og været med til at stoppe stats-

støtten til abortklinikkerne under 
Planned Parenthood. 

Indvandrings-politik
I 2015 kom det til en konfl ikt 

mellem Mike Pence og det katol-
ske ærkebispedømme i Indiana-
polis på grund af fl ygtningepoli-
tikken. Pence afslog statsstøtte 
til genhusning af fl ygtninge med 
henvisning til ”sikkerhedshensyn”.

Ærkebispedømmet tog dog 
alligevel imod en syrisk familie. 
Og guvernøren gik - trods sin 
holdning til sagen - med til at sikre 
dem madbilletter og anden form 
for støtte. Pence har også tweetet 
imod Donald Trumps plan om at 
stoppe al muslimsk immigration til 
USA. I december sidste år skrev 
han, at det ville være både ”an-
stødeligt og forfatningsstridigt”.

 
Støtter Israel

Nogle iagttagere mener, at 

Trump med valget af Mike Pence 
håber at kunne styrke sit an-
strengte forhold til både kristne og 
jødiske vælgere. Pence er nemlig 
erklæret ven af Israel.

I en tale til AIPAC (pro-israelsk 
lobby) i 2009, fortalte Pence, at 
hans tro får ham til at støtte Israel. 

- Lad mig slå det helt fast: Li-
gesom hos størstedelen at mine 
vælgere, er det min kristne tro, 
der tvinger mig til at elske staten 
Israel, udtalte han.

I december sidste år slog 
Pence det fast på den Repu-
blikanske jødiske konference: 
”Israels fjender er vore fjender. 
Israels sag er vores sag. Om det 
så er det eneste verden ved, må 
det være dette: Amerika står sam-
men med Israel.”

Religionsfrihed 
Pence var sidste år medun-

derskriver af Indianas nye lov 

om religionsfrihed. Baggrunden 
er fl ere retssager, hvor private 
kristne forretningsdrivende i USA 
er blevet dømt for at nægte at yde 
service til indgåelse af homofi le 
ægteskaber.

Det kristne bager-par, Melissa 
og Aaron Klein i Oregon, fi k en 
bøde på 135.000 $ og måtte lukke 
deres bageri. De blev dømt for 
diskrimination, fordi de nægtede 
at bage en bryllupskage for et 
lesbisk par i 2013.

I Indiana måtte et familie-pizza-
ria lukke efter dødstrusler. Ejeren 
havde nemlig udtalt på tv, at han 
af hensyn til sin tro ikke ville 
levere mad til et homo-bryllup. 
Også en bryllupsfotograf og en 
blomsterbinder er blevet dømt for 
at modsætte sig medvirken ved 
homofi le bryllupper.

Mike Pence uddybede sin 
holdning til tros-og samvittigheds-
frihed i sin ’State of the State-tale’ 
i år. ” Jeg vil ikke støtte nogen lov, 
der begrænser religionsfriheden 
for Hoosiers (Indianas borgere) 
eller blander sig i borgeres for-
fatningsmæssige ret til at udleve 
deres tro i gudstjenester, service 
eller arbejde...Ingen skal frygte 
forfølgelse på grund af deres 
dybtfølte tros-overbevisninger”, 
fastslog han.

Denne markering har gjort 
Pence afholdt blandt evangeliske 
kristne og andre konservative. I 
marts underskrev han den nye 
lov. Kun en uge senere måtte 
han dog revidere ordlyden, efter 
at fl ere større organisationer og 
kendisser havde truet med at 
boykotte Indiana. 

Donald Trumps ’højre 
hånd’ er evangelisk katolik

Rusland: Ny ”Big Brother-lov”
vækker bekymring i kirkerne
En ny russisk anti-terrorlov vil gøre det forbudt at praktisere 
sin tro uden for anerkendte religiøse bygninger. Det bekymrer 
både kirkerne og internationale iagttagere.

De seneste år har Rusland indført en række love, der begrænser 
trosfriheden og giver staten større kontrol over borgerne. Seneste 
eksempel er en lovændring, der lige nu behandles. De nye ændrin-
ger vil betyde, at missionærers aktivitet i den russiske forbundsstat 
begrænses væsentligt, skriver Åbne Døre.

Ændringen betyder, at religiøse organisationer bliver pålagt at lave 
en arbejds- eller civilkontrakt, hvis en udenlandsk borger inviteres 
til at prædike eller lede en gudstjeneste. Loven begænser generelt 
muligheden for mission. Hvis en ven eller slægtning fra udlandet 
ønsker at dele sin tro, mens de bor som gæster i ens hjem, kan man 
risikere en større bøde eller endda fængselsstraf.

Whistlebloweren Edward Snowden har kaldt den nye stramning 
”Big Brother-loven”. Den kan på én og samme tid bruges til at be-
grænse religions- og ytringsfriheden og til at overvåge befolkningen 
fx gennem arkivering af folks aktiviteter på nettet. Samtidig ses loven 
af iagttagere som Putins forsøg på at sikre den ortodokse kirkes 
særstatus i landet.

Åbne Døre opfordrer derfor til bøn for regeringen i Rusland og 
enhed mellem de kristne kirker i landet.  

Bodil

Guvernør Mike Pence kalder sig ”kristen, konservativ og Republikaner, i dén rækkefølge”.

Den omstridte Republikanske præsidentkandidat Donald Trump 
har valgt den troende katolik Mike Pence som vicepræsident-
kandidat. Skærmprint fra CNN.

Marskområdet Ahwar i det sydlige Irak, der udpeges som en 
del af Edens Have, er et af verdens største indlands-delta.

- Han var som en bror, siger kollegaen Alexander Joly. Han be-
skriver fader Jacques Hamel som en meget omsorgsfuld præst, 
der forkyndte evangeliet til det sidste. Skærmprint fra DR.

Fransk præst brutalt myrdet for sin tro
Den 84-årige fader Jacques 
Hamel blev myrdet og to non-
ner hårdt såret under en mor-
genmesse i den nordfranske 
by Saint-Etienne-du-Rouvray 
d. 26. juli. 

Pastor Johannes Glenthøj, 
Samsø, har efterfølgende lavet 
denne oversættelse af præstens 
sommerhilsen.

Læs evangeliet, nyd 
naturen og bed for verden

”Sommeren er en tid til at kom-
me på afstand af vore sædvanlige 
aktiviteter. En tid til at komme til 
kræfter: nogle tager på retræte 
eller pilgrimstur, andre genlæser 
evangeliet, alene eller sammen, 
som et ord, der gør levende i dag. 

Andre får kræfter i den store 
skabelsesbog, beundrer så for-
skellige og utroligt smukke land-
skaber, som løfter os og taler til 

os om Gud.
Lad os i sådanne øjeblikke 

høre Guds indbydelse til at tage 
os af denne verden, at gøre den 
verden, hvor vi lever, til en mere 
varm, mere menneskelig, mere 

broderlig verden.
Det er også en tid til at bede: 

at være opmærksom på det, der 
sker i vores verden i dette øjeblik. 
At bede for dem, der har mest 
brug for det. For fred, for en bedre 

måde at leve sammen”, skrev 
Hamel og henviste til pavens bøn 
for ”Barmhjertighedens år”.

Myrdet midt i gudstjeneste
De to gerningsmænd, som 

tirsdag trængte ind i kirken under 
en gudstjeneste og tog seks per-
soner som gidsler, havde svoret 
troskab mod Islamisk Stat. De var 
bevæbnede med knive, men blev 
skudt af fransk politi umiddelbart 
efter at de havde tvunget præsten 
i knæ og skåret halsen over på 
ham. En af de sårede nonner 
svæver stadig mellem liv og død.

Pave Frans I fordømmer terror-
angrebet, som er det første, der 
er foregået i en europæisk kirke.

- Vi er især chokeret, fordi 
denne forfærdelige vold fandt 
sted i en kirke, hvor Guds kærlig-
hed er til stede, siger han ifølge 
nyhedsbureauet Reuters.

Bodil

I juni opfordrede den nu myrdede præst sine sognebørn til at søge Gud i sommerferien.

Kina: Teologer tvinges til at sværge 
troskab til kommunistpartiet 
Studerende på præsteseminarier i Kina skal sværge ”absolut 
troskab” mod kommunistpartiet og fornægte Gud.

Det skriver iagttagergruppen China Aid i en rapport, som bl.a. byg-
ger på optagelser fra en dimission på Zhejiag Theological Seminary.

- Det er tydeligt, at præsteseminariet har udviklet sig til at vise 
absolut lydighed overfor partiets krav til ”kristne pastorers uddan-
nelsessted”. Det er blevet til kommunistpartiets skole klædt i kristne 
klæder. På den måde underkaster de sig ”kejseren” og handler imod 
Gud. De fordrejer den sande vej, og det vil hurtigt føre til enden på 
Tre-Selv-Kirken og dens seminarium, mener Guo Baosheng. 

Seminariets rektor, pastor Pan Xingwang, går ind for regeringens 
kors-fjernelser og opfordrer kristne til ikke at kæmpe imod styret.

 - I løbet af det sidste år er der sket noget i Zhejiangs kristne kirker, 
som vi ikke ønsker at se eller høre om. Tag venligst ved lære og bed 
for kirkerne, mind de studerende om at være på vagt og have en ret 
tro, tage sig af kirkerne, respektere loven og være gode hyrder for 
den nye æra, sagde Pan ved semesterets begyndelse.

Det forventes, at Kinas kristne befolkning bliver verdens største 
med 200 millioner kristne i 2030, skriver Religion Today.

Bodil
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Af Bodil Lanting

Den nye Noas Ark af bibel-
ske dimensioner i Kentucky 
åbnede dørene for publikum 
midt i juli.

Arken er bygget af Ken Ham, 
der er præsident i den bibeltro 
organisation Answers in Genesis 
(”svar i 1. Mosebog”).

Den 155 meter lange ark har 
kostet over 100 millioner dollars. 
Formålet med byggeriet er at 
vise, at Bibelens beretning om 
Noa er sand, skriver KPK.

Bibelske mål og dinosaurer
Answers in Genesis oplyser, 

at arken er bygget efter bibelske 
mål. Den indeholder et museum 
med udstillinger af Noas familie 
sammen med rækker af bure med 
dyrefi gurer, inklusive dinosaurer. 

Answers in Genesis mener, at 
Gud skabte verden med menne-
sker, dinosaurer og alt andet for 
ca 6.000 år siden. De mener, at 
dinosaurerne stadig fandtes på 
Noas og Syndfl odens tid. 

Ifølge evolutionslæren derimod 
var dinosaurerne uddøde ca 65 
millioner år, før de første men-
nesker blev til. 

Jesus talte om Noa
Også i Danmark er der kristne, 

som kæmper for at udbrede troen 
på hele Bibelen.

- Jesus troede på beretningen 
om Noa. Men desværre er der 
mange kristne, som ikke gør det, 
siger Stefan Lööf fra den danske 
Answers in Genesis-støttegruppe.

Lööf er meget bekymret over 
de konservative kristne, der afvi-
ser beretningerne i Bibelens før-
ste 11 kapitler som myter. For det 
har betydning for hele opfattelsen 

af den kristne tro, inklusive Jesu 
genkomst, understreger han.

- Nogle mener, at Jesus kun 
vidste, hvad han talte om, når det 
gælder åndelige spørgsmål. Når 
det gælder de historiske forhold 
fra urhistorien vil man derimod 
gå til videnskaben for at få svar. 
Men det betyder, at man under-
minerer Jesu lære. For Jesus 
troede på historien om Noa. Og 
Jesus har ikke brug for hjælp fra 
videnskaben!

Jesus sagde, at som det gik 
på Noas tid, vil det gå, før Men-
neskesønnen kommer tilbage. 
Han henviste til Det gamle Testa-
mente. Det burde vi også gøre. 
Men det betyder også, at Synd-
fl oden er som en generalprøve på 
dommedag. 

Troen på Bibelens urhistorie 
hænger i den grad sammen med 
troen på Jesu genkomst, under-
streger Stefan Lööf.

Ny bog om arken
For at udbrede Bibelens lære 

om både urhistorien og de sidste 
tider, vil Stefan Lööf til december 
udgive bogen ”Noas Ark - myte 
eller virkelighed?”

- I bogen ser jeg bl.a. på de 
historiske beretninger om store 
skibe i oldtiden. For arken var ikke 
det eneste kæmpeskib. 

Jeg kommer også ind på, hvor-

dan det var at være ombord på ar-
ken og hvad der foregik udenfor, 
siger Lööf, som også gerne taler 
til børn om menneskets skabelse.

Forkynder i børnehøjde
- Evolutionslæren siger, at 

menneskehjernen efterhånden 
voksede og udviklede sig. Men 
det stemmer ikke overens med 
forskningen. For i løbet af et par 
tusind år har det vist sig, at men-
neskers hjerner er blevet mindre, 
ikke større. Det er noget af det, jeg 
fortæller om i børnehøjde, siger 
repræsentanten for de danske 
støtter af Answers in Genesis.

Han har i fl ere år været fritids-
konsulent og forkynder for børn 
og juniorer i Danmarks Folkekir-
kelige Søndagsskoler. 

– Min forkyndelse er apolo-
getik, trosforsvar, i børnehøjde. 
Selvom det umiddelbart kan lyde 
lidt støvet, bliver det ikke kedeligt, 
når fakta, som lærebøgerne 
“glemmer” at fortælle, kombineres 
med trylleri, fagter, træsværd, 
gummibolde og balloner. 

Præsentationen begynder med 
Gud som skaber og slutter med at 
pege på Jesus som deres frelser, 
forklarer Stefan Lööf, som til dag-
lig er SOSU-assistent i Kolding.

Noas Ark - komplet med 
dinosaurer - åbnet i USA

Kreationisten Ken Ham fra 
’Answers in Genesis’ har byg-
get Noahs Ark i Kentucky efter 
bibelsk målestok. Han forven-
ter to millioner besøgende i 
løbet af det første år.
Foto: Ark Encounter

Gud skabte alt for 6.000 år siden, mener organisationen bag den nye ark i Kentucky. 
Også en gruppe danskere kæmper for at fl ere tager Bibelens ord for pålydende.

- Det er meget vigtigt, at 
kristne i Danmark forstår Bibe-
lens første 11 kapitler rigtigt. 
For Syndfl oden var en ’gene-
ralprøve’ på Jesu genkomst, 
siger Stefan Lööf.

Den konservative Theresa May, 
der har afl øst David Cameron som 
premierminister efter Brexit, er 
præstedatter og aktivt medlem i 
den anglikanske kirke. 

Theresa May er den første kvinde-
lige premierminister siden Margaret 
Thatcher. Hun er datter af en sogne-
præst og ser sit politiske arbejde som 
en tjeneste for andre. Hun taler ikke 
meget om sin tro, men indrømmer, at 
den præger hele hendes liv inklusive 
det politiske arbejde.

Når det gælder medicinsk etik, har May arbejdet for at begrænse 
adgang til provokeret abort, så den nuværende 24 ugers grænse 
sænkes til en 20 ugers grænse. Hun har også stemt imod indførelsen 
af assisteret selvmord i Storbritannien.

Den nye premierminister er indigneret over social uretfærdighed, 
fx det at fattige gennemsnitligt dør ni år tidligere end andre i sam-
fundet og at sorte behandles dårligere end hvide i retssystemet. 

- De konservative bør også gøre noget for de almindelige arbej-
dere, siger Theresa May.

Bodil

Englands nye premier-
minister er kristen

Pro-Life journalister frikendt for 
alle anklager om dokumentfalsk
David Daleiden og Sandra Merritt, 
hvis videoer optaget med skjult 
kamera afslører Planned Parent-
hood klinikkernes ulovlige salg 
af fosterdele, er blevet frikendt for 
alle anklager.

Efter frigivelsen af videoerne prøve-
de aborttilhængere at så tvivl om vide-
oernes ægthed. Planned Parenthood 
har også anmeldt abortmodstanderne 
for forsøg på at købe fosterdele og 
for at begå dokumentfalsk. En dom-
mer afviste ret hurtigt den første af 
anklagerne mod Daleiden og Merritt. 
Ingen troede, at de var ude på at købe 
fosterdele. Tilbage stod anklagen for 
at have brugt falsk ID og kørekort 
for at få adgang til klinikkerne. Straf-
ferammen for dokumentfalsk er op 
til 20 års fængsel. Men nu er også 
denne sigtelse frafaldet.

- Det er en stor sejr for ytringsfriheden, som kommer alle civile 
journalister til gode. Det er også en klar advarsel til alle Planned 
Parenthoods politiske medsammensvorne, som bare er ude på at 
angribe whistleblowers for at beskytte Planned Parenthood mod 
ransagelse, udtalte David Daleiden efter afgørelsen.

Bodil

David Daleiden og hans 
kollega brød ikke loven, 
da de med skjult kamera 
afslørede abortklinikker-
nes salg af fostre.

Tim LaHaye, pastor og medfor-
fatter af bestseller-serien Left 
Behind er død, 90 år gammel.

Lahaye skrev sammen med 
Jerry B. Jenkins 16 bøger i serien 
om de sidste tider. Allerede i 2002 
var der solgt over 50 millioner af 
disse bøger verden over.

Tim LaHaye døde på et hospi-
tal i San Diego efter et alvorligt 
slagtilfælde. Efterfølgende har 
Jerry B. Jenkins beskrevet La-
Haye som en ”åndelig kæmpe”.

- Han er nu der, hvor han altid 
ønskede at være. Men hans 
bortgang efterlader et tomrum i 
mit sind, sagde Jenkins. LaHaye  
ville somme tider forsvinde efter 
et TV-show eller en bog-lancering. 
”Så stod han i et hjørne og bad 
sammen med en person, han lige 
havde mødt - lige fra en læser til 
en deltidsansat i en boghandel 
eller en studievært fra TV”, tilføjer 
Jenkins. 

Left Behind bøgerne handler 
om mennesker, som bliver tilbage 

på jorden efter bortrykkelsen af 
de kristne. Serien er den bedst 
sælgende kristne romanserie 
nogensinde.

Flere af bøgerne er blevet 
filmatiseret, bl.a. i 2014, hvor 
Nicolas Cage havde hovedrollen.

Foruden Left Behind bøgerne 
har LaHaye skrevet over 60 krist-
ne bøger om emner som familie-
liv, temperamenter, seksualitet, 
bibelsk profeti mm. Disse bøger er 
blevet oversat til 32 sprog.

Bodil

Polen: Næsten to millioner unge 
samlet til stævne i Kraków
Brother Alois og andre brødre fra Taizé fællesskabet har del-
taget i World Youth Day i Kraków, Polen d. 25.-31. juli. Stævnet, 
som i år havde sit hovedtema fra Mat. 5:7: ”Salige er de barm-
hjertige, for dem skal der vises barmhjertighed,” samler hvert 
år millioner af unge katolikker fra hele verden.

I år har de unge bl.a. været samlet til bøn i byen Owicim, hvor kz-
lejren Auswitch ligger. Årets hovedtema er i overenstemmelse med, 
at pave Frans I har erklæret 2016 Barmhjertighedens År. Paven har 
også selv besøgt de unge på stævnet.

Årets World Youth Day er det 31. stævne af sin slags. For to år 
siden begyndte stævnet at fokusere på saligprisningerne i Mat-
tæusevangeliet kapitel 5.

Bodil

Det katolske stævne World Youth Day foregik i år i Polen.

’Left Behind’-forfatter død

Bestsellerforfatteren Tim La-
Haye døde i San Diego sidste 
søndag.
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Af Henri Nissen

- Jeg har været med på som-
merstævnet hvert eneste år, 
bortset fra ét, siden jeg som 
ung kom med i Apostolsk Kir-
ke, fortæller Alice Mortensen.

- Jeg kom oprindeligt fra en 
kristen familie i Luthersk Mis-
sionsforening. Jeg var først med 
på stævnet sammen med Aga-
pekoret fra kirken på Filippavej i 
København. 

Der var dog ét år, hvor jeg var 
forhindret, fordi jeg var højgravid 
og ikke kunne være med. Min 
mand Jørgen skulle tale lørdag 
aften. Derfor fi k jeg en veninde til 
at ringe til mig fra en mønttelefon 
i hallen, når talen skulle til at be-
gynde, og så ringede jeg tilbage 
og hørte hele prædikenen via 
telefon. Men ellers har jeg været 
med hvert år - med fem børn, 
tilføjer Alice Mortensen.

- Når man har fået nummer 
tre, får man to værelser som 
præstepar, for ellers kan man 
ikke være der.

Alice Mortensen er gift med 
Jørgen Mortensen, en meget 
kendt forkynder og præst indenfor 
Apostolsk Kirke og andre kristne 
sammenhænge. 

Mindre konservativt
- Er der sket en ændring af 

sommerstævnet gennem årene?
- Ja, det er der. Tidligere var 

det jo mere konservativt. Også i 
formen. Præsterne sad jo oppe 
foran i slips og jakkesæt. Nu er 

det meget mere afslappet og 
tilgængeligt for alle og enhver. 

Var på Udfordringen
Alice fortæller, at hun selv var 

med i et af de allerførste numre 
af Udfordringen. 

- Det var faktisk der, jeg mødte 
Jørgen. Han skulle jo lege jour-
nalist med håret strøget tilbage, 
og jeg var alt for pæn til ham, 
husker hun. 

Jeg var jo en meget from 
Luthersk Missions pige, der 
havde forvildet mig ind i huset i 
Magstræde, hvor Udfordringen 
dengang holdt til i kælderen. 

Jeg fortalte mit vidnesbyrd på 
bagsiden. Og selv om jeg ikke 
syntes, det var noget særligt, så 
er der faktisk nogle mennesker, 
der gennem årene har fortalt: Er 
du klar over, at det, du skrev der, 
det betød faktisk, at jeg blev frelst.

Det er jo stærkt. Jeg havde jo 
ingen journalistisk træning eller 
noget. Men Gud virkede igen-
nem det.

Familien mødes 
på SommerCamp

Familien Mortensen forsøger 
at møde hinanden på den årlige 

sommercamp i Kolding.
Sønnen Jakob Mortensen er 

adjunkt og post. doc. Han under-
viser i teologi på universitetets 
teologiske fakultetet. 

- Er det så teologien i praksis, 
du ser her?

- Ja, det kan man godt sige. 
- Men det er vel en lidt anden 

teologi, end den man underviser 
i på fakultetet?

- Jah, det kommer an på, hvad 
man tager fat i. Jeg underviser i 
Ny Testamente. 

- Jeg har været med her i 
mange år. Hele min barndom. 
Så var der nogle år som voksen, 
hvor jeg ikke lige har kunnet være 
her hvert år, men jeg forsøger da. 

- Er det for at se de gamle 
venner igen?

- Ja, blandt andet for at se ven-
ner og familie, og for at være med 
i fællesskabet og til møderne. Vi 
er kun på besøg i år, fordi vi skal 
arbejde en del af ugen, fortæller 

Jacob, mens han venter i hallens 
udgang i regnvejr sammen med 
sin kone, Sophie.

Meget anderledes
- men glad for det

Sophie Mortensen, kommer 
oprindeligt fra Folkekirken. Hen-
des farfar var præsten Anker 
Bliddahl, som først var præst på 
Vejle-egnen og siden i Køben-
havn. Han hørte til kredsen om-
kring Kaj Munk, og hendes far var 
læge, ligesom hun selv er i dag.

- Hvad synes du med din bag-
grund om at være her på Apo-
stolsk Netværks stævne? 

- Det er meget anderledes. 
Den karismatiske tradition er 
meget anderledes. Jeg kan godt 
lide den. Men det er jo klart, at 
jeg er opdraget med en mere 
”tænksom” kristendom, hvor man 
mere sidder i bøn for sig selv, end 
at man lever det ud mellem andre. 

Høj musik
- Musikken, som vi hører inde 

fra hallen, er jo i hvert fald meget 
højlydt og helt forskellig fra Fol-
kekirkens musik... 

- Ja, men jeg kan godt lide 
begge varianter. Og vi kommer 
jo til daglig i Apostolsk Kirke. 
Lige nu er det i Aalborg, ellers 
plejer det at være på Filippavej i 
København.  

Jeg er jo ”tilgiftet” Apostolsk 
Kirke, men det er fjerde gang, jeg 
er her. Og det er rigtig hyggeligt. I 
år er vi kun på besøg for at hilse 
på de andre.

- Plejer det ikke at regne hvert 
år…?

- Jo, sidste år var der skybrud, 
så vi måtte grave render rundt om 
campingvognene. 

- Har I børn med?
- Ja, vi har Jonathan og Sara 

på 5 og 2 år. 

Mere om sommercamps 
og lejre side 3,9,13,14 
og 23 samt i de kom-
mende ugers aviser.

Skriv selv og fortæl kort, hvad 
du har oplevet til redaktion@
udfordringen.dk

Alice Mortensen 
er kun gået glip af 
ét sommerstævne
...og det var fordi hun var højgravid, men hun hørte sin mands prædiken 
på Apostolsk Kirkes sommerstævne gennem telefonen!

Apostolsk Netværks sommercamp i Kolding:

Alice Jensen - senere gift Mortensen - gav sit vidnesbyrd nederst på bagsiden af det allerførste 
nummer af Udfordringen, som blev til i kælderen under projekthus i Magsstræde i København.

Jørgen Mortensen har været præst for Københavns Frikirke på 
Filippavej siden 1997. De øvrige talere på SommerCamp var:
Reggie Dabbs, Johannes Hansen, Anne-Mette Fredegod
Jørn Hyldgaard, Jacob Viftrup, David Lundsteen, Kenneth Kühn
Johnny Hansen, Lars Bo Olesen, Simon Engmose og Celina 
Mina. Desuden var bl.a. Per Hyldgaard taler på Senior-sporet.

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

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

Ny bog af Bill Johnson:

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

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

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

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

Indbundet, 196 sider. Varenr. 1679
Ny andagtsbog - af dansk forfatter
Det begynder med ham. Alt begynder med 
ham. Uden ham var der slet ingenting. Uden 
Jesu kærlighed ville livet være tomt, koldt, 
intetsigende, ondt og livløst.

Vores relation begynder med, at han elsker os. 
Når vi erfarer det, forvandles vi indefra. Glæde 
og fred fylder vort sind. Ting falder på plads. 
Mildhed og overbærenhed bliver en del af 
vores sindelag. Vi bliver i stand til at elske. Det 
kan vi ikke i os selv. Derfor har vi brug for hans 
kærlighed hver dag. Vi har brug for at overgive 
vores liv i hans kærlige hænder hver eneste 
dag. Elsket af HAM indeholder andagtsstykker 
til hver dag – hele året. Indbundet. 
Line Nielsen: 
Elsket af Ham
386 sider. 199,00 kr. Varenr. 170.

kr. kr. 24249,oo9,oo

Gode bogtilbud i Udfordringens bogsalg
SE HELE UDVALGET PÅ HOSIANNA.DKSE HELE UDVALGET PÅ HOSIANNA.DK

- eller besøg Udfordringens butik, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld- eller besøg Udfordringens butik, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

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

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

Indbundet. 612 sider. Varenr. 1675

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

Dæmring i nord

kr. kr. 19199,oo9,oo

Bill Johnson.

Kr. 24Kr. 249,oo9,oo

Ny andag sbog!Ny andag sbog!

Borgerkrigen mellem Nord og Syd er ovre - frihed for nogen, 
fangenskab for andre!

Josephine Weatherly kæmper for at samle stumperne af sit liv, da hendes 
familie vender tilbage til deres Virginia plantage. Men livets realiteter efter 
krigen kan ikke fornægtes: Hendes hjem og jord er ikke andet end en skal 
af deres tidligere storhed; hendes far er død, og det samme er hendes bror, 
som var opdraget til at skulle overtage plantagen, og hendes anden bror, 
Daniel, er vendt hjem bitter og brudt. Josephine indser snart, at det privile-
gerede liv hun engang havde, nu er slut, og hun er fuld af bittert had.
I en medrivende fortælling, bringer Lynn Austin på bedste vis historien 
til live omkring de svære år ved Borgerkrigens afslutning og den efter-
følgende genopbygning. 

574 sider. Varenr. 1545

Ny roman af Lynn Austin:

Alt bliver nyt

Nyhed!Nyhed!
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Tdslen i kornmarken - Varenr. 399Tdslen i kornmarken - Varenr. 399
Sara Kristesen har skrevet denne bog for 
at hjælpe andre, der lige som hun selv har 
været udsat for seksuelle overgreb.

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

or 
ar 

2 2 

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

kr. 228,00

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

kr. 99,00

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

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

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

kr. 198,00

Det bedste til dine børDet bedste til dine bør

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

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

kr. 249,00 kr. 149,00

Frihed til sjæl og åndFrihed til sjæl og ånd  

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

kr. 148,00

Erwin Raphael McManus

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

Indbundet. 245 sider. Kr. 199,00

Josh McDowells historieJosh McDowells historie
Josh McDowell

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

256 sider. Kr. 199,-

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

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

kr. 199,00

kr. kr. 199199,oo,oo

Max Lucado

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

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

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

Indbundet. 216 sider. Kr. 199,95

kr. kr. 199199,oo,oo

Bill Hybels

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

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

Indbundet. 288 sider. Kr. 199,00

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

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

Indbundet. 154 sider. Kr. 199,00

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

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

kr. 99,95

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

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

kr. 75,00

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

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

kr. 148,00 

kr. 150,00

Jesus i stjernerne / Jesus i stjernerne / 
Henri NissenHenri Nissen

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

 kr. 148,00

Elizabeth Alves

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

Varenr. 1635. 220 sider. Paperback. 

Interessante bøger om særlige emnerInteressante bøger om særlige emner

Exodus / Dr. Lennart MöllerExodus / Dr. Lennart Möller

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

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

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

Kinas kristne revolution / Kinas kristne revolution / 
Kim SchouKim Schou

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

 kr. 299,00

 kr. 198,00

 kr. 298,00

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

Spændings-/ gyserroman. To nødstedte  

rejsende må søge ly i et faldefærdigt hus, hvor 

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

kr. 198,00

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

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

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

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

210 sider. Kr. 200,00

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

191 sider. Kr. 148,00

Få inspiration til dit bønsliv...

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

kr. kr. 19198,oo8,oo

kr. kr. 19198,oo8,oo

Peter Tinggaard

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

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

Nyhed:

WAR ROOM
En fi lm om bønnens kraft 

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

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

W
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o

som bønnen kan have på al

Nyhed:

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

at han var død på stedet. Mens hans krop lå livløs i den 
smadrede bil, oplever Don Piper at befi nde sig i himlen med 
al dens herlighed. 90 minutter senere vender han mirakuløst 
tilbage til det jordiske liv efter at en præstekollega har bedt 
for ham. Danske undertekster.
117 minutter. Kr. 99,95. Varenr. 1682
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Bøgernes Bog
Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte Bøgernes Bog - læs din bibel med større udbytte 
er et vigtigt redskab til dette.er et vigtigt redskab til dette. På en enkel og praktisk 
måde hjælper den læseren - hvad enten vedkommende 
er en garvet eller ny bibellæser - til at få baggrundsviden, 
forståelse og overblik over de enkelte bøgers indhold og 
budskab. Seriøs vejledning og et væld af oplysninger gør 
bibellæsningen endnu mere spændende. 
Af Gordon Fee & Douglas Stuart - Varenr. 30
304 sider. Kr. 199,- 

Evnen III Mørkets hævn 
Af Vibeke Binderup
3. og sidste bind i serien EVNEN 
For mange år siden fandt Sophie, Sebastian, Johanne og 
Peter sammen for at bekæmpe et ondskabsfuldt mørke på 
deres skole og i deres liv. De mødte og hjalp Søren, som 
var i kløerne på de onde kræfter.
Nu mange år senere mødes de igen - endnu engang skal 
mørket bekæmpes ved fælles indsats og særlige evner ...
Varenr. 1547.Varenr. 1547. 157 sider, kr. 148,- 157 sider, kr. 148,-

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

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

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

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

Pr. stk. kr. 148,00.   

- Jeg følte kaldet til 
at skrive en bog om 
de af Helligåndens 
gaver, som jeg 
efterhånden følte 
mig hjemme i.

Vibeke Binderup

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

Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

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

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

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

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

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

Douglas 
Stuart, 
professor i 
Det gamle 
Testamente

Gordon Fee, 
kristen teolog. 
Anerkendt 
ekspert i NT 

Varenr. 1472 Varenr. 1637

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

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

Find bogen her!
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5.786 på SommerOase 

Frederik Lunøe fra Silkeborg 
fi k sig en positiv overraskelse, 
da han gik frem til forbøn i det 
store telt på SommerOase i Od-
der. Han blev nemlig helbredt 
- for et øksehug!

- Jeg var med til mødet den 
første aften, lørdag, i det store 
telt. Bagefter var der mulighed for 
forbøn. Jeg havde en skade efter 
et øksehug i skinnebenet. 

- Et øksehug...? Hvordan det?
- Det kom jeg til under en over-

levelsestur i Norge sammen med 
min gode ven Martin. Det skete 
den 4. juli. Jeg blev optaget af 
en pæn udsigt oppe i de norske 
fjelde, og så kom jeg til at hakke 
mig i skinnebent med øksen. 

Jeg havde fået forbud mod at 
gå i tre måneder og skulle støtte 
mig til en stok, forklarer Frederik. 
Senere på ugen skulle han være 
med til at lede lovsangen.

- Jeg følte, jeg var nødt til at 
gå til forbøn. Det var nødven-
digt med et mirakel, svarer han 
med den største selvfølgelighed. 
Han kommer nemlig i Silkeborg 
Oasekirke og har været med på 
mange SommerOase-lejre. Så 
helbredelse er noget naturligt 
for ham.

- Så jeg gik til forbøn. Jeg blev 
modtaget af et ældre par, som 
gav mig lov at ligge ned, mens 
de bad for mig og salvede mig. 

Jeg lå der et stykke tid - meget 
roligt og nød lovsangen - og så 
rejste jeg mig op og smed stok-
ken og begyndte at gå. 

- Kunne du så gå uden stok?
- Ja, og uden smerter. Før gik 

jeg og støttede mig til en stok og 
havde smerter. Og jeg tjekkede 
under forbindingen bagefter. Og 
der var ikke engang spor efter 
knoglebrud. Der er et ar. Men 
jeg plejer at kunne mærke en 
forhøjning på det sted, hvor jeg 
hakkede ind. Men nu er det væk. 
Det er helt glat.

- Hvad tænkte du?
- Jeg tænkte egentlig ikke så 

meget over det. Jeg har selv 
været forbeder. Og jeg har prøvet 
helbredelse før. Det var ligesom 
naturligt. Det er ikke fordi, jeg un-
dervurderer det, eller tager det for 
givet. For det er jo overnaturligt 
og vildt. Men jeg tror jo på det. 

Nu kunne jeg være med til 
lovsangen. Det var fantastisk, 
siger Frederik, der til daglig går 
på Silkeborg Gymnasium.  

Henri.

Frederik blev
helbredt for 
øksehug...!

Frederik smiler tilfreds over sin helbredelse.

Lise Kirstine Nøhr, Gilleleje:
- Er du gæst eller fastbo-

ende på SommerOase?
- Jeg bor her hele ugen for 

første gang. Jeg har dog været 
på besøg for mange år siden.

- Hvordan har du oplevet 
SommerOasen?

- Det har været interessant. 
Egentlig er jeg frikirke-pige. 
Men det er dejligt at mærke, at 
ånden er den samme. Pinse, 
apostolsk... Jeg er ligeglad, 
bare de elsker Jesus.

- Hvad er godt på Oase?
- Jeg nyder meget lovsan-

gen. Jeg er også selv lov-
sanger og kan li’ at bevæge 
mig. I dag har vi også været 
nede i den afdeling, der hed-
der Pilgrimslandsbyen. Det er 
lidt mere meditativt. Når man 
ligger i en hængekøje får man 
mere ro på. 

- Hvad laver du til daglig?
- Ikke så meget. Jeg er ved 

at blive afklaret til fl exjob for 
udbrændthed. 

Johanna Gabe, Græsted:
- Det, der betyder noget for 

mig, er at mærke, at der er 
åndsfæller i hele landet. 

Jeg kommer til daglig i Græ-
sted frikirke.

- Har du tidligere været på 
SommerOase?

- Nej. Men jeg havde hørt 
fra andre, at det var godt og 
spændende.

- Hvad laver du ellers?
- Jeg studerer til psyko-mo-

torisk-terapeut. Det er noget 
med bevægelse og psyke. Og 
derfor har det været spæn-
dende for mig at være med 
til et spor her på lejren, der 
handlede om bøn i bevægelse. 

Det var dejligt at der også 
var noget til kroppen, og at 
man ikke bare sidder på en 
stol i lang tid. Og at der var 
mulighed for at søge Gud i 
stilhed.

For mig handler det om, 
at man frikøber sig fra alle 
distraktionerne i hverdagen. 

Odders butiksliv går glip af mange kunder i uge 29, når SommerOase næste år fl ytter til Horsens, fordi 
Odders borgmester hellere vil sælge den lejede festival-grund til industri.
Ikke færre end 3.319 personer 
lå i uge 29 på SommerOase i 
Odder. Det var 240 fl ere end 
sidste år, og således voksede 
SommerOasen endnu et år. 

Tæller man de godt to tusinde 
gæster med, som besøgte lejren 
gratis om torsdagen på gæsteda-
gen, nåede SommerOasen i år 
helt op på 5.786 personer.

Og det var lidt af en udfordring, 
for kommunen havde allerede 
frasolgt noget af den jord, hvor 
SommerOasen lejer sig ind. 

- Vi var nødt til at tage noget af 
den plads, vi normalt bruger på 
p-pladser, og desuden fi k vi lov at 
benytte en del af den grund, som 
en virksomhed havde købt, men 
endnu ikke bebygget, fortæller 
generalsekretær Karsten Bach.

- Men jeg synes, vi havde en 
herlig lejr, hvor der var mange 
mennesker, og hvor mange ople-
vede et indgreb fra Gud. Der var 
stor søgning på forbøn.

Vi havde også en meget le-
vende formidler, Krish Kandiah, 
til at holde bibeltimer, og jeg tror, 
at mange forstod undervinsingen 
bedre på den måde, mener Kar-
sten Bach.

Farvel fra Odder
På grund af pladsen som 

forsvinder, er SommerOase nød-
tvunget til at fl ytte, og ledelsen 
har allerede indgået kontrakt med 
Bygholm Landbrugsskole og Kur-
suscenter i Horsens om at holde 
de næste års SommerOase her.

- Der giver lidt ekstra arbejde 
at fl ytte, men faciliteterne bliver 
bedre og vi håber, at det kan blive 
mere permanent, siger Karsten 
Bach, der fi k mange positive ord 

fra deltagerne om, at det var godt, 
man havde fundet en løsning. 

Da det blev offentliggjort, at 
SommerOase ville fl ytte til Hor-
sens, vakte det en del debat i 
lokaleavisen, fordi handelsstan-
den meget gerne ville beholde 
de mange besøgende.

Men borgmester Uffe Jensen 
og et fl ertal ønskede at prioritere   
erhvervslivet. Han mødte dog op 
på pladsen og holdt en takketale, 
hvor han sagde både farvel og 
forklarede hvorfor, der desværre 
ikke bliver SommerOase næste 
år i Odder. Uffe Jensen sagde i 
sin takketale:

- Flere og fl ere virksomheder 
køber jord og bygger. Det sam-
menholdt med at SommerOasen 
vokser i deltagerantal og arealet, 
der kan bruges til camping, bli-
ver mindre og mindre. Et enigt 
byråd ønsker erhvervsudvikling 
i området ved Rudehøj. Så den 
gensidige succes betyder, at 
Odder Kommune ikke har et 
samlet areal, der er stort nok til 
SommerOasen, sagde han.

- Vi har haft en god dialog, 
tilbudt satellit-campingarealer 
ved fx rugbybanerbanerne og 
forhandlet med nabolandmænd. 
Men det var desværre ikke muligt 
at fi nde en løsning, der kunne 
tilfredsstille SommerOasen. 

Jeg har glædet mig over vores 
gode samarbejde med Rudehøj 
Efterskole, en blomstrende virk-
somhed som SommerOasen er 
knyttet op omkring, og slutter 
derfor med at sige: På gensyn, 
sagde Uffe Jensen.

Formand for UdviklingOdders 
bestyrelse, Arne Sørensen, tak-
kede også for mange års samar-
bejde og beklagede fl ytningen. Et tivolitog kørte deltagerne rundt på den store teltplads. 

Borgmester Uffe Jensen og formanden for handelsstanden, Arne Sørensen, sagde pænt farvel til generalsekretær Karsten Bach (tv). 

Frikirkepiger på SommerOase
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Juli måneds Sommercamp i 
Mariager kan se tilbage på en 
uge med det højeste besøgstal 
i Campens 60 år lange historie. 

Med en udvidelse af camping-
pladsfaciliteterne og siddepladser 
i camphallen, har man udviklet 
rammer, som er klar til fremtidens 
vækst. 

Selvom Sommercamp Mari-
ager aldersmæssigt er ved at 
nærme sig pensionsalderen, har 
man ikke tænkt sig at sætte sig 
tilbage og nyde et komfortabelt 
seniorliv. Hvert år tilføres nye 
tiltag, som er med til at fl ere og 
fl ere vælger at tilbringe en uge 
i Mariager. Dette års Sommer-
camp havde på sin mest besøgte 
dag 5.879 besøgende, hvilket er 
en stigning på 824 siden sidste 
år, oplyser Jimmy Klentz, som er 
kommunikationsrådgiver. 

Gæstedag med 
2.000 besøgende

Campens gæstedag er efter-
hånden blevet et større tilløbs-
stykke, hvor fl ere og fl ere vælger 
at kigge forbi. 

I år valgte helt op til 2000 
mennesker at tilbringe en dag i 
Mariager. Der var også rigeligt at 
komme efter, da campen havde 
sammensat et bredt program for 
sine gæster med Børneshow for 
de mindste med værterne fra 
Lillenørd på Ramasjang og hele 
tre koncertoplevelser om aftenen. 

- Vi ønsker at give så mange 
som muligt chance for at blive in-
troduceret til, hvad Sommercamp 
er. Derfor er vi glade for, at vores 
ekstra satsninger på gæstedagen 

giver pote, og fl ere kigger forbi. Vi 
har i år også  afholdt et intromøde 
for nye på Campen for at give 
dem en varm velkomst og infor-
mere dem om de mange tilbud på 
Campen, siger Jens-Henrik Kirk,  
der var campchef. 

Rundtur på Campen i tog
Som noget nyt i år har cam-

pens gæster kunne hoppe på 
et tog, når de skulle fra den ene 
ende af området til det andet.

- Man kan sige toget er en lille 
indsats, men det har vist sig at 
have en stor betydning for vores 
gæster. Vores område vokser, 
og når børnene skal til deres ar-
rangementer om morgenen, kan 
det være langt at gå. Samtidig er 
mange hoppet på toget simpelt-
hen bare for at få en hyggelig 
tur rundt på området, fortæller 
Jens-Henrik. 

Singler danner netværk
Et andet nyt tiltag er SC Social 

som er et netværk for voksne 
singler og enlige. Et hyggeligt og 
stemningsfuldt telt har dannet 
rammerne for et nyt fællesskab 
blandt singler. 

- Det har været en fantastisk 
oplevelse at være sammen i SC 
Social. Det er dejligt, der er sted 
man kan gå hen, når man er 
alene og ikke har lyst til at gå ned 
i en campingvogn med en masse 
par, fortæller Dorthe Jensen, som 
også har koblet sig på netværket 
via SC Socials Facebook gruppe. 

(Se også artiklen side 3.)

Næste års Sommercamp Mari-
ager holdes den 8.-14. juli 2017. 

5.879 på Pinse-
bevægelsens 
camp i Mariager
Det var 824 fl ere deltagere end sidste år. 
Sommercamp Mariager har også udvidet og tilført nye tiltag.

- Vi vil give alle en varm vel-
komst, siger Jens-Henrik Kirk. 

Toget som fragtede deltagerne rundt på pladsen var populært.

På besøgsdagen var der børneshow med værterne Anders og Katrine fra Lillenørd på Ramasjang.

GAF hedder stævnets program for de 14 til 17-årige. De holder til på Mariager Efterskole og har her 
indtaget hallen. GAF starter en uge før selve stævnet og er således et 2 ugers tilbud til teenagere.

Campister kan tilmelde sig deres kirkes ”gade”, så det lokale fællesskab kan nydes under stævnet.

Pinsekirkernes sommercamp kan fejre 60 år. Mariager Høj- og Efterskole danner rammerne for de mange 
deltagere. Også Efterskolen Frydensberg er med som tilholdsted for de 11-13-årige på ”KALIFI-GAF”.
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Liturgi i nutidig 
skikkelse    
Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Wild Goose Ressource Group fra Iona har skrevet de liturgi-
ske tekster, og Kirkefondets redaktionsgruppe har udvalgt og 
oversat fra det enorme materiale med et nyttigt indeks bagerst 
til dage i kirkeåret, hvor teksterne kan benyttes. De er skrevet 
i et nutidigt sprog med det formål at skærpe fokus på det at 
møde og samtale med Gud i gudstjenesten og tilføje farve. 

Teksterne kan bruges til mange lejligheder som supplement til 
højmessen og andre kirkelige aktiviteter eller til personlig andagt 
og opbyggelse. De viser gudstjenesteforslag, ikke som færdige 
opskrifter eller erstatning af højmessen. Der er også et afsnit om 
heling, tekster til drama, dialoger, bøn og meditation– en meget 
blandet buket. 

Skotsk og keltisk inspiration
Inspirationen til teksterne er fra klosterfællesskabet på øen Iona 

ved Skotland, der har eksisteret siden året 563. Gennem årene har 
det udviklet sig til et postmoderne, globaliseret klosterfællesskab, 
spredt ud over hele verden. I bogen kan man læse mere om den 
interessante historie og om den keltiske teologi, som ligger bag-
ved. I forordet står der, at den liberale teologi, som kendetegner 
den keltiske kristendom fra Iona, kan vise sig farbar i mødet med 
ateister og religioner, som presser kristendommen. 

Teksterne er oftest ledsaget af egnede bibelhenvisninger og 
forslag til enten salmer fra Den Danske Salmebog eller sange 
fra bogen ”Må din vej gå dig i møde”, og det passer fi nt sammen.

Modernitet, smil og refl eksion
Er man til en traditionel tilgang til gudtjenesten, så vil man måske 

studse over indholdet, men i de fl este tilfælde skærper teksterne 
ens forståelse af evangeliet og Jesus. Man må undertiden smile 
som fx ved dialogerne mellem Jesus og apostlen Peter og/eller 
refl ektere over mange af teksterne. 

Andre steder kan moderniteten virke grænseoverskridende fx i 
”Marias Lovsang”, hvor hver linje suppleres med en tekst oplæst 
af en ”Ung kvinde” med omkvæd som ”Jeg er 14, og jeg er gravid”, 
”Jeg vil have det fjernet... Mor må ikke vide det”! Her risikerer man 
at gå glip af budskabet om, at Maria netop tog imod sin kaldelse 
med lovsang. Man kunne dog også opfatte det som en skærende 
kontrast til, hvordan en ung kvinde i dag kunne tænkes at reagere 
sammenlignet med Maria! 

Redigeret af Jørgen Degn Bjerrum, Finn Dyrhagen, Allan Ibsen, 
Per Vibskov Nielsen og Charlotte Lydholm 
Gudstjeneste fra kanten – Liturgiske tekster fra Iona Commu-
nity/WGRG 
240 sider • 299 kr. • Kirkefondet

Anmeldt af Josua Christensen

Henrik Højlund indleder bogen 
med det, som han oplevede 
som en uventet nytårsbombe. 
Per Ramsdals udtalelse til Jyl-
landsposten i december 2014 
om, at han ikke kunne ”tro på, 
at Jesus fysisk stod op af gra-
ven. Det bliver for overnaturligt 
for mig.” (s.13). 

Det skabte, trods alt, en del 
opmærksomhed, fordi det var 
en lønnet præst, som således 
åbenlyst modsagde ’virksom-
hedens’ vedtægter (læs: trosbe-
kendelsen). 

Men i virkeligheden har denne 
tolkning eksisteret i bedste velgå-
ende næsten lige siden kirkens 
opståen. Det er altså ikke nyt, 
men blot gnosticisme i moderne 
udgave, hvor åndeliggørelse er-
statter den konkrete læsning af 
tekstens fysiske aspekter. 

Men hvad betyder det så, at 
Jesus, en historisk person, led 
en fysisk død og opstod fysisk i 
kød og blod? Hvad betyder det 
for vores tro? Det er, hvad de 
10 skribenter gør sig umage for 
at udfolde. 

Vores opstandelseshåb
Det helt centrale er relationen 

mellem Kristi opstandelse og de 
kristnes opstandelseshåb. Som 
Paulus siger: ”Er Kristus ikke op-
stået, er vores prædiken tom, og 
jeres tro er også tom” 1.Kor 14,14. 

Vores opstandelseshåb er 
således knyttet til ham som over-
vandt døden. Men hvordan skal 

denne opstandelse så opfattes? 
Det er her det teologiske slag 

står. For blandt fremtrædende 
teologer og professorer tænkes 
opstandelsen som et åndeligt 
fænomen. Jesus var jo ikke un-
derlagt naturens love på samme 
måde som før korsfæstelsen – 
hedder det sig. 

Mens denne bogs forfattere, 
betragter opstandelsen langt 
mere umiddelbar og håndgribelig. 
Jesus var fuldtud menneske før 
korsfæstelsen, men gik alligevel 
på vandet og gjorde overnaturlige 
mirakler, og derfor er det ikke en 
grundlæggende anden form for 
Jesus, vi møder efter graven. 

Han bar de såremærkede 
hænder, han spiste og drak med 
disciplene … og ja så forsvandt 
han pludselig og dukkede lige så 
pludseligt op igen. Helt menneske 
– helt Gud. 

For martyrkristne – både i den 
første kirke og i den forfulgte nu-
tidskirke – er Kristi opstandelse 
et mirakel, der giver håb om et liv 
uden lidelse, uden smerte … men 
ikke uden krop, identitet. 

Et menneske er i den oprin-
delige jødisk-kristne forståelse 
en helhed af kød og blod, ånd 
og sjæl – skabt i Guds billede 
og med Jesus genoprettet til den 
herlighed, hvormed det var tænkt 
fra skabelsens morgen. 

Opstand om opstandelse gi-
ver nogle stærke argumenter til 
debatten for kirkens oldgamle 
trosbekendelse. Det er lige fra 
evangelisterne over Irenæus, via 
Luther og Grundtvig og helt frem 
til den nutid, som spørger sig 
selv, hvad betyder kristendom-
men? Hvad har vores tro at sige 
overfor det moderne menneskes 
identitetskrise? Findes der en 
kristen dogmatik, som modsvar til 
islamistisk radikalisering? 

Man kan kun håbe, at bud-
skabet bliver hørt hos den del 
af kirken som virker til at være 
på hovedkulds fl ugt væk fra den 
grundvold, som kirken har været 
solidt plantet på i århundreder.                   

Opstand om opstandelsen 
- 10 bidrag til debatten
158 sider • 149,95 kr
Forlaget Credo    

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Flere steder rundt omkring i 
verden er det gammel skik, at 
der sættes lighedstegn mel-
lem barnets navn og barnets 
egenskaber. 

Navnet Bjørn er et godt eksem-
pel fra vor hjemlige vikingetid. 
Ikke sandt: med det navn kan 
drengen da kun vokse godt til!

Eksempler på den slags navn-
givning fi ndes også i Det gamle 
Testamente, og det er en af-
spejling af denne praksis, vi her 
præsenteres for, når Pave Frans 
kalder sin første, mere uoffi cielle 
bog: Guds navn er Barmhjer-
tighed. 

Behagelig interview-stil
Der er tale om en interview-

bog, hvilket giver bogen en beha-

gelig, slentrende stil; det betyder 
dog ikke, at der gives køb på 
budskaberne, skulle jeg hilse og 
sige! Pavens pointer er ofte illu-
streret med mange små, smukke, 
ind- og udtryksfulde beretninger 
om mennesker, der har krydset 
hans vej op gennem årene. 

Det har været en stor og inder-
lig glæde at dele denne bog og 
dens tanker med nogle af mine 
protestantiske venner. Barm-
hjertighed er et begreb, som 
udtrykker et helt grundlæggende, 
universelt behov. Alle har behov 
for det, og alle kan give det. 
Dermed ikke sagt, at det er no-
gen nem øvelse, men det er en 
nødvendig øvelse. 

Pave Frans defi nerer ligefrem 
barmhjer tigheden som Jesu 
stærkeste budskab, og han for-
midler denne hoved-pointe al-
deles fremragende - godt hjulpet 
på vej af Andrea Torniellis venligt 
insisterende spørgsmål.

Barmhjertighedens 
jubelår er en påmindelse

Bogen er specielt aktuel lige 
her i 2016, der er blevet udråbt til 
Barmhjertighedens Jubelår - en 

påmindelse om, at kirken ingen 
må udelukke, og at der ingen 
situationer fi ndes, som der ikke 
også fi ndes en vej ud af. 

Hen mod bogens slutning stil-
ler Tornielli så det helt afgørende 
spørgsmål, nemlig hvad det vig-
tigste, man kan gøre som troende 
dette år, er - og svaret lyder:

«Man skal tage imod Guds 
barmhjertighed, åbne sig og 
åbne sit hjerte, tage imod Jesus, 
idet man søger ham med et 
åbent sind. Og man skal forsøge 
at være barmhjertig mod andre 
mennesker» (s. 127).

Så enkelt kan det siges.

Pave Frans: ”Guds navn er 
barmhjertighed.” En samtale 
med Andrea Tornielli. 
130 sider • 200 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag

Forsvar for troen på
opstandelse i kød og blod

Interviewbog med 
Pave Frans har gode pointer



Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

PETER LAUGESEN
Familieterapeut & Neurofeedbackterapeut

51 30 02 86

pl@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 
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Debat Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Brugerbetalt 
kirke

Når den danske folkekirke bliver 
for meget, for intens, resulterer 
det i, at den danske befolkning får 
et forskruet forhold til religion. Et 
forhold til religion som noget man 
er født med, har pligt til, ikke kan 
undgå og som noget der ligger 
dybt i vore aner. Det er forkert, 
meget forkert endda. 

Hvordan kan man tale for de-
gradering af folkekirken, og så 
samtidigt spilde statens penge, 
på at uddanne sig som teolog? 
Svaret er pure simpelt. Kirke er 
fantastisk; kirke kan så meget, 
kirke vil så meget og kirke gør så 
meget. Faktisk for meget. Kirken 
fylder en alt for stor del af vores 
bevidsthed. Kirken infi ltrerer alt for 
mange danskeres liv, på trods af 
at den slet ikke er inviteret. Kirker 
skal være noget der vælges til. 
Noget der er bevidsthed omkring; 
noget der ikke bare er der for at 
være der, men noget der er fordi 
det aktivt er valgt til. Jeg er pro 
kirke; brugerbetalt kirke hvor 
kirkegængerne, og ansatte, får 
noget ud af kirkens rum, af kir-
kens ord og af kirkens tradition. 
Brugerbetalt kirke må anses som 
en konsekvens, en konsekvens 
af misbrug i kirken igennem så 
mange år. 

ELLA HOLGÅRD

INGERSVEJ 7, ST TH

8220 BRABRAND

Reformationsøl?
 
Det er sikkert vand på alle 

danske ølentusiasters mølle, at 
"Viborg lancerer reformationsøl", 
som det fremgik af en notits i 
Kristeligt Dagblad 27. juni. Dagen 
før blev hele tre reformationsøl 
lanceret i Viborg for at sætte fokus 
på 500-året for Reformationen 
næste år.

Ved lanceringen var tidligere 
håndboldlandsholdstræner Ulrik 
Wilbek frontfi gur. Han er formand 
for Versterlys Ølklub og har været 
med i samarbejdet om de tre øl 
sammen med Viborg Kommune, 
Viborg Bryghus og Biskop for 
Viborg Stift, Henrik Stubkjær.

Øllene er brygget og sælges på 
Viborg Bryghus, og de varierer fra 
munkeøl til engelsk brown ale og 
tysk hvedeøl.

Det er en sørgelig kendsger-

Stop chikane
af kristne nu

Chikane af kristne på asylcen-
tre skal stoppes omgående.

I gennem fl ere år har vi hørt 
om kristne konvertitter på landets 
asylcentre, som oplever at blive 
chikaneret på baggrund af deres 
religion. Skældsord, trusler, vold, 
mobning og onde blikke er hver-
dagskost for fl ere kristne. Således 
viser en ny undersøgelse, at 45 
pct. af de adspurgte kristne asyl-
ansøgere har oplevet chikane. 
Det er komplet uacceptabelt. Hver 
gang at den pågældende minister 
er blevet kaldt i samråd i sagen, 
hvad enten det har været under 
en rød eller borgerlig regering, har 
centerlederne og Røde Kors afvist 
det omfattende problem. Det for-
tæller, at der åbenbart er et stort 
misforhold mellem myndigheders 
og folkekirkers udlægning.

Diskrimination og vold mod 
mennesker med en anden tro er 
meget mere omfattende i asyl-
centre, end myndighederne har 
lyst til at se i øjnene. Konvertitter 
er de mest udsatte. De bliver set 
som forrædere af radikale gruppe-
ringer. Kristne fl ygter i hobetal fra 
mange ikke-vestlige lande i frygt 
for at blive slået ihjel. Derfor skal 
de selvfølgelig kunne føle sig sikre 
hertil lands. Den mest konfl iktsky, 
men ikke overraskende løsning 
jeg længe har hørt er, at Røde 
Kors overvejer at oprette kristne 

asylcentre. Det er selvfølgelig 
ikke en brugbar løsning. Derimod 
må de, der ikke forstår religions-
friheden fi nde andre steder end 
Danmark at søge asyl. Hvis man 
ønsker at være en del af det dan-
ske samfund, er det helt funda-
mentalt, at man underlægger sig 
de frihedsrettigheder, som hører 
vores kultur til. Alternativt må 
konsekvensen være udvisning.

DORTHE ULLEMOSE

MF FOR DANSK FOLKEPARTI

Herligheden i 
Guds hus

”Herre, jeg elsker dit hus, hvor 
din herlighed bor!” Sl. 26:8

Engang da jeg sad i en kirke 
og snakkede med min sidemand 
inden selve gudstjenesten, blev 
jeg af en anden kirkegænger bedt 
om at være ”stille i Guds hus”.  
”Bedeslagene” var begyndt, og 
det er signalet til stilhed.

Var jeg i Guds hus? Ja, det 
var jeg ifg. nævnte kirkegænger.  
Samme besked ville jeg sandsyn-
ligvis have fået i en katolsk kirke, 
en moské eller et hindu-tempel.  
Jeg er gæst og må vise respekt 
dér, hvor jeg er på besøg.

Men i Guds hus vil jeg være, 
hvor Guds herlighed er, og dette 
åndehul vil jeg derfor elske. Hvad 
er Guds hus?

ning, at alkoholmisbruget er Dan-
marks største social-medicinske 
problem, som hvert år koster 
landet milliarder, og så er det 
dog intet imod de menneskelige 
omkostninger. Der tales meget 
om, at børn har brug for gode rol-
lemodeller. Engang sagde man 
eksempler eller forbilleder, og det 
gælder i særlig grad, hvad angår 
alkohol. 

Men hvad skal de 122.000 børn 
i familier med alkoholproblemer 
tro, når reformationsøl lanceres 
af repræsentanter for sport, kom-
mune og kirke? Hvad skal vi i det 
hele taget med en reformationsøl? 
Var det ikke bedre med en ølrefor-
mation - for børnenes skyld?

(Forkortet, red.)
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Det  er ikke mursten, men ”le-
vende stene” (1. Pet. 2:5), hvor blot 
to eller tre er forsamlede til Hans 
navn. Mt. 18:20.

”Guds hus kan endda være 
på pigernes sovesal”, sagde lidt 
udæskende en af vore ledere på 
min ungdoms missionsskole. Han 
havde ret. Et hvilket som helst rum 
med Guds folk er Guds hus, da 
oplever vi sandheden af Davids 
ord: ”De hellige, som er i landet, 
de er de herlige, hvem al min hu 
står til!”  (Sl. 16:3)

Ganske vist opfører ”de hel-
lige” sig ikke så ”herligt” overfor 
hinanden, når ”kødet” (selvet) 
råder.  Det problem kendtes også 
i Paulus´ dage.  Men det skal ikke 
afholde os fra ydmygt og med et 
tilgivende sind overfor hinanden at 
pege på den opstandne Kristus, 
for det er jo Hans herlighed, der 
er tale om.

Vort lille hjem fyldes ikke bare 
med Guds folk, men også med 
dem, vi gerne vil vinde for vor 
Herre Jesus Kristus! Da bliver 
Guds hus i bogstaveligste for-
stand til et missionshus! For vor 
mission er jo - mission!

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Af Stig Grenov, Landsformand 
for KristenDemokraterne

Den seneste uges mange 
terrorangreb fra IS giver min-
delser om 70´ernes Rote 
Arme Fraktion. Begge er så 
sekterisk overbevist om deres 
retfærdige kamp, at alle andre 
med vold må underlægges 
deres version af et paradis. 

Tirsdagens angreb på en 
lille, Nordfransk, katolsk menig-
hed betoner dog en væsentlig 
forskel. Islamisternes største 
fjende er det kristne livs- og 
menneskesyn, som Europas 
stater er bygget på.

I disse dage samles netop 
over 150 tusinde unge, euro-
pæiske, katolikker, for gennem 
fællesskab og sammenhold at 
skabe modvægt til den seneste 
uges tragiske hændelser. Det 
er en rød klud i ansigtet på en 
fl ok terrorister, der mener man 
har fortabt retten til livet, hvis 
man ikke underkaster sig deres 
doktrin. Hver gang kirken rækker 
hånden ud til den fremmede og 
ensomme, spændes der ben 
for at IS kan hverve svage og 
utilpassede unge til at sprænge 
sig selv i luften.

IS skal nedkæmpes mili-

tært. Men uanset hvor meget 
efterretningstjenesten styrkes 
og sikkerheden skærpes, kan 
ingen politiker garantere bor-
gerne beskyttelse. Det kræver 
et civilsamfund, der besidder 
styrken til at vende den anden 
kind til. Hver gang en ensom by-
des ind i fællesskabet, mindskes 
risikoen for en gal mands værk. 
Vil vi syge holdninger til livs, må 
der serveres noget andet.

Derfor er det så væsentligt 
for KristenDemokraterne at 
civilsamfundet gennemsyres 
af de kristne værdier. For uden 
dem mistes modstandskraften 
over for en generel dæmo-
nisering af den fremmede, 
muslimen, jøden og vi lukker 
op for militante holdninger. Den 
genindførsel af dødsstraf, som 
Tyrkiet angribes for i dag, kan 
blive et folkekrav i Danmark 
i morgen, når bare borgerne 
tror det frelser dem fra død og 
ødelæggelse.

Næstekærligheden
er stærkere

Kristendommens verdens-
succes skyldes ikke, at den var 
god til at lukke alle andre ude, 
men at den gjorde godt mod den 
der forfulgte og rakte hånden 
ud til den der modarbejdede. 

Tirsdagens hændelse, hvor 
en katolsk præst mistede livet, 
understreger, at det ikke gør 
os usårlige. Men næstekær-
ligheden er en langt stærkere 
medicin mod åndsformørkethed 
end alverdens overvågning og 
kontrolforanstaltninger.

Det kristne livs og men-
neskesyn skal derfor styrkes 
gennem kristendomsundervis-
ningen. Konfi rmandforberedel-
sen skal tildeles den bedste 
undervisningstid og kirkelige 
udsendelser have større statslig 
mediebevågenhed og sociale 
organisationer støttes. 

Skal vores børnebørn kunne 
leve i fred kræver det et fæl-
les kulturelt og værdimæssigt 
fundament. Vi skal fremme et 
menneskesyn, hvor der er plads 
til den, der tænker anderledes 
end mig selv.

- Jeg vil gerne sige tak for en 
god avis. 

Det er skønt, at vi nu får Udfor-
dringen søndag morgen. 

Da jeg sad og læste i den for 
tre uger siden, en søndag morgen 
før vi skulle i kirke, blev jeg på en 
særlig måde opmuntret. 

Der var så mange vidnesbyrd i 
avisen som rørte mig dybt og så 
mange mennesker der gav Gud 
æren, for det der gik godt i deres 
liv. Det fyldte mig med glæde og 
nyt mod. 

Jeg kom til at tænke på det 
Jesus siger, at vi er jordens salt 
og verdens lys. Der er virkelig 
meget salt i Danmark. Mennesker 
der leve deres liv sammen med 
Jesus. Og Avisen Udfordringen 
er med til at bringe disse gode 
vidnesbyrd videre til opmuntring 
for kristne i Danmark. Vi gør en 
forskel i vores land, selv om vi er 
få. Der skal ikke så meget salt til 
for at det kan smages. 

Saltet må bare ikke miste sin 
kraft. 

Ved at læse i Udfordingen bli-
ver jeg styrket i troen, opmuntret  
og bekræftet i, at vi er mange 
som står sammen, både i bøn og 
arbejde, om at bevare de kristne 
værdier i vores land.

Må Guds velsignelse fortsat 
hvile over Udfordringen.

De bedste hilsener
INGIBJØRG CHRISTENSEN

FRIJSENBORGVEJ 35
7400 HERNING

Ingibjørg Christensen sygeplejeske og præstefrue i Herning. Her er hun med på SommerOase.

Tak for Udfordringen!

Synspunkt

Kristendommen er 
islamismens fjende

Hvorfor skal øl promovere reformationen?, spørger en debattør

Bland dig i debatten. Send dit 
indlæg til debat@udfordringen.dk
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Personlige

Brug for en annonce? Ring 73 56 15 06

Stillinger

Diverse

Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285

Ferie

Blå Kors Hjemmet i Hobro søger en robust og fagligt
stærk pædagog, som brændende ønsker at gøre en
forskel for mennesker med sociale udfordringer, mis-
brug og/eller psykiske problemer.

Du skal være uddannet pædagog og gerne have erfa-
ring med socialfagligt arbejde og kendskab til psyki-
atri- og misbrugsområdet.

Jobbet er på 37 timer om ugen med skiftende vag-
ter inklusiv aften/nat og weekend. Ansættelsen er 
pr. 1. oktober 2016. 

Ansøgningsfristen er 14. august 2016.

Læs stillingsopslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Pædagog til botilbud 

blaakorshobro.dk

Bolig

Send svar på annoncer 
under ”personlige” til: 

Udfordringen
Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld 
- Mærket ”Billet-mrk. ____”

Fuld diskretion

PROMISSIO 
SØGER TO NYE 
MEDARBEJDERE
TIL SEKRETARIATET 
I AARHUS

Læs mere om de to stillinger 
på job.promissio.dk

Har du lyst til at indgå i et team, som  arbejder på at 
få evangeliet over grænser?
Har du fl air for at kommunikere med internationa-
le partnere, holde linjen varm til udsendte medar-
bejdere og fi nde kommende udsendte?  Eller har du 
fl air for at markedsføre en sag på mange platforme, 
varetage administration og skabe gode relationer 
til fx ulønnede medarbejdere?

Ansætt elsesbegyndelse: 1/9 2016 
 eller snarrest hereft er
Ansøgningsfrist: 16/8 2016 kl. 12.00

promissio.dk    info@promissio.dk    7356 1260

Værelse til leje i Silkeborg Baptistkirke
Værelse til leje på 1. sal hos Silkeborg Baptistkirke.
Værelset er med fælles køkken/alrum og opholdsstue,
der deles med de to øvrige lejere (unge mænd).
Pris: 1500 kr. plus forbrug pr. måned
Kontakt Kurt Sørensen, tlf.: 2544 4084

Lejlighed udlejes:
I tæt tilknytning til Græsted Frikirkes dejlige lokaler på 
Mosteriet i Græsted udlejes lejlighed på 159 m2 i to plan. 
Der er mulighed for at lade pedel- og rengøringsopgaver 
indgå i lejeaftalen.

Lejligheden vil være velegnet som bolig for 2-3 unge men-
nesker, der vil være aktive i kirkens ungdomsgruppe, eller en 
familie med børn, der vil deltage i kirkens daglige liv eller 
måske et ældre ægtepar, der brænder for, at Mosteriet skal 
være et dejligt sted at komme for alle kirkens medlemmer.

En lejlighed med mange muligheder – også fl ere end be-
skrevet ovenfor.

Er du/i interesseret i at høre nærmere, så kontakt Leif 
Junchershøj på tlf. nr. 50 99 21 87 

BORNHOLM – DANMARKS SOLSKINSØ
En hyggelig sensommertur til Østersøens perle. Oplev den fantastiske natur og nogle 
af øens mange seværdigheder. Mærk den særlige stemning i de små byer og mød den 
lokale Bornholmer. Der er mulighed for små vandreture og dagstur til Christiansø.
Rejseleder Preben Hansen er født og opvokset på Bornholm 
og har derfor et godt kendskab til øen.
Dato: 20/9 - 24/9
Rejseledere: Annette Fibiger  Hansen og Preben Hansen

SØNDERJYLLANDS HISTORIE OG NATUR
Bo på Brødremenighedens hotel midt i den charmerende by Christiansfeld. Der er hver 
dag spændende udflugter, hvor du hører om egnens historie og ser den smukke natur.  Du 
har også mulighed for at tage med til gudstjeneste i Brødre-
menighedens kirke. Rejselederen er opvokset i Sønderjylland 
og har stor indsigt i det gamle grænseland.
Dato: 30/9-3/10
Rejseledere: Alice og Søren Juul Skovenborg

Kontakt os på 7592 2022 
eller fxr@felixrejser.dk

DanmarkDEJLIGST

Nyhed

Venskab søges
Kvinde midt i 70’erne søger 
venskab med jævnaldrende 
mand. Jeg bor i Sønderjyl-
land.

Billet-mrk.: 30-01

Lejlighed / værelse Amager eller Kbh.
Møbleret lejlighed eller stort værelse søges på Amager eller
i København i cykelafstand til Amagerbro. 
SMS-kontakt 25673657
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 26:
Grethe Maachi
Bogfi nkevej 61, st. th
8210  Aarhus V

Kodeord: Billedkort

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 
4. august 2016. 

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

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

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Bogsalg

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Søndag d. 07/08 kl. 19:30 - 20:30
Blokhus-scenen, Torvet 1, Blokhus

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Lørdag  13. august kl. 14.00
Søndag  14. august kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

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                  

Ferie

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.

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 7. august 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

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

Søndag 
31. juli

kl. 10:30

H.P. Pedersen
Tema: Bed, og I skal få

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
7. august
kl. 10:30

Erling Rasmussen
Afrikamissionær

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

1

BESTIL PÅ 
KIRKEFRØ.DK

KIRKEÅRETS  TEKSTRÆKKER FOR BØRNDen bedste hjælp  du nogensinde har fået!

Forudbestil  
og få gratis cd  

og sangbog

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

Rådgivning

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

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

★★★ 

Neumünster 95 km syd græn-
sen er en hyggelig og levende 
by midt mellem Vadehav og 
Østersøkyst, hvor I bliver godt 
beværtet på Hotel Prisma, som 
ligger helt centralt for oplevel-
serne i Schleswig-Holstein. Her 
bor I i udkanten af byen – mel-
lem centrum og badesøen Ein-
felder See – i et kvarter med 
gode shoppingmuligheder og 
tæt på byens park. Historien 
som klosterby på Hærvejsruten 
går tilbage til 1130, og på klo-
sterøen, langs floden Schwale 
og på byens torv finder I cafeer, 
ølstuer og butikker.

Valgfri ankomst t.o.m. 19.8 
samt 13.-21.10.
Ankomst torsdag-fredag 
25.8.-16.12.2016.
2 overnatninger kun 799,-.

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

Sommerferie

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

+ 2017

Gæstebedømmelse 4,1 af 5

Husk rejsekode: UDFORDRINGEN
for at få din specialrabat!

Teknisk arrangør:

Åbent alle hverdage kl. 8-17.

Bestil nu på www.happydays.nu
eller ring 70 20 34 48

KØR SELV-FERIE MED

Helligånds-aftner
Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld 

Fredag den 12. August kl. 19-22
Bibi og John Jørgensen, Løgumkloster:

Frihed fra indre smerter.
Mulighed for personlig betjening.

Øvrige aftner i Søstrehuset
Fredag d. 9. september: Peter Hedelund
Fredag d. 30. september: Hans Berntsen

Fredag d. 7. oktober: Evangeliets Gyldne Sange

Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen



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

DR K
Søndag 31/7
16:15 Biblens gåder - Ægyptens 
ti plager. Tysk dokumentar fra 
2015. De ti plager: vand til blod, 
frøer, myg, fl uer, kvægpest, bylder, 
hagl, græshopper, mørke og død 
var Israels gud, Jahves, straf over 
Ægypten, fordi Farao nægtede 
at lade israelitterne rejse ud af 
landet. Arkæologerne har aldrig 
fundet beviser på, at der har levet 
israelitter i Ægypten, og mener 
derfor, at plagerne er en myte. Den 
amerikanske epidemiolog John 
Marr har en anden tilgang til histo-
rien, og han mener at kunne se en 
klar kæde af årsag og virkning, der 
beviser, at de ti plager fandt sted, 
nøjagtigt som beskrevet i Biblen

Lørdag 6/8
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. For Anne 
Grethe Bjarup Riis er moralen, at 
vi skal tilgive synd. Jysk Akademisk 
Kor ved dirigent Peter Pade synger 
salmen ”Det koster mer, end man 
fra først betænker” fra Gellerup 
Kirke i Århus.

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

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

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

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

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

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

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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

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

Radio 

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre morgenan-
dagt på DR K - den direkte radio-
tranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København. 
Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

DR-Kirken holder 
sommerferie

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

Lørdag aften sender DR K 
fortsat Før Søndagen, hvor en 
række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen. 

Søndag 31/7
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.

09.54 Gudstjeneste
Gudstjeneste fra Kristus Kirken 
(huskirke) Pinsefrikirke. 10. s. 
e. Trinitatis. Prædikant: Svend 
Løbner Madsen. Guitarister: Jette 
Vibeke Damsgaard Madsen og 
Svend Løbner Madsen. Salmer:
15: Op al den ting, som Gud 
har gjort
2: Lover den Herre
722: Nu blomstertiden kommer
404: Lover Herren, han er nær
Lovsange: Welcome Holy Spirit
Jeg vil gøre mit liv til en lovsang 
for dig
Let your living water flow over 
my soul
www.dr.dk/tro (P1) 
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 1/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)
Nydanskere inviteres med på 
Jesus-lejr. Indre Mission har de 
sidste par år lavet en lejr i lejren på 
sin bibelcamping i Hjallerup. Den 
kaldes IntegrationsCamp, og her 
er det meningen, at nydanskere 
og deres etnisk danske venner 
kan holde ferie sammen med Gud 
og troen i centrum. Hvordan det 
spænder af, og hvad det har med 
integration at gøre, kan du høre 
i denne uges Religionsrapport.
Tilrettelæggelse: Malene Fenger-
Grøndahl. Vært: Lisbeth Brocelius 
Meléndez. www.dr.dk/religions-
rapport (Sendes også 00.05, 
tirsdag 21.03 og søndag 7.33).

Tirsdag 2/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag

Onsdag 3/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
På fl ugt. Flygtning Matin Nasery 
besøger skurvognen for at fortælle 
om at være tvunget til at gå under 
jorden på grund af sin tro. I Afgha-
nistan blev han dømt som vantro og 
kunne se frem til at blive henrettet. 
Han fl ygtede derfor til Danmark, 
hvor han imidlertid fi k afslag på sin 
asylansøgning. Derfor gik han, med 
hjælp fra kristne danske venner, 
under jorden. I to år levede han 
illegalt hos en familie i Nordjylland 
og hjalp samtidig til som tolk i en 
frikirke i Brovst. Nu har han meldt 

sig til de danske myndigheder og 
håber at få genoptaget sin sag. 
I næste uge kan du i skurvognen 
møde præsten Keld Sommer fra 
den kirke i Brovst, hvor Matin Na-
sery hjalp til som tolk.
www.dr.dk/tro
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 4/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 5/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
Lørdag 6/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 7/8
07.33 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Vallekilde Kirke, 
Roskilde Stift. 11. s. e. Trinitatis  
Prædikant: Jens Kirk
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 8/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Møder fra sommerens 
stævner kan ses på nettet
Kom du ikke på sommer-
stævne i år, og havde du ikke 
mulighed for at følge med 
live på KKR-tv, kan du nå det 
endnu. 

Undervisningen fra møderne 
kan nemlig ses på internettet  
enten via stævnernes egne 
hjemmesider eller på Youtube.
com.

Apostolsk Kirke - Sommer-
camp i Kolding uge 27:

På hjemmesiden ”staevne.
dk”  kan du under menupunk-
tet ”Videoarkiv” finde årets 

møder. Du kan også se dem 
på Youtube.com - følg linket på 
samme side.

Pinsekirken -  Sommercamp 
i Mariager uge 28:

På hjemmesiden ”Sommer-
camp.dk” vælger du menu-
punktet ”medie/video”. Følg 
derefter linket til Sommercamp 
Mariagers Youtube kanal.

Sommeroase i Odder uge 29:
På youtube.com søges på tek-

sten ”sommeroase 2016”. 

Møder fra Mørkholt Bibelcam-

ping kan også ses på Youtube. 
Søg på ”Mørkholt Bibelcamping 
2016” og du fi nder undervisning 
fra ”Camping for alle”, ”Ung-
familiecamping” og ”Mørkholt 
Ungcamping”.

Desuden oplyser KKR-tv at 
udsendelser med møder fra 
Sommeroase og Sommercamp 
Mariager vil være klar på deres 
hjemmeside i løbet af august. Der 
arbejdes i øjeblikket på redigering 
af liveoptagelserne og endelig 
dato for udsendelserne ligger 
derfor ikke klar endnu.

På nettet kan du se eller gensé mange af møderne fra sommerens stævner. Her er det fra 
Sommercamp i Mariager, hvor årets tema var ”I kærlighed og kraft”.

Svend Løbner Madsen prædi-
ker ved Gudstjenesten på P1.

Religionsrapport på Jesus-lejr
Indre Mission er kendt for sit 
missionsarbejde, sine stærke 
fællesskaber med troen i cen-
trum og sine sommerlejre med 
lovsang, bibeltimer og bøn. 

De sidste par år har Indre 
Mission lavet en lejr i lejren på 
sin bibelcamping i Hjallerup. Den 
kaldes IntegrationsCamp, og her 
kan nydanskere og deres etnisk 
danske venner holde ferie sam-

men med Gud og troen i centrum. 
Hjallerup Bibelcamping er en 

stor camping, hvor der kommer 
ca. 2000 mennesker. Integrations-
Campen har 50 pladser.

Religionsrapport med vært 
Lisbeth Brocelius Meléndez be-
søger den multietniske bibellejr i 
Nordjylland. Hvordan besøget gik 
kan du høre på P1 mandag den 
1. august kl. 11.30.

Lisbeth Brocelius Meléndez
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Tak, amen!                  

Hvert sommer arrangerer KFS 
i Bulgarien en konference for 
studerende fra hele Europa.

I fl ere år har konferencen haft 
deltagelse af danske, hollandske 
irske og bulgarske studerende.

Summer Project er en årligt 

tilbagevendende sommerkonfe-
rence arrangeret af KFS i Bulga-
rien (BCSU). Den har til formål 
at skabe kulturel samhørighed 
og forståelse blandt europæiske 
studerende.

Temaet for i år er ’Discovering 
Diversity’. Konferencen består af 

en god blanding af undervisning, 
sociale lege/opgaver, ekskur-
sioner til kulturelle attraktioner, 
studenteroplæg, socialt samvær, 
grillhygge, socialt arbejde og 
selvfølgelig også fritid til at slappe 
af ved poolen eller til en gå tur i 
den hyggelige by Tryavna.

I år deltog syv studerende fra 
Danmark.

Konferencen er et Erasmus+ 
projekt støttet af EU, hvilket gør 
det muligt at tilbyde studerende 
mellem 18-30 år et billigt ferie-
tilbud.

nc

Unge kristne mødte KFS’ere
fra hele Europa i Bulgarien

KFS i Bulgarien har fl ere år arrangeret en konference med deltagelse af unge fra fl ere europæiske lande. Foto: BSCU

Studietur skal inspirere kristent
studenterarbejde i Grønland
I januar 2017 inviterer KFS 
12 studerende til at møde 
Grønland. 

Formålet med turen er at vise 
Grønland frem, og derigennem 
inspirere til at søge arbejde i 
Grønland efter endt studie eller 
gennemføre en del af sit studie i 
Grønland – for samtidig at være 

med til at starte et KFS arbejde 
i Grønland.

Den overordnede vision for 
KFS’ Projekt sne, er at opstarte 
et KFS-arbejde i Grønland. Grøn-
landsturen i januar 2017 er et led 
i udførelsen af den vision. 

På studieturen besøger de 
studerende tre af de største byer: 
Aasiaat og Sisimiut og Nuuk.

- Her møder vi den lokale be-
folkning og besøger forskellige 
arbejdspladser og institutioner 
for at få et indtryk af, hvad det vil 
sige at bo og arbejde i Grønland. 
Vi besøger også universitetet, og 
møder kirker og de kristne i Grøn-
land. Desuden taler vi med fl ere 
tilfl yttere, som har taget springet 
fra Danmark til Grønland, og hø-

rer, hvordan de har oplevet det, 
skriver KFS, og tilføjer, at der er 
mulighed for at opleve Grønlands 
unikke natur omkring de tre byer.

Turen vil være en mulighed for 
at møde Grønland, hvis man går 
med overvejelser om at studere 
i Grønland eller søge job efter 
studiet.

12 stude-
rende rejser til 
Grønland som 
led i Projekt 
sne, et kristent 
arbejde blandt 
studerende 
i Grønland. 

En følsom vokal og fi ngerspil indleder fortællingen om 
en mand, der går rundt i natten og opsøger mørke gyder, 
for at bringe lys. Lyden af en dyb bas og et lyst kor, giver 
lytteren en fornemmelse for temaet - et ønske og bøn om 
at lys må bryde igennem. 

Der udfolder sig et rigt lydbillede og stemningen bygges op til 
en kombination af melankoli ledsaget af en følelse af spirende 
håb. En følelse af opløftethed, der fortsætter ind i andet num-
mer - ”Støv rejser sig i solen og danser – livet myldrer frem 
igen”, synges der, og til pumpende rytme og klap bydes der 
op til dans. Ren glæde.

De efterfølgende numre er lovsang, som vi bedst kender det, 
og vidnesbyrd om det, Gud har gjort. Numrene er præget af 
inderlighed og ærlighed. Der er små musikalske overraskelser, 
når det mindst forventes, i form af klokkespil, stemningsskift 
og andre fi nesser, som gør numrene interessante og en fryd 
for øre og sjæl. Sangskrivningen er karakteriseret ved et rigt 
og poetisk sprog. Lyden af Arvids vokal er virkelig smuk. En 
sprød kombination af skrøbelighed og styrke, og der overdrives 
på intet tidspunkt. Der er snarere tale om en underspillethed, 
hvilket klæder numrene.

Nummeret ”fald til ro” er balsam for sjælen. Kontrabas og 
strygere, og enkelt klaverspil og akustisk guitar går godt i tråd 
med indholdet i teksten og understreger ligesom budskabet 
om at ”Dit nærvær er mig nok”.

I ”Vi vil give det bedste” synges der også ”Vi vil give Dig 
det værste, vi har”, og der opstår plads til at sætte ord på det 
eksisterende mørke, hvilket der kommer lyd på i form af en 
dyster underliggende bas.

Melankolien brydes kort af en lys, munter indledning til 
næste nummer, som er et kontrastfuldt nummer med spæn-
dende, lidt skæve, jazzagtige toner og rytmer. Det er lige til 
at få gåsehud af.

Afslutningsvis rettes blikket udad – ifølge én tolkning – til 
fl ygtninge, og til steder, hvor der ikke synes håb. Der bindes 
en sløjfe og lytteren bliver ført tilbage til udgangspunktet – 
fortællingen om manden, der går og spreder lys.

Esther Gaard Hansen

Et rigt lydbillede
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Gud og dig

Kreativitet

Discipelskab 9 ugers
missionsrejse

VenskabER

Sport

www.euroclass.dk

En ny fodboldsæson starter 
snart for FC Udfordringens 
tre herre- og ene pigehold. 

FC Udfordringens 2. hold op-
nåede i foråret en fl ot oprykning 
fra serie 3, og de skal derfor 
spille serie 2 efter sommerferien 
i KBU-rækken. I den forbindelse 
søger klubben en træner, der 
kan svinge taktstokken for 2. 
holdet fremover.

Mere end en klub
FC Udfordringen er en am-

bitiøs kristen fodboldklub med 
rod i mange forskellige frikirker.  

Dette medfører bl.a., at der 
bedes en bøn før hver kamp og 
at klubben samler penge ind til 
gode formål i og uden for Dan-
mark. Klubben forsøger også så 
vidt muligt at være et forbillede 
i den forstand, at dommeren 
ikke tilsvines, modstanderen 
behandles ordentligt, og der er 
plads til alle, m.m.

Der trænes to aftner om ugen 
i Valby Idrætspark.

Hvem skal være træner?
Hvis du vil høre mere eller 

kender en person, der kunne 
være interesseret i at blive træ-
ner for klubbens 2. hold, så kon-
takt bestyrelsesmedlem Mads 
Drake, der har ansvaret for 
herreafdelingen. Tlf. 61659091  
/ Mail: madsdrake@gmail.com 

Red.

FC Udfordringens 
2. hold på trænerjagt

FC Udfordringens 2. hold er ryk-
ket op til serie 2 i KBU-rækken, 
men mangler en træner.

Stævne i Sarons Dal fi k 
besøg af Dalai Lamas livvagt
Et af højdepunkterne under Troens Bevis’ sommerstævne i Sarons Dal i Norge, var besøget af Dalai 
Lamas tidligere livvagt, som nu arbejder med støtte fra missionen i Himalaya. 
Når Troens Bevis holder Som-
merstævne i Sarons Dal i 
det sydlige Norge, er det 
for alle generationer. Der er 
fx særskilt program for fem 
forskellige aldersgrupper 
under 18 år.

”Planeter” kalder de det i 
Norge, og ”Youth Planet” for 
de 13-18 årige samlede i år 
230 unge. 

”Planeterne” gør Troens Be-
vis’ stævne til et af de mest 
familievenlige sommerstævner 
i landet, mener arrangørerne.

- Vi har haft børnesamlinger 
og ungdomssamlinger i tillæg 
til seminarer, panelsamtaler, 
musikcafé, koncerter og ikke 
mindst det store aftenmøde i 
stævnehallen. Hver aften har 
vi haft mellem 1.100 og 1.900 
besøgende til møderne. Vi an-
slår, at mellem 7.000 og 8.000 
forskellige mennesker har taget 
turen til Sarons Dal denne uge, 
og det er vi ret begejstrede over, 
for tæller stævneleder Sten 
Sørensen.

Besøg af Dalai Lamas 
tidligere livvagt

– I år var et af højdepunkterne 

da vi fi k besøg fra Himalaya af 
vores områdeleder Dawa. Som 
tidligere livvagt for Dalai Lama 
havde han en fantastisk historie 
at fortælle, siger Glenn Tønnes-
sen, som er administrerende 
leder i Troens Bevis.

Troens Bevis er en uafhængig 
missionsorganisation og på 
stævnet i Sarons Dal samles 
kristne fra forskellige menighe-

der og kirkesamfund. Stævnet 
er desuden en uge i missionens 
tegn med indsamling af penge 
til igangværende missionspro-
jekter. I alt blev der indsamlet 
lidt over 1,4 millioner norske 
kroner.

Mindst 1.150 indfødte evan-
gelister i 26 forskellige lande får 
nu fast støtte fra Troens Bevis 
og deres støttepartnere.

- Vi har faktisk formået at for-
doble antallet af indfødte evan-
gelister på 5 år, oplyser Glenn 
Tønnessen, administrerende 
leder i Troens Bevis.  

I Musik-caféen efter aften-
møderne lykkedes det frivillige 
at samle penge ind til en hel 
kampagne i Burkina Faso. 

Troens Bevis’ arabiske sa-
tellit-kanal, Miracle Channel, 
oplevede også god støtte til 
mission og kirkeplanting blandt 
muslimer i Mellemøsten og 
Nord Afrika.

Den store opbakning glæder 
leder for Troens Bevis, Rune 
Edvardsen:

- Det giver håb for fremtiden, 
både i Norge og på missions-
marken.

En fl ok veninder fra Kvinesdal i Sydnorge er enige om, at de har haft en fantastisk uge på ”Youth 
Planet”. Foto: Bente Rognmo Thakre

Jeg indrømmer det!
Pokémon Go dillen har ramt Danmark denne sommer. 
Jeg læste forleden, at 750.000 danske telefoner har down-
loadet spillet. Det betyder naturligvis ikke, at alle spiller 
det. Hvis man kigger på Facebook, ser det ud, som om 
alle bare gør grin med dem, der spiller det. 

Men jeg indrømmer det gerne. Jeg har spillet det i et par 
uger nu, og selvom det er hyggeligt nok, er jeg ved at køre træt 
i det. Nok primært fordi det kræver reel fysisk bevægelse – i 
modsætning til de fl este andre småspil, som jeg ellers slapper 
lidt af med indimellem. 

For de af jer, som ikke ved, hvordan det egentlig fungerer, kan 
jeg lige afsløre mystikken her. Spillet bruger GPS’en til at placere 
dig på et reelt kort, hvor du så skal jagte de små Pokémon’er, 
som dukker tilfældigt op. Desuden er der Pokéstops, hvor du 
skal hente de bolde, som du kan fange Pókemon’erne i. 

Nu skal jeg ikke gøre mig klog på, om ”lomme-monstrene”, 
som det så fi nt hedder på dansk, har dårlig bagage med i 
rygsækken eller ej. Jeg tænker umiddelbart, at deres farligste 
egenskab er den afhængighed, som de ligesom mange andre 
spil, kan give. 

Men spillet kom til at minde mig om kristenlivet. Ligesom 
en app på min telefon er mit personlige liv med Gud altid til 
stede, lige der hvor jeg er. Jeg ved ikke, hvornår forhindringer 
og åndelige angreb kan dukke op. Og jeg vælger også selv, om 
jeg ønsker at se de udfordringer, som jeg møder i min verden 
gennem åndelige øjne, eller om jeg bare holder appen lukket. 

Men det som slog mig allermest er Pokéstoppene. Hvis jeg 
ikke kommer derhen og henter fl ere bolde, så stagnerer jeg 
på den level, som jeg er kommet til i spillet, og når ikke videre.

Det minder faktisk en hel del om vores behov for det kristne 
fællesskab. Uanset om det er i kirken til hverdag eller til ekstraor-
dinære kristne sommerarrangementer, har vi som troende også 
brug for at få frisk olie på lampen. Vi har brug for ny inspiration, 
som kommer udefra, for at vores Guds-liv 
bliver ved med at vokse og spire – og for at 
få nye kræfter til at møde de forhindringer, 
som livet byder på.
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Vibeke Binderups roman-serie 
EVNEN I, II og III handler om kam-
pen mellem det gode og onde.

Filmen Courageous handler om 
brandmænd, der modigt kæmper 
for deres ægteskab.

Filmen WAR-ROOM handler om et 
ægtepar i krise og om at kæmpe 
for noget i bøn.

OL-stjerner med
Gud på 1. pladsen
De olympiske Lege begynder i Rio de Janeiro på fredag, 
og for nogle af sportsstjernerne er det ikke kun idrætten 
og guldmedaljer, de brænder for. De brænder også for Gud.

Tag bare de amerikanske OL-deltagere: Blandt dem er der fl ere 
af de største stjerner, fl erdobbelte guldvindere, der ikke går og 
putter med deres kristne tro. 

De siger det højt: Gud indtager førstepladsen! Æren er Guds!
Her er nogle af navnene:
Missy Franklin, en ung amerikansk svømmer, der ved sidste 

OL i London snuppede ikke færre end fi re guldmedaljer – kun 17 
år gammel – og også er blandt guldfavoritterne i Rio.

Allyson Felix, en atletikløber, som vandt tre guldmedaljer i Lon-
don (i 200 meter sprint og i 4x100 og 4x400 meter stafetløb) – og 
som også er guldfavorit i Rio.

Gabby Douglas, gymnast, der vandt to guldmedaljer i London 
og er med igen i Rio. Hun har endda skrevet en hel bog om sin 
tro, selvbiografi en ”Grace, Gold and Glory” fra 2012.

Fælles for dem er, at de siden OL i London ved fl ere lejligheder 
har givet åbenhjertige interviews om deres brændende tro på Gud.

Svømmeren Missy Franklin, der fandt troen som teenager, har 
bl.a. sagt i et interview: ”Gud er der altid for mig. Jeg taler med 
Ham før, under og efter træning eller konkurrence.”

Sprinteren Allyson Felix i et andet interview: “Min tro inspirerer 
mig så meget. Den er selve grunden til, at jeg løber. Jeg føler, at 
løb er en gave fra Gud, og at det er mit ansvar at bruge gaven 
til at ære Ham.”

Og gymnasten Gabby Douglas: “Jeg tror på Gud. Han er hem-
meligheden bag min succes. Han giver mennesker talent”.

Skytten Vincent Hancock, der i Rio skal forsvare sine to guld-
medaljer fra legene i London og Beijing 2008, har også talt åbent 
om sin tro og givet Gud æren. Andre også.  Bl.a. løberen Sanya 
Richards-Ross, som vandt to OL-guldmedaljer i London, men som 
nu er stoppet af en skade, har også fortalt om Guds 
og troens betydning for sin karriere.

”Guds kærlighed er mere værd end guld”, lød over-
skriften i et interview med hende.

Meget amerikansk, vil nogle måske indvende, og det er rigtig 
nok, at det i en tid, hvor Gud mere og mere forsøges fortrængt fra 
det offentlige rum, kan virke ret overvældende, når amerikanske 
sportsstjerner, skuespillere, musikere osv. stiller 
sig op og som den naturligste ting i verden 
proklamerer deres tro på Gud.

Ret udansk, javist – men også ret så befri-
ende. Og godt.


