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af en af vor tids mest 
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præster ...”

DAN S. JACOBI
PRÆST I AALBORG CITYKIRKE, 

FORMAND FOR PINSEKIRKERNE I DANMARK

NETOP UDKOMMET

Ved Baptisternes og Missionsforbundets fælles sommerstævne på Lindenborg Efterskole blev fi re unge torsdag døbt i Borrevejle Vig i Roskilde Fjord. - Foto: Kurt Bøgsted

Teenagerne havde stærke mø-
der med Gud på Baptisternes 
og Missionsforbundets fælles 
sommerstævne på Efterskolen 
Lindenborg i sidste uge.

Møderne blev længere og læn-
gere jo senere på ugen. 

Det skyldtes, at mange gik 
til forbøn og bagefter kunne de 
fortælle, hvordan de var blevet 

mødt af Gud. 
Én aften gik 30-35 teenagere 

på knæ foran scenen og gav 
deres liv til Jesus. 

Torsdag var der på forhånd 
planlagt dåb, hvor fi re unge blev 
døbt. En femte skulle også have 
været med, men han brækkede 
desværre benet natten inden og 
tilbragte resten af stævnet på 
sygehuset.

Sommerstævnets tema var ”I 
Åndens kraft”, og Helligånden var 
i sandhed til stede på en meget 
mærkbar måde. Både som den 
stille susen, som freden og ny 
kundskab, og som den, der ska-
ber undere, fortæller Lone Møller 
Hansen, som er generalsekretær 
hos Baptisterne. 

Ca. 1500 deltog i år i som-
merstævnet, og det er igen en 

stigning i forhold til tidligere år. 
Blandt talerne var svenske 

Peter Halldorf, der kaldte det et 
profetisk tegn, at de to kirkesam-
fund var gået sammen om en 
sommercamp.

- Kirkens synlige enhed er 
vores tids store udfordring - for at 
verden må tro. Derfor har vi brug 
for pladser, der bliver profetiske 
tegn. Tak for at I synliggør dette. 

Jeg mærker, at I har fundet en 
god plads her i Lindenborg, 
sagde Peter Halldorf.

Hele ugen var et team til stede, 
som bedømte og formidlede 
profetiske ord. Da forstanderen 
for Missionsforbundet i Danmark, 
John Nielsen, Aalborg, talte om 
ikke at sidde i frygt indenfor som 
de bange disciple, men at komme 
udenfor, blev det fulgt op af et 

profetisk billede om mennesker, 
der sidder inde i huset og skær-
per deres plovskær, mens høsten 
forgår på marken.

Henri.

Se reportagen fra 
sommerstævnet på 
Lindenborg - side 13.

30 unge faldt på knæ for Jesus
Baptister og Missionsforbundsfolk oplevede Helligåndens nærvær på deres fælles sommerstævne.
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* Bed om levende menigheder.
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Mærkedage i Indre Mission
Onsdag d. 10. august kan Vibeke og Torben Hjorth, Børkop, 

fejre sølvbryllup. Vibeke er ansat i Indre Mission som leder af 
AdamogEva.dk.

Samme dag, onsdag d. 10. august, kan Birthe 
og Martin Simonsen, Fredericia, fejre sølvbryl-
lup. Birthe er kontorsekretær i IM-musik på Indre 
Missions Hus. 

Tirsdag d. 16. august kan fritidsforkynder i 
Indre Mission og servicemedarbejder på Indre 
Missions Hus Carsten Mikkelsen, Kolding, fejre 
50-års-fødselsdag. 

Lørdag d. 27. august vies Louise Grotum 
Andersen og Lars Bro Thygesen. Louise er 
ansat i Indre Mission som assistent i Økonomi & Kundeservice på 
Indre Missions Hus. 

Den sidste oldenborger
I artiklen om ”Den hemmelige kongesøn” (bil-

ledet) i sommernummeret, havde der indsneget 
sig en fejl, som nu er rettet i netudgaven:

Det var ikke med Frederik VI, men Frederik 
VII, at kongeslægten Oldenborgerne uddøde i 
1863. Risdagen valgte  herefter at gøre en tysk 
adelsmand til ny konge. Han var tidligere blevet 
belønnet med det lille hertugdømme Glücksborg ved Flensborg. 
Han fi k nu navnet Christian IX og hans slægt blev herefter kaldt 
Glücksborgerne. Dronning Margrethe II er hans tipoldebarn.

Henri.

Islamforsker i Danmissions bestyrelse
Den 33-årige Niels Valdemar Vinding er nyt ’bestyrelsesvalgt’ 
bestyrelsesmedlem i Danmission. Han er teolog, forsker i islam 
og kristendom og er fl ittigt brugt som ekspert i danske medier.

Niels Valdemar Vinding har siden 2013 været engageret i Dan-
missions dialogarbejde og fungeret som underviser i forbindelse 
med arbejdet med partnere i Mellemøsten. Han forsker lige nu i 
vestlige imamer med støtte fra Carlsberg Fondet.

Den unge forsker brænder for religionsdialog og kulturmøder og 
mener, det er vigtigt, at Danmission som folkekirkelig organisation 
formår at skabe dialog og lydhørhed mellem kristne og muslimer 
både herhjemme og internationalt, ikke mindst i Mellemøsten.

Bodil

Carsten Mik-
kelsen

Teolog og islamforsker Niels Val-
demar Vinding er ny i Danmissions 
bestyrelse.
Foto: Danmission

Af Hanne Baltzer

Blå Kors og Sømandsmis-
sionen ansætter Christian 
Dyssegaard. 

For første gang går Blå Kors og 
Sømandsmissionen sammen om 
at ansætte en medarbejder, og 
valget er faldet på teologen Chri-
stian Dyssegaard fra København. 
Sammen med hustruen Lisbeth 
og deres to små børn rejser de til 
Aasiaat den 7. september 2016. 

Fælles indsats i Aasiaat
Formålet med at slå kræfterne 

sammen er at hjælpe sømænd, 
fi skere og familier via forskellige 
aktiviteter og samtaler i Grøn-
lands femtestørste by. 

Som sidegevinst udvikler Blå 
Kors sit arbejde i byen med 
projektet ”Fællesskab for børn 
i Grønland”, og samtidig er det 
hensigten at styrke sømands-
hjemmets kristne profi l inden for 
diakoni og mission.  

Christian Dyssegaard skal 
være 1/3 sømandsmissionær, 1/3 
medarbejder på sømandshjem-
met og 1/3 Blå Kors-medarbejder. 

En varieret arbejdsdag venter 
– med opgaver på sømandshjem-
met, mission blandt sømænd 
og fiskere på havnen samt fx 
coachende samtaler med børn, 
unge og voksne i Aasiaat. Blandt 
andet skal han i samarbejde med 
Nivé Heilmann, projektleder på 
Blå Kors-projektet, engagere en 

række frivillige, der gerne på sigt 
kan bære arbejdet med børnene. 

Gud har en plan
- Det er en god mulighed for 

at komme ud og opleve verden 
– og naturens storhed. Vi har 
aldrig været i Grønland før, men 
er overbevist om, at Gud har en 
mening med det. Det stoler vi på, 
og at han vil bruge os. 

Gud har kaldet os til at rejse 
til Grønland, siger Christian Dys-
segaard.

- Alt pegede pludselig i retning 
af jobbet i Aasiaat, og jeg regner 
også med at fi nde arbejde, siger 
Lisbeth Dyssegaard, der har en 
bachelor i ernæring og sundhed. 

Indtil Frederik på 3 år og Marius 
på 10 måneder får en daginstitu-
tionsplads, passer Lisbeth dem. 

Familien glæder sig til at fl ytte, 

selv om de er lidt bekymrede for 
det totale mørke deroppe visse 
måneder af året. Men en lyslampe 
er en god hjælp for mange, så 
sådan en pakker de ned. 

 Christian tilføjer: ”Jeg håber, 
jeg som sømandsmissionær må 
få lov til at vise lidt af, hvem Gud 
er. Det er Gud, der omvender 
mennesker, ikke mig. Selv i vores 
utilstrækkelighed bruger Gud os.”

 Udsendelsesfest
Der er udsendelsesfest den 21. 

august kl. 11 fra Københavnerkir-
ken, Bethesda, Rømersgade 17. 
København. 

Blå Kors og Sømandsmissionen 
ansætter fælles medarbejder

- Gud har kaldet os til det, siger Christian Dyssegaard. Han rej-
ser til Grønland sammen med hustruen Lisbeth og deres to små 
drenge den 7. september.

Oehlenslägers skifter fra 
strandkirke til efterskole
Karlslunde Strandkirkes præst 
gennem 8 år, Jesper Oehlen-
schläger, stopper som sogne-
præst ved udgangen af august 
måned. Han skal nemlig være 
efterskoleforstander.

Pr. 1. september begynder han 
og Priscilla som forstanderpar 
på Nordsjællands Efterskole i 
Helsinge. 

Efterskolen blev oprettet i 1977 
og har sit bagland i kirkelige og 
missionske kredse.

Jesper og Priscilla mødte i sin 
tid hinanden netop på Nordsjæl-
lands Efterskole og har selv for 
nogle år siden valgt, at deres børn 
skal gå på denne skole, så det er 
for præsteparret ikke en hvilken 
som helst efterskole, de nu skal 
være forstanderpar på. 

Priscilla, som er psykolog, har 

længe drømt om, at de to kunne 
arbejde sammen i tjeneste for 
Gud på en kristen efterskole. Og 
Nordsjællands Efterskole var den 
skole, de havde fremtidsdrømme 
om, så for dem er dette et job, 
som de føler sig kaldet til.

”Skolens bestyrelse mener, 
at vi - grundet vores erfaringer, 
evner og bagland - kan være med 
til sætte skolen endnu tydeligere 
på det kirkelige landkort”, siger 
Jesper Oehlenschläger og tilføjer, 
at det er med tungt hjerte og et 
stort vemod, at han og hustruen 
forlader Strandkirken og Strand-
sognet, men også med stor 
taknemmelighed og glæde over 
alt det, de har fået lov at opleve 
sammen med Strandkirkens store 
menighed, som hver søndag rum-
mer op imod 300 kirkegængere.

Igennem de 8 år, hvor Jesper 

Oehlenschläger har været en 
populær og markant præst i 
Karlslunde Strandkirke, er mange 
mennesker blevet beriget, trøstet 
og styrket gennem dåb, bisættel-
ser og begravelser, undervisning 
og sjælesorg. 

Menigheden i Kar lslunde 
Strandkirke har for få dage si-
den modtaget beskeden om, at 
deres præst stopper sit virke, og 
det er en nyhed, som ingen var 
forberedte på. 

Birthe Smedegaard fra Solrød 
har været en del af kirkens me-
nighed siden 1998, og er en af 
de mange frivillige medarbejdere 
i kirken. Hun siger: ”Det kommer 
som et chok, og min første tanke 
er, at vi ikke kan undvære Jesper 
og hans kone Priscilla i vores 
menighed. De vil blive dybt savnet 
begge to, da de jo i den grad har 

sat deres præg på kirken og på 
sognet. Men min næste tanke er, 
at det er godt at være en kirke i 
bevægelse – og samtidig glæder 
jeg mig utrolig meget på efter-
skolens vegne. Jeg ville næsten 
ønske, at jeg havde nogle børn, 
jeg kunne sende op på den skole, 
for Jesper og Priscilla vil blive et 
kæmpe aktiv dér. Vi skal sige tak 
i alle forhold og være taknem-
melige for de år, vi har haft dem 
i vores kirke og samtidig være 
glade for, at vi stadig har 3 andre 
fantastiske præster i vores kirke, 
Gerhard Jónsson Mikkelsen, 
Peter Bæk og Peter Tingleff”, 
slutter Birthe. 

Der holdes afskedsgudstjene-
ste for Jesper Oehlenschläger 
søndag 28. august kl. 11.15, og 
alle er velkomne! 

Dorthe Hartig/Henri.

Og Nordjællands Efterskole får nyt forstanderpar.

Dansk missionær fortæller om 
OL-landet i Bildsøes dokumentar
I andet afsnit af ’Bildsøe i Brasilien’ fortæller Kirsten Solveig 
Larsen om 25 års arbejde med fattige børn og unge.

- Det er tilfredsstillende at kunne skabe lidt glæde midt i en 
barsk tilværelse, siger Kirsten Larsen, som bl.a. samler børn til 
cirkusforestillinger og hjælper dem til at tale om svære ting som 
misbrug mm. Hun blev født på Fyn, er brasiliansk gift og fortæller, 
at Gud kaldte til arbejdet for nu 25 år siden. 

Bodil

Kirsten Larsen fortæller i DR dokumentaren ’Bildsøe i Brasi-
lien’ (2) om sit arbejde blandt fattige børn. Skærmprint.
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Af Tina Varde

H e l l i g å n d e n s 
nærvær mærkes 
også i Sct. Nicolai 
Kirke i Sønderjyl-

land. Her har en sindig præst 
sammen med menigheden i 
årevis gjort en stor indsats for 
at byde den varmt velkommen 
gennem bøn og åbenhed. Vel 
at mærke uden at det kammer 
over, så det bliver for meget…
dét er der lagt vægt på, under-
streger sognepræst Jørgen 
Peder Jørgensen.

Nu har han også skrevet bogen 
”Nådegaver i brug…”

- Begrebet nådegave har i en 
del år været taget lidt til fange af 
det karismatiske. Mange ”almin-
delige” kristne har ikke helt vidst, 
hvad de skulle gøre med det. 
De har derfor nærmest undgået 
det ord.

- Her i menigheden i Aabenraa 
har vi et sted, hvor vi kan være 
sammen under den form – uden 
at det løber af med os. Helligån-
den er her. Her er også karisma-
tikere…dog uden at vi kalder os 
det. Og det er lykkedes uden, at 
det bliver til kirkepolitik, fortæller 
Jørgen Jørgensen.

I bogen, som er på 300 sider 
og udkommet på forlaget ProRex, 
skriver han i indledningen:

”Nådegaver skal ikke bare 
være et emne for foredrag og 
i bøger, men være et levet liv. 
Det handler om tjeneste; om at 
lade Åndens frugter vokse frem 
til velsignelse for mennesker i 
og uden for menigheden”, og 
”det bør være lige så enkelt for 
et kristent menneske at kunne 
sætte ord på sine nådegaver som 
at kunne sit telefonnummer – eller 
sit personnummer”. 

Du skriver også i bogen, at du 
selv bl.a. har nådegaven til lidelse. 
Hvad mener du med det?

- Jeg taler selvfølgelig om 
småting i forhold til det, kristne 

tidligere blev udsat for. Men det 
handler om evnen til at tage 
nogle ”klø” uden at fl ytte sig og 
uden at miste modet. Det betyder 
ikke, at jeg ikke kan knækkes. 
 Nogle gange er kristenlivet op ad 
bakke og i modvind. Nogle står af 
cyklen eller kører en anden vej. 
Jeg har en evne til at geare ned, 
så jeg kan fortsætte ad den vej, 
jeg skal…selvom det går lang-
sommere, fordi modstanden er 
massiv. Jeg fortsætter på trods af 
passiv og aktiv modstand. Nogle 
har et specielt ansvar for at træde 
i karakter og stå frem, siger han.

Ånden i Aabenraa
Bogen fortæller om udviklingen 

i nådegaveforståelse. Også på 
hjemmebanen.

- Her i Aabenraa er vi måske 
ikke ligefrem en højborg for Hel-
ligånden endnu, men det kommer 
nedefra og indefra, og vi er åbne 
for Ham. Vi er trådt ud af den 
teoretiske skygge.

- Jeg er selv vokset op i den 
missionale del af kirkebilledet og 
glad for, at jeg har en god teolo-
gisk ballast med hjemmefra og fra 
min studietid på Menighedsfakul-
tetet. Her er styrker, vi skal værne 
om, men også begrænsninger, 
vi skal undgå…fx ”dem og os–
tænkningen”, der lukker inde bag 

trygge mure og holder andre ude, 
siger Jørgen Jørgensen.

Han har været sognepræst i 
Sct. Nicolai Kirke siden 1990.

- De første ti år som præst i 
byen var jeg meget bevidst om 
at arbejde for en fornyelse af den 
aldrende menighed. I starten var 
det ligesom, når man som dreng 
bygger en fi n drage og løber med 
den. Så snart man holder op med 
at løbe, så falder den ned, pointe-
rer præsten. 

Vendepunkter
I dag er målet for længst nået.
- Der kom nogle venner af kir-

ken og foreslog, at vi prøvede at 
holde et Alpha-kursus. Det gjorde 
vi så i 2000, og det virkede. Efter 
at vi havde prøvet det første gang, 
holdt vi et års pause, hvor vi ju-
sterede kurset, så det passede til 
os. Lige siden har vi kørt to kurser 
hvert år. Det har fornyet vores me-
nighed på alle måder. Og vi har 
fået en masse nye medlemmer.

- Det er lykkedes for os at im-
plementere Alpha som et spor i 
menighedslivet, uden at det blev 
en trussel imod det, der var i for-
vejen. Jeg fi k opbakning fra me-
nigheden, selvom de forstod, at 
kurset ikke først og fremmest var 
rettet imod dem. Men så var der 
efterhånden en del af de kristne, 
der havde en ven, der gerne ville 
introduceres for kristendommen 
med det kristne grundkursus. 
Derfor tog nogle af dem senere 
alligevel på kursus sammen med 
en ven, forklarer han.

”En Alpha-menighed”
Tankegangen bag Alpha blev 

en måde at tænke på, som har 
bredt sig i menigheden:

- Det handler bl.a. om ikke at 
modsige mennesker og støde 
dem væk ved at være bedrevi-
dende eller stille for store krav. 
Man skal rumme mennesker, 
som de er. Måske lære hinanden 
lidt bedre at kende ved bare at 
spise sammen og hygge sig med 

hinanden. 
- Vi kalder os i dag ”en Alpha-

menighed”, for fi losofi en har på 
mange måder præget os, fortæl-
ler Jørgen Jørgensen.

En anden skelsættende be-
tydning fi k det, da kirken i 2007 
ansatte Torben Kallesen som 
kirke-  og kulturmedarbejder. Han 
var lovsangsleder i Karlslunde 
Strandkirke og underviste i mu-
sik på Køge Private Realskole. 
Sognepræsten kalder ham lige-
frem ”en inkarnation af Alpha-
tænkning.”

Åndelige oplevelser
I dag er menigheden og præ-

sten blevet meget mere fortro-
lige med, hvordan Helligånden 
arbejder og virker i og igennem 
mennesker.

- Efterhånden føles det nær-
mest, som om vi hele tiden går lidt 
i åndelige oplevelser her i Aaben-
raa. Der sker så mange små og 
store ting. Det var en særlig stor 
oplevelse, da jeg i 2012 sammen 
med Torben Kallesen og ti frivil-
lige ledere var i England. Vi var 
sammen med 5500 kirkeledere i 
Royal Albert Hall.

- Undervejs skete der to ting, 
som var ret afgørende: Vi fi k en 
grundlæggende vision om, at 
vi skulle hjem og profi lere, at vi 
skulle til at være mere aktive i 
bøn. Det resulterede i, at vi lod 
os inspirere af den internationale 
bevægelse ”24-7 Prayer”, der har 
sit udspring i Holy Trinity, Bromp-
ton, hvor Alpha stammer fra. Vi 
indrettede et bederum i menig-
hedshuset, hvor der skulle bedes 
konstant i syv dage. Vi har gjort 
det en til to gange om året lige 
siden. Det har kostet noget og er 
en stor berigelse og velsignelse 
for vores kirke, fortæller han.

Nu er der et rum i kirken, hvor 
der står ”Bederum”, som næsten 
kun bruges til bøn. Fordi, som 
præsten forklarer; ”det blev lagt 
som et kald på os, da vi var i 
London”.

- Det var en stærk åndelig 
oplevelse, da kirkeledere fra hele 
verden sang med på lovsang med 
nogle af de bedste lovsangere 
i verden. Alle var helt oppe at 
ringe. Samtidig oplevede jeg midt 
i det hele, at der på en måde 
blev varslet ”modgang hjemme. 
Det bliver sejt”. Jeg havde sådan 
en forudsigende fornemmelse af 
”Palle alene i verden…bliv klar til 
strid for det her!” 

- Når man står midt i en stor 
gave, kan man også stå foran en 
stor modstand. Og det blev til tider 
hårdt, da jeg kom hjem. Der har 
været åndskampe…med folk der 
har haft det svært - og mistænke-
liggørelse og modstand udefra.

- Men det er lykkedes! Vi har i 
dag 200-300 gospelsangere. De 
fl este er uden kirkelig baggrund. 
Og vi har 50 Gospel-teens, der 
beder sammen og deler liv med 
hinanden. TV-udsendelsen af 
vores gudstjeneste på DR K Pin-
sedag er en anden manifestation 

heraf, afrunder han.
For dem, der ikke så udsendel-

sen, kan tilføjes: En virkelig fi n og 
musikalsk manifestation. 

Jørgen Jørgensen er født i 
1960, gift med Annette og har 
fi re voksne børn og fem børne-
børn. Han er vokset op på landet 
i Vestjylland og har altid haft en 
god jordforbindelse: Forældrene 
havde en bondegård.

En god jordforbindelse er be-
stemt en velsignet egenskab, 
når man er en vigtig brik i Hel-
ligåndens plan. Som han skriver 
i bogen:

”Det er Guds plan med os, at 
vi skal fylde vores plads i verden 
ved at stræbe efter at fyldes af 
Helligånden, så vi på hver vores 
måde kan gøre det, vi er udrustet 
til. Som brikker i et puslespil – alle 
er forskellige, men i deres forskel-
lighed udgør de et samlet billede”.

Jørgensen og
nådegaverne
i Folkekirken
Præsten Jørgen Jørgensen fra Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa ønsker, at nåde-
gaverne kommer i brug i Folkekirken. Nu har han skrevet en bog om det.

Jørgen Jørgensen har været 
præst i Aabenraa i 25 år og 

været med til at fremelske en 
nådegaveorienteret menig-

hed. Nu har han også skrevet 
en dyb bog på 300 sider om 

nådegaver.

Graham Tomlin-citat fra bo-
gen ”Nådegaver i brug” (Forla-
get ProRex) - oversat af Jørgen 
Jørgensen:

”Den katolske kirke bevarer 
vigtigheden af kirkens synlige 
enhed som Kristi nærvær i 
verden; en forlængelse af 
inkarnationen og et sted at 
vokse i helliggørelse. Den or-
todokse kirke minder resten 
af kirken om det grundlæg-
gende mysterium om Gud og 
frelse som en genskabelse af 
gudsbilledet i menneskehe-
den. De lutherske minder os 
om, at vi er retfærdiggjorte for 
Gud, ikke i kraft af vore egne 
bestræbelser, men ved Guds 
nåde, som vi har modtaget 
ved tro alene. Anglikanerne 
tjener som påmindelse af be-

hovet for tålmodig teologisk 
efterprøvelse, vigtigheden af 
at holde forskellige kristne 
sammen under samme paraply 
af righoldig kristen ortodoksi, 
særligt i katolske og refor-
merte traditioner. Baptister 
påpeger vigtigheden af den 
lokale kirke som et udtryk for 
livet i Kristus og behovet for en 
moden voksen tro; ikke bare en 
andenhånds tro nedarvet fra 
forældrene. Pinsekirkerne er 
en påmindelse om behovet for 
den dynamiske tilstedeværelse 
og erfaring af Gud i ånden og 
en levende forventning i guds-
tjenesten. Hver især bevarer 
de på forskellig vis noget af 
rigdommen i den almindelige 
tro, og hver især behøver på 
en måde de andre.”

Kristne bør stå sammen
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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
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228,-

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Anna Maria inviterede 
62 fl ygtninge på udfl ugt
Af Henri Nissen

Anna Maria Høy er på kontant-
hjælp, mens hendes arbejds-
skade fra et overfald udredes. 
Men det forhindrer hende ikke 
i at tage initiativ til at hjælpe 
andre, som har det værre.

For tre uger siden havde Anna 
Maria to indvandrere med i kirken 
Troens Ord i Brande. Under bøn-
nen fi k Anna Maria et billede af en 
bus, og hun følte, at Guds sagde 
til hende: Skaf en bus.

- Jeg undrede mig over, hvad 
jeg skulle bruge en bus til. Men så 
tænkte jeg på de to indvandrere, 
jeg havde taget med i kirken. Og 
så fi k jeg den tanke at invitere en 
busfuld asylansøgere på udfl ugt, 
fortæller Anna Maria Høy.

- Jeg synes, at vi som kristne 
skal huske at holde hjerterne 
varme og ikke blive hårde, som 
så mange andre er blevet overfor 
de fremmede, siger Anna Maria. 

Hun glæder sig over, at mange 
kirker allerede er godt i gang med 
at viser fl ygtningene gæstfrihed 
og en hjælpende hånd.

Bussen blev betalt
Hun undersøgte nu prisen for at 

leje en bus hos Herning Turistbus-
ser og var villig til selv at betale for 
den af sin kontanthjælp.

Men da hun senere besøgte 
nogle venner i asylcentret og 
luftede sin idé, tilbød chefen for 
centret at betale for bussen.

Begejstret fortsatte Anna Maria 
med at planlægge turen. Hun 
ville gerne tage asylansøgerne 
med til ”Verdens Buffet” middag, 
som hvert år holdes om lørda-
gen, når kirken i Brande har sit 
sommerstævne. Her laver de 
internationale deltagere retter fra 
deres egne lande.

Maden blev betalt
Nu indtraf næste ’mirakel’, for 

asylcentret ville sørge for mad til 
50 fra et catering fi rma. Asylan-
søgernes yndlingsret: Kylling og 
stegte ris. Anna Maria skulle så 
selv sørge for kaffe, kage og is. 
Og hun fi k en bekendt buschauf-
før til at transportere seks rammer 
sodavand fra Tyskland. 

- På asylcentret hjalp de mig 
også med at lave en plakat på en-
gelsk. Men to dage før var der kun 
otte tilmeldte. En af indvandrerne 
hjalp mig med at oversætte pla-
katen til arabisk og persisk. Og 
nu var der 94 interesserede! Det 
endte med, at de 62, der kom først 
til mølle, fi k lov at komme med. 

Relationer før religioner
De fl este deltagere på udfl ug-

ten til frikirken var faktisk mus-
limer, for det viste sig, at ca. 20 
af de kristne asylansøgere var til 
bibelstudie-gruppe i Skt. Johan-

nes kirke den dag.
- Men det glæder mig kun, at 

vi fi k folk med fra alle religioner. 
Det vigtigste er ikke religioner, 
men relationer, siger Anna Maria, 
der dog selv er blevet en meget 
overbevist og begejstret kristen 
for ca. 10 år siden.

Herning Folkeblad brugte 
netop udtrykket ”Relationer før 

religioner” som overskrift i sin 
meget positive omtale.

- Der har været så meget ne-
gativ omtale af fl ygtninge på det 
seneste, og vi har lyst til at give 
asylansøgerne en dag, hvor de 
bare kan hygge sig og have det 
rart, sagde Anna Maria til Herning 
Folkeblad.

Først på dagen var deltagerne 

med til en masse udendørs ak-
tiviteter i det gode vejr. Og efter 
kaffe og middag kunne de være 
med til et kristent møde, hvis de 
ønskede. Nogle valgte i stedet at 
spille fodbold eller volleyball.

Dybt berørt
Mange blev meget berørt over 

det, de oplevede - bl.a. ved af-
tenmødet, hvor Stephen Mo-
ses prædikede, bad for og gav 
kundskabsord til folk. Herunder 
også et par af asylansøgerne, 
bemærkede Anna Maria.

Udover den meget internatio-
nale kirkes egne præster, Erling 
Laursen og Stephen Moses, 
havde sommerstævnet også be-
søg af de kristne prædikanter Anu 
Jacob fra Indien, Jens Garnfeldt 
fra København og indiske Gideon 
Stanley fra USA.

- Men selv om vi er en kristen 
frikirke, inviterer vi gerne menne-
sker fra andre religioner også, for 
vi tror på, at kærlighed integrerer, 
understreger Anna Maria Høy 
overfor Herning Folkekblad. Også 
den lokale ugeavis har omtalt 
hendes utraditionelle initiativ.

Blev vist respekt
Nogle har spurgt hende, om 

hun ikke blev udsat for seksuelle 
tilnærmelser fra de mange mænd. 

- Jeg har ikke været ude for 
én eneste uheldig bemærkning. 
Tværtimod har de vist mig en 
respekt, som jeg har undret mig 
over, siger Anna Maria og tilføjer:

- Det er jeg ikke sikker på ville 
være tilfældet, hvis jeg fyldte bus-
sen med danske fodboldfans...

Det er Gud, der skal have æren 
for hele det vellykkede arrange-
ment, fastslår den lattermilde 
Anna Maria og tilføjer: Jeg var 
blot villig til gøre det, som Gud 
bad mig om, - og så sørgede Han 
for resten...!

Kontanthjælps-modtager fra Herning oplevede Guds opbakning, da hun handlede i tro.

Anna Maria Høy er her omgivet af nogle af de asylansøgere, som hun tog med på udfl ugt.

Herning Folkeblad hæftede sig ved, at en kristen kirke invite-
rede fl ygtninge til fest uanset hvilken religion, de havde.

Flygtningene fi k bl.a. kylling og stegte ris til deres middag i 
det grønne.

Efter en katolsk præst i Nordfrankrig fi k skåret halsen over af 
islamistiske terrorister har fl ere medier, heriblandt den franske 
avis Le Monde og Danmark Radio, besluttet, at de ikke vil vise 
billeder af terrorister.  

Begrundelsen er, at billederne kan opfattes som en glorifi cering 
af terroristerne og inspirere andre. Det har skabt stor debat, for er 
det ikke en glidebane hen imod noget, der ligner censur? Den euro-
pæiske tradition er bygget op på det frie ord og fri oplysning. Uanset 
hvordan man vender og drejer det, er der tale om en politisering 
af medierne. For man tager et politisk valg, et politisk hensyn, når 
man vælger at sløre virkeligheden og terroristernes sande ansigt.

Billedforbuddet hos visse medier er ikke den eneste tilsløring af 
hændelser, vi har været vidne til for nylig. Da en ung tysk-iransk 
mand skød 9 mennesker på en McDonalds restaurant i München, 
gik nyhedsmedier med det samme i gang med at omtale ham som 
skydegal højrenationalist eller psykisk forstyrret person. Kommen-
tatorer og nyhedsværter gjorde en dyd ud af straks at nedtone den 
mulighed, at det kunne være islamistisk terror. 

Der er sket en markant ændring i vores syn på terror og is-
lamismen i denne sommer. Vi er simpelthen blevet bange for 
virkeligheden. 

Jeg hører debattører, intellektuelle, journalister, redaktører, 
politikere, ja selv paven insisterende på, at der ikke er en sam-
menhæng mellem terror og islam.  Det er enten psykisk forstyrrede 
mennesker eller nogle enkelte ”tosser”. Ethvert religiøst motiv 
bortforklares og benægtes.

Når jeg læser debatter og facebook-opslag, ser jeg samtidig en 
ny tendens: Folk mener, at hvis vi ikke taler om terroren og ikke 
giver terroristerne spalteplads, ja så kan den ties ihjel og vil holde 
op af sig selv. Parolen er altså: Luk øjnene, lad vær at tale om 
det – lad som om det ikke eksisterer – og så forsvinder problemer 
med vold og terror af sig selv.

Hvad blev der af den kamp for ytringsfriheden og retten til at 
kritisere religionen, som vi snakkede så meget om under Muham-
medkrisen? Er det helt glemt?

Jeg er efterhånden mere bange for fortielsen af fakta og fornæg-
telsen af sandheden, end jeg er for islamismen i sig selv. Det er, 
når de gode lukker øjnene, at ondskaben vokser.

Vi er blevet bange 
for virkeligheden



Udfordringen søndag den 7. august 2016 INDLAND .  5

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,-

NYHED

Apostolsk Kirke på hjørnet 
af Nørrebrogade og Strandby 
Kirkevej i Esbjerg har fået 
navneforandring. Fremover vil 
kirken hedde Jakobskirken. 

Navneskiftet bliver fejret den 
28. august klokken 11-14, hvor 
der er åbent hus med grill og 
aktiviteter som hoppeborg, an-
sigtsmaling og trylleshow med 
Tryllestøv, kendt fra ”Danmark har 
talent” oplyser Troels Giversen fra 
lederteamet.

Den mere formelle markering 

sker i forbindelse med gudstje-
nesten den 21. august.

Jakobskirkens Facebook-side 
har allerede iklædt sig det nye 
navn – det vil primært være her, 
kirkens annonceringer fra uge 
til uge vil foregå fremadrettet. 
Kirkens hjemmeside vil ligeledes 
få et brush-up. I løbet af efteråret 
vil facadeskiltet mod Strandby 
Kirkevej blive skiftet.

Apostlen Jakob
Navnet Jakobskirken er re-

sultatet af et årelangt ønske om 

et mere mundret navn. Valget af 
navnet Jakob er bl.a. inspireret af 
apostlen Jakob og formuleringen 
fra ”Jakobs Brev” om at vise troen 
med sine gerninger – en karakter, 
Jakobskirken gerne vil tilstræbe.

Jakobskirken bekender sig til 
klassisk kristendom. Gudstjene-
sterne tilstræbes at være ufor-
melle, tilgængelige og forståelige 
for alle. Der afsluttes altid med 
kaffeservering og mulighed for 
en snak og for at stille spørgsmål. 

Bodil

Søndag den 7. august kl. 14-17 
er der fernisering på Karsten 
Auerbachs udstiling på Galleri 
Bibelland i Børkop. 

- Jeg er ikke vokset op med 
kristendommen, men brugte de 
fl este af mine teenageår på andre 
religioner, før jeg som 21-årig 
blev kristen. Jeg har altid prøvet 
at bevare denne tilgang, de ”nye 
øjne”. Prøvet at lade være med at 
forfalde til det indforståede – også 
i mit billedsprog. 

Jeg har altid haft mere lyst til 
at skabe NYE symboler for Gud. 
Fortælle tingene på nye måder, 
siger Karsten Auerbach.

Billeder som bøn
Karsten Auerbach lader sig 

inspirere af menneskeskæbner.
- Jeg er nær pårørende til en 

psykisk syg. Det er forbundet 
med stor smerte. I nogen tid har 
jeg givet mig selv lov til at male 
menneskefi gurer som udtrykker 
lidelse. For nogle uger siden 
begyndte jeg at lægge guld på 
disse malerier (i den græske og 
russiske kristendom er guldet 

symbol for Evigheden og Guds 
nærvær).

 På en eller anden måde blev 
det en bøn, der var dybere end 
ord – at kunne tage de værste 
og grimmeste følelser med helt 
ind i dette Nærvær, fortæller han.

Sprænger rammer
Karsten Auernbachs værker 

spænder fra små akvareller til 
store rumudsmykninger. Han ar-

bejder også med kunstprojekter, 
hvor helt almindelige mennesker 
får lov at prøve kræfter med at 
udtrykke sig i det visuelle sprog. 

Han har  bl.a. erfaringer fra et 
job på LEGO, hvor han lærte at 
gøre ansigter og kroppe levende, 
selvom klodserne var fi rkantede. 
Også gadeteater, ballet og pan-
tomime har givet ham en indre 
følelse af, hvordan fi gurerne skal 
være. 

Hans seneste værker er kal-
ligrafi ske billeder med inspiration 
fra Kina. De har været med på 
udstillinger i Beijing og Kunming. 
Mange af dem bliver dog revet 
væk lige så hurtigt, som Karsten 
kan nå at lave dem!

Udstillingen på Galleri Bibel-
land kan efter aftale besøges 
på andre dage end søndag.

Bodil
 

Apostolsk Kirke i Esbjerg 
bliver til Jakobskirken

Kun Retten til 
Liv rådgiver 
uventet gravide
Mødrehjælpens abortråd-
givning lukkede 1. juli, fordi 
satspuljetilskuddet bort-
faldt. Derimod har Retten til 
Liv stadig Abortlinjen.

I forbindelse med lukningen 
af Mødrehjælpens rådgivning har Dansk Kvindesamfund ført en 
underlødig hetz mod Abortlinien, skriver Retten til Liv. 

”Helt ukritisk viderebringer organisationen beskyldninger om, 
at Abortliniens rådgivning ’manipulerer og shamer personer i en 
sårbar situation’. Som eneste ’dokumentation’ anføres, at det er 
Retten til Liv, der står bag Abortlinien. Dansk Kvindesamfund skulle 
hellere stille spørgsmålet, hvorfor der er så få ’aborttilhængere,’ 
der synes at rådgivning til disse kvinder er værd at kæmpe for”, 
fastslår Retten til Liv.

Abortlinjen er åben hver aften mellem klokken 19.00- 22.30.
Bodil

Jakobskirken
Jakobskirken har været i 

Esbjerg siden 1917 og kan 
fejre 90 års jubilæum i 2017. 
Kirken har adresse på Nør-
rebrogade 67 i Esbjerg

Facebooksiden er face-
book.com/Jakobskirken og 
hjemmeside er Kirkeonline.
dk. Der er gudstjeneste hver 
søndag kl. 10.30

Præsten hedder Matt 
Thomas. Han er englænder 
og dansk gift.

Det nye navn fremgår allerede af kirkens annoncer.

Jakobskirken fejrer sit nye 
navn med grill, hoppeborg 
og trylleshow den 21. august. 
Foto: trylformig.dk

Karsten Auerbach udstiller 
på Galleri Bibelland

’I nærheden’ hedder dette 
maleri af Karsten Auerbach.

Der er fernisering på udstilligen den 7. august.

Jeg vil gerne skabe NYE sym-
boler for Gud, siger kunstne-
ren Karsten Auerbach.

Jazz-musiker udgiver salme-cd
Menighedsrådenes Blad bringer et 
interview med den 47-årige jazz-
musiker Chris Minh Doky, som for 
nylig har udgivet cd’en ”Et barn er 
født” med sin egen fortolkning af 14 
kendte salmer.

 Salmerne er noget af det mest dan-
ske, der fi ndes. De er vores dna, mener 
jazzmusikeren. Han har en vietname-
sisk far og en dansk mor, som lærte 
ham fadervor og tog ham med i kirke.  

Chris Minh Doky lærte allerede som 
6-årig at spille klaver. Han er uddannet  musiker på el- og akustisk 
bas i New York, men bor nu i København. Han har i fl ere år spil-
let til jazz-gudstjenester i Københavns Domkirke og betegner sig 
som troende. 

Chris Minh Doky har udvalgt de 14 salmer i samarbejde med tre 
præster fra Københavns Domprovsti. På cd’en fortolker otte danske 
sangere, bl.a. Søren Huss, Maria Lucia og Poul Dissing salmer som 
”Se nu stiger solen” og ”Dejlig er jorden”.

- Hvis ”Et barn er født” kan være med til at få fl ere til at holde 
af salmerne, vil det være en stor ting, siger Christ Minkh Doky til 
Menighedsrådenes Blad. 

Bodil

Bibi og John om indre healing
Ægteparret Bibi og John Jørgensen har hjulpet mange men-
nesker gennem deres arbejde med ”Åndens Klinik”.

Det er et frivilligt arbejde, hvor man forsøger at se 
sygdomme og lidelser ud fra et bibelsk og åndeligt 
synspunkt og forsøger at hjælpe plagede men-
nesker gennem bøn og udfrielse. Der fi ndes fl ere 
sådanne gratis ’klinikker” i forbindelse 
med kirkerne.

Ægteparret, som har været for-
standerpar i Apostolsk Kirke i 17 år, 
er for nylig flyttet fra Hillerød til 
Løgumkloster. 

De taler på fredag kl. 19 i Sø-
strehuset i Christiansfeld. 

Henri.
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UGENS PRÆDIKEN                         Af  Hans Fhær

Hvis du har lavet noget, opfun-
det og udviklet det, passer du 
bedre på det, end hvis du bare 
har købt det for en slik. Det der 
står dig nært, har du et andet 
forhold til end det fjerne. Det 
du har købt for dine surt opspa-
rede penge, passer du bedre på 
end det, du er kommet let til.

I 1. Kongebog det 3. kapitel er 
der en beretning om Salomon, 
der var en konge over Israel på 
Gammel Testamentes tid. Han 
blev kendt i datiden for sin store 
visdom. Gud havde givet ham 
lov til at bede om et ønske for at 
forberede ham på at regere Israel. 
Han bad om visdom og ikke om 
rigdom. Gud gav ham begge dele. 

Han blev kendt på en be-
slutning/dom, som han engang 
afsagde. To prostituerede kvinder 
levede sammen med hinanden 
og hver deres søn. En nat kom 
den ene mor til at ligge sin søn 
ihjel. Hun vågnede og opdagede 
det. Hun sneg sig så til at bytte 
sin døde søn ud med venindens 
levende søn.

Om morgenen opdagede mo-
deren det og var sikker på, at 
der var byttet om. En mor kender 
sit barn, kærlighedsbåndene er 
stærke og ikke bare sådan at rive 
over. De kom op at skændes og 

endte med at komme for kongen. 

Kong Salomon stod nu med to 
kvinder med en levende og en 
død dreng, hvor begge mødre 
påstod, at den levende dreng 
var deres. De stod og skændes 
foran kongen. Efter at have hørt 
på deres skænderi et stykke tid, 
bad han om at få et sværd. Så 
sagde han: ”Skær drengen midt 

over, så kan i få en halvdel hver”. 
Reaktionen kom prompte. Mo-
deren der havde ligget sin dreng 
ihjel, sagde straks: ”Det var da en 
god idé, gør du det”. Den rigtige 
mor til det levende barn, sagde: 
”Nej nej, så lad hellere hende få 
ham”. Moderkærligheden brød 
igennem. Kongen vidste nu, hvem 
der var den rigtige mor, og hun fi k 
sin levende søn igen. 

Kampen på jorden
Gud og Satan har det samme 

forhold til skaberværket. Gud gør 
alt, hvad han kan, for at passe på 
sit skaberværk, mens Satan, da 
han ikke kunne få herredømmet, 
gør alt for at ødelægge menne-
skeheden og alt, hvad der er på 
jorden. Det undrer mig, at men-
nesker ikke gennemskuer det. 

Gud elsker os så meget og 
vil, uden at tvinge os, elske os 
ind i sin plan om at blive reddet. 
Satan hader os så meget, at han 
vil gøre alt for at ødelægge men-
neskeheden. 

Fælder ligner noget ægte
Hvis man ikke kender Gud, 

er det svært at kende forskel 
på Gud og Satan. Ligesom der 
ikke fi ndes nogen, der gider lave 
falske 40-kronesedler, fordi der 
ikke fi ndes en ægte, laver Satan 
heller ikke falske udsagn, uden 
der fi ndes en tilsvarende sand-
hed til at kunne tage fejl af. En 
fælde er også noget, der ligner 
noget ægte. 

Det er sådan, at mennesket, 
du og jeg, er skabt i Guds billede, 
og det kan ingen gøre noget ved. 
Heller ikke Satan. Uanset om du 
tror på Gud eller ej, er du skabt 
i hans billede, og der er noget af 
Ham, noget ægte over dig. 

Du minder om Gud
Selv om du beslutter dig for 

ikke at ville tro på noget som 
helst, eller beslutter dig for at 
tjene Satan, så er du jagtbytte for 
ham. Han lægger fælder og gør alt 
for at holde dig væk fra Gud og 
hans redningsplan.

Mennesker der overgiver sig til 
Satan, kæmper for at tilfredsstille 
ham og gøre, hvad han beder 
dem om. Alligevel ender de med 
at dø en frygtelig død. For uanset 
hvor meget du prøver at skjule 
det, vil du altid minde Satan om 
Gud, og han vil gøre alt for at 
udslette dig.

Gud har en redningsplan for 
dig. Luk øjnene op og se, hvad 
der er sandt, og hvad der er falsk. 
Lad være med at lade dig narre.

Johannes 3:16-17:
”For så højt elskede Gud ver-

den, at han sendte sin eneste 
Søn, for at den, der tror på ham, 
ikke skal gå fortabt, men have 
evigt liv. Gud sendte nemlig ikke 
sin Søn til verden for at dømme 
verden, men for at frelse den.”

Gud elsker sit skaberværk. 
Han har lavet det og passer 
på det.

Gud elsker 
sit skaberværk...

Søndagens tekst: Luk. 7:36-50
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

36En af farisæerne indbød engang Jesus til 
spisning i sit hjem. 37En kvinde fra gaden, en 
prostitueret, fi k at vide, at Jesus var taget ind 
for at spise hos farisæeren, og hun gik derhen 
med en alabastkrukke fyldt med aromatisk 
olie. 38Da hun var kommet indenfor, knælede 
hun stille ned bag Jesu fødder og begyndte at 
græde. Hendes tårer faldt på hans fødder. Med 
sit lange hår tørrede hun dem, kyssede dem og 
hældte den aromatiske olie ud over dem. 39Da 
farisæeren, som havde indbudt Jesus, så, hvad 
kvinden gjorde, tænkte han ved sig selv: »Det 
her viser, at Jesus ikke er en profet fra Gud. El-
lers ville han være klar over, hvad det er for en 
slags kvinde, der rører ved ham. Han ville vide, 
at hun er prostitueret.«

40»Simon,« sagde Jesus, »jeg har noget, jeg 
gerne vil sige til dig.«

»Hvad er det, mester?« spurgte farisæeren.
41»Der var to, som skyldte penge til den 

samme mand. Den ene skyldte 500 denarer, 
mens den anden kun skyldte 50. 42Ingen af dem 
kunne imidlertid betale deres lån, så manden 
eftergav dem begge, hvad de skyldte. Hvem af 
de to, tror du, var mest taknemmelig?«

43»Mon dog ikke det var den, som fi k eftergivet 
mest?« svarede Simon.

»Jo, du har ret,« svarede Jesus.
44Så vendte han hovedet mod kvinden og 

fortsatte: »Simon, har du set, hvad den kvinde 
har gjort? Da jeg kom ind i dit hjem, sørgede du 
ikke for vand til mine fødder. Men hun har vasket 
dem med sine tårer og tørret dem med sit hår. 
45Du gav mig heller ikke det sædvanlige kys på 
kinden til velkomst, men hun bliver ved med at 
kysse mine fødder. 46Du kom ikke med olivenolie 
til mit hoved, men hun kom med aromatisk olie 
til mine fødder. 47Det siger jeg dig: Hun har fået 
sine mange synder tilgivet, for hun har vist stor 
kærlighed. Den, som kun har fået tilgivet lidt, 
viser ikke megen kærlighed.«

48Derefter sagde Jesus til kvinden: »Dine 
synder er tilgivet!«

49Der blev uro omkring bordet. »Hvem er den 
mand, som påstår, at han kan tilgive folk deres 
synder?« sagde de andre gæster til hinanden.

50Men Jesus fortsatte henvendt til kvinden: 
»Det er din tro, der har frelst dig. Du kan gå nu 
- med fred i hjertet!«

Netpræst, 
formand Netkirken

- Og Satan gør, hvad han kan, for at ødelægge det...

Satan sætter fælder op for at holde dig væk fra Guds frelses-
plan. Han hader os så meget, at han vil gøre alt for at ødelæg-
ge menneskeheden. For vi minder ham om Gud.

’Bare nåde’ eller 
et helt nyt liv...?
Nåde er et meget populært ord i kristne kredse. Og det er 
ligefrem blevet en dyd at fortælle, hvor uduelig og syndig, 
man er, og hvor ligegyldigt man tager buddene. 

Men læser man for en gangs skyld i Ny Testamente i stedet 
for i de bøger, der forsøger at tilpasse teologien til nutidens 
moral, så er nåden kun den ene side af budskabet.

Den anden side er at omvende sig fra det forkerte og følge 
Jesus i et anderledes liv end det, vi har lyst til. 

Både Jesus og apostlene taler klart om at følge Jesus, om 
at leve retfærdigt, om at korsfæste sit eget liv, ja hellere at 
rive sin arm af, end at begå noget forkert. 

Men i dag springer behagesyge kristne gerne over omven-
delsen. Hvis man hellere vil behage mennesker end Gud, 
kommer man nemt på vildspor. I stedet forkynder man ”bare 
nåde”. Men det bliver en ligegyldig nåde. For Guds tilgivelse 
giver jo ingen mening, hvis vi ikke erkender vores behov.

”Det gør ikke noget...”
Jo, jo, vi har da ”allesammen” skyld, og ingen af os er jo 

”perfekte”, indrømmer det moderne menneske gerne. Sådan 
generelt. Men ”det gør ikke noget”. For vi har jo nåden...

Med den indstilling nægter vi i virkeligheden at forholde 
os til vores egen skyld overfor Gud og andre mennesker. 

Vi griber ikke desperat ud efter Guds kostbare, bloddryp-
pende nåde, som Jesus dyrt vandt på korset. 

Vi får heller ikke ryddet op, slipper ikke af med skylden 
og de indre dæmoner og begynder ikke et nyt liv... 

Vi accepterer bare en ”det gør ikke noget”-teologi. For 
Gud elsker dig jo. Og du må da endelig ikke tro, at du skal 
foretage dig noget som helst. Præster advares oftere imod 
”gernings-kristendom” end imod ligegyldighed.

Samvittighed og gode gerninger? 
Men hvad er det så, Paulus skriver i fx Fillipperbrevet 1,10-

11: ”Jeg beder om, at I på dommens dag må kunne stå med 
en ren og uplettet samvittighed og med rige resultater af 
de gode gerninger, som Kristus har udført gennem jer til 
ære og pris for Gud.”

På dommens dag betyder det altså noget, om vi har en 
ren samvittighed. Og det gør det også nu. For hvis hjertet er 
urent, bliver livet og handlingerne derefter.

Paulus taler om resultater af gode gerninger, som han 
håber, vi har. Mange kristne er godt tilfredse med bare selv 
at blive frelst og især med selv at blive velsignet. Men Paulus 
taler om at være med til at frelse og velsigne andre. 

Og han har en vigtig tilføjelse til de gode gerninger, nemlig: 
”...som Kristus har udført gennem jer.”

Det er nemlig sådan, at Gud har gjort sig afhængig af os, 
når det gælder jorden og vores tidsalder. Han kan gøre de 
mest vidunderlige ting, som fx at helbrede en syg eller befri 
en fra afhængighed, eller gøre noget godt for nogen; men 
han gør det gennem os. 

Investere vores talenter
Derfor er det så vigtigt, at vi stiller os til rådighed for Gud. 

At vi villigt gør det, vi fornemmer er Hans gode vilje. Og at vi 
gør det med et rent hjerte, dvs. med rene motiver.

Men det er ikke noget, der sker automatisk. Du har et valg. 
Du kan vælge at grave dit talent ned eller bruge det.

Det ville være fl ovt på dommens dag at stå foran Jesus 
som den uduelige tjener i Mattæus 25 om de betroede ta-
lenter. Ham, der havde gravet sit talent ned. Han var slet ikke 
uduelig, men havde valgt at være det på grund af sin forkerte 
opfattelse af Gud. Hans uduelighedsteologi. 

Lad os bruge alt, hvad vi har. Forsøge det bedste, vi 
kan. Ikke være så optaget af at realisere og brande 
os selv, eller bare leve for tom nydelse, men inve-
stere os selv med hud og hår.

Så kan Gud nemlig gøre det utrolige gennem 
os. Så kommer hans kraft i funktion. Så kommer 
”himlen ned på jorden”, dvs. så sker Hans vilje 
her og dér i samfundet. Som en forsmag på det 
fuldkomne, som først sker i evigheden.
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Af Poul Kirk 

Efter tre indbyrdes krige 
valgte den franske uden-
rigsminister og den tyske 
forbundskansler i 1950 at 
lade sig inspirere  af en ame-
rikansk evangelist - til fred, 
forsoning og fællesskab.  
Det blev begyndelsen til EU 
og mere end 70 års fred i 
Vesteuropa. 

I  starten af 2015 forærede 
min gode ven, Per Eivind Stig 
– den tidligere landsleder for 
Ungdom Med Opgave i Dan-
mark  – mig det første udkast til 
oversættelsen af bogen ”Deeply 
Rooted: The Forgotten Vision 
of Robert Schuman” skrevet af  
YWAM’s europæiske leder gen-
nem 25 år, Jeff Fountan.  

Jeff Fountain stammer fra 
New Zealand og besluttede 
sig for at finde frem til kristne 
personligheder, som qua deres 
tro havde øvert stor indflydelse 
på Europas udvikling. I denne 
søgen fandt han frem til navnet 
Robert Schuman. .

Den franske udenrigsminister 
Robert Schuman bliver i histo-
riebøgerne kaldt for ”Europas 
far” og var Europa-Parlamentets 
første formand i 1952. 

Opvokset i grænselandet
Rober t Schuman (1886-

1961) voksede op i grænse-
landet mellem Tyskland og 
Frankrig – et område som har 
været centrum for tre store 
krige: 1870-1871; 1914-1918 og 
1940-1945. Som troende katolik 
og fransk udenrigsminister i 
1948 – 1952 stillede han gang 
på gang det store spørgsmål: 
Hvordan kan vi i Europa undgå 
en tredje verdenskrig? Hvordan 
kan vi stoppe krigens vanvid?

Robert Schumans historie 
begynder i grænseområdet til 
Tyskland. I Alsace Loraine. Som 
14-årig mistede han sin far, men 
moderens stærke tro på Gud 
bar dem begge. Moderens tro 
blev også Robert Schumans 
egen personlige tro. 

Rober t Schumans evner 
var synlige for enhver, og han 
valgte jurastudiet, og allerede 
som 24-årig fik han en juridisk 
doktorgrad. Da han havde fået 
sit første jobtilbud som advokat i 
Metz, døde moderen i en tragisk 
ulykke. 

Som enebarn og 25-årig  var 
han nu pluselig også forældre-
løs. I denne personlige livskrise 
søgte han ly i klosteret, og han 
overvejede at søge om at blive 

munk. Men inden da kontak-
tede han en god kristen ven i 
Strassbourg for at søge råd. 

Vennen, Henri Eschbach, 
svarede ham i et brev, at fremti-
dens helgener vil være embeds-
mændene. Han tog imod dette 
råd som opmuntring til ikke at 
gå klostervejen og sagde ja til 
advokatjobbet i Metz. Senere 
gik han ind i politik, og i 1948 
blev han Frankrigs udenrigs-
minister. 

En amerikansk 
evangelists hjælp 

Efter anden verdenskrig mød-
te han  på Moralsk Oprustnings 
retrætecenter i Schweiz den 
amerikanske evangelist Frank 
Buchman, hvis forkyndelse 
gjorde et stort indtryk på ham. 

Buchmans budskab om, at 
det var vigtigt i alle livets aspek-
ter at lytte til Guds vilje, greb re-
trætedeltagerne. Buchman var 
klar i mælet, når han prædikede 
om at bekende synder for hin-bekende synder for hin-
anden og bede for hinanden.  

Under et møde på retræ-
tecentret i Schweiz i 1946 
udbryder Buchman pludselig: 
”Hvor er tyskerne? Nogle af jer 
tænker, at Tyskland er nødt til at 
forandre sig – og det er rigtigt. 
Men I vil aldrig blive i stand til 
at genopbygge Europa uden 
tyskerne!” 

Schuman og Buchman var 
enige om, at hvis ikke Tyskland 
blev omfattet af kristen tilgivelse 
og forsoning, ville de gudløse, 
anarkistiske og kommunistiske 
kræfter oversvømme Europa, 
og man ville styre direkte imod 
et nyt europæisk ragnarok.

Men i samtalerne med Buch-
man var Schuman alligevel fyldt 
med meget frygt og skepsis 
over for tyskerne. Han vidste, 
at Gud havde kaldet ham til at 
bringe hadet til ophør mellem 
Tyskland og Frankrig efter an-
den verdenskrig. 

Men jeg tøver med det, re-
flekterede Schuman over for 
Buchman. Lavmælt for talte 
Buchman, at Schuman  var nødt 
til at tage ansvar og blive på den 
politiske platform, han var blevet 
betroet: Det er den plads, Gud 
har sat dig på, sagde Buchman. 

Men Schuman havde det 
svært med tyskerne. Dem kun-
ne man ikke stole på, var Schu-
mans svar til Buchman. Men 
så fortalte den amerikanske 
evangelist ham, at han en må-m, at han en må-
ned tidligere havde mødt Kon-
rad Adenauer, som kort tid efter 

var blevet Vesttysklands første 
forbundskansler. Buchman til-
bød Schuman, at han ville give 
ham en liste over en halv snes 
tyske politikere, der havde søgt 
åndelig styrke på retrætecentret 
i Alpelandet. Situationen var 
ikke håbløs!

Dem vil jeg opsøge, svarede 
Schuman.

Men som fransk udenrigsmi-
nister var han under et kolossalt 
pres fra stærke nationalisti-
ske kræfter i Frankrig, som 
fx Charles de Gaulle. Han  
ønskede en hård linje over for 
tyskerne. 

Tre gange inden for 75 år 
havde man været i krig med 
tyskerne. Nu måtte de tyskere 
snart havde lært lektien! 

Men når Schuman mødtes 
med Adenauer i Schweiz, var 
den tyske forbundskansler me-
get skeptisk over for fransk-
mændenes virkelige intentioner. 
Buchman og hans medarbej-
dere måtte ofte stille sig imellem 
mellem de to statsmænd, som 
begge var kristne, men som 
havde svært ved at bevare til-
liden til hinanden. 

Adenauer betegnede Schu-
man som en løgnagtig fransk 
bonde, og tyskerne og Adenau-
er var dybt sårede over, hvad 
den franske presse skrev om 
dem. Hvordan kunne han så 
have tillid til den franske uden-
rigsminister?

Buchmans medarbejdere 
spurgte Adenauer om, hvordan 
han troede, han kunne forandre 
Schuman og franskmændene. 
Den tyske forbundskansler blev 
pludselig helt stille og svarede:  

Jeg har også selv brug for at 
ændre mig. 

Efter mange stille timer på 

retrætecentret i Schweiz kon-
kluderede den franske uden-
rigsminister Schuman, at det 
var vigtigt at skabe et moralsk 
klima, hvor sand broderlig en-
hed kan trives og overkomme 
alt det, der i dag splitter verden 
ad. I samtalerne brugte Schu-
man sætningen, at de måtte 
”være apostle for forsoning og 
opbygning af en ny verden” 

De måtte i fællesskab arbejde 
for en vedvarende forvandling af 
samfundet efter anden verdens-
krig. De første skridt var taget. 

Der var stadigvæk mange 
stærke spændinger mellem 
Adenauer og Schuman, men 
de havde begge viljen til forso-
ning, selv om det var svært at 
finde vejen til varig fred. Frygten 
lurede hele tiden. Frankrig ville 
ikke tillade tyskerne at have fuld 
suverænitet over grænseområ-
derne til Frankrig, og Frankrig 
var i deres stålproduktion af-
hængig af tysk kul fra netop 
dette område.

Forsoningen mellem 
Schuman og Adenauer  

I forsoningspagten mellem 
Adenauer og Schuman fik 
den franske udenrigsministers 
kabinetschef, Monet, en dag i 
slutningen af april måned for 66 
år siden ideen til Kul- og Stål-
unionen, som Schuman straks 
greb. Ideen om at skabe et nyt 
fællesskab i Europa af lige-
værdige lande, som alle afgav 
suverænitet til gavn for fælles-
skabet. Denne vision var båret 
af ønsket om at tilgive  og leve i 
forsoning med hinanden til fæl-
les gavn og forhindre fremtidige 
krige ved, at man i fremtiden 
var bundet sammen i gensidig 
afhængighed af hinanden. 

Den 9. maj 1950  fremsendte 
Robert Schuman sin erklæring, 
som i historiebøgerne bærer 
navnet: ”Schuman-erklæringen” 
– om det nye Europa bygget på 
de gamle kristne værdier om 
tilgivelse, fred og forsoning og 
ligeværd mellem små og store 
lande. 

I dagene før underskrivel-
sen af traktaten i Kul- og Stål-
unionen i april 1951 mødtes 
Schuman, Adenauer og den 
italienske minsterpræsident 
Caspari i et kloster for sammen 
at søge Gud for styrke til sam-
men at udleve visonen om fred 
og forsoning. 

De bad også om styrke fra 
Gud til, at Europa kunne undgå 
en ny verdenskrig. Og Schu-
mans og Adenauers store drøm 
var, at et samlet Europa kunne 
blive til gavn for Afrika!

Kul- og stålunionen 
blev starten 

Kul- og Stålunionen blev 
forløberen for Den Europæi-
ske Union, og Schuman blev 
Europa-forsamlingens – det 
kommende Europaparlaments  

- første præsident i 1958. 
I åbningstalen sagde Robert 

Schuman bl.a: 
Vi er kaldet til at minde os 

selv om Europas kristne funda-
ment ved at danne en demokra-
tisk model for ledelse gennem 
forsoning, som udvikler sig til 
et ”fælleskab af folk” i frihed, 
ligeværdighed, solidaritet og 
fred, og som er dybt rodfæ-
stet i grundlæggende kristne 
værdier”

I over 70 år har der været 
fred i Vesteuropa takket være 
en amerikansk evangelist, et 
retrætecenter i Schweiz og to 
ydmyge og gudhengivne stats-
mænd, som forlod hævnens vej 
og søgte tilgivelsen og forsonin-
gens vej. 

I dag kunne jeg have ønsket 
mig, at jeg ikke i så mange år 
havde ladet mig styre af frygten 
for EU og  løse argumenter i min 
kirketradition om, at ”EU i bund 
og grund er et gudløst hus og 
det nærmeste, vi kan komme 
på Antikrist”. 

Men det er aldrig  for sent at 
blive klogere. 

EU’s første fædre var kristne 

Pensioneret præst og 
efterskoleforstander

I over 70 år har der været fred i Vesteuropa takket være en amerikansk evangelist, et retrætecenter i Schweiz og  
to ydmyge og gudhengivne statsmænd, som forlod hævnens vej og søgte tilgivelsen og forsoningens vej. 

Robert Schuman (1886-1961) 
voksede op i grænselandet mel-
lem Tyskland og Frankrig og blev i 
1948 Frankrigs udenrigsminister.

Den amerikanske evangelist 
Frank Buchman, hvis forkyndelse 
om tilgivelse mellem nationer 
gjorde stort indtryk på Schuman.

Kronikken bygger delvist på bogen “Deeply Rooted: The Forgotten 
Vision of Robert Schuman” af Jeff Fountain. Bogen er også udgivet på 
dansk: Begyndelsen til det nye Europa. Se også schumancentre.eu. 
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig om noget, 

jeg ikke er helt afklaret omkring. 
Jeg er en mand på 24, og jeg 
studerer teologi.

Jeg tænker meget over det 
med lidelse og sygdomme, som 
der jo er rigeligt af her på jorden.

Jeg har selv lige mistet et kært 
familiemedlem efter længere tids 
sygdom. I det sygdomsforløb var 
der meget lidelse. Hele familien 
bad om helbredelse. Men den 
kom ikke. Men så trøster vi os alle 

med det evige liv og med tanken 
om, at vi nok skal mødes igen.

Hvorfor skal troende men-
nesker lide lige så meget som 
ikke-troende?

I din Brevkasse, som jeg ret 
ofte læser, er der mange kristne, 
som skriver til dig med ønsket 
om at blive raske. De ønsker at 
forlænge deres liv her på jorden 
mest muligt. Og det er nok gen-
nemgående, at når livet så slutter 
her på jorden, så vil man gerne 
have det forlænget med evigt liv. 

Skyldes det, at vi kristne er 
mere bange for døden end folk i 
fjerne lande og i andre kulturer? 
Måske har folk i fjerne lande 
og i fremmede kulturer et mere 
naturligt forhold til døden, end vi 
har. Døden er jo trods alt noget 
naturligt, som rammer alle før 
eller siden.

Er der i os alle en angst for at 
blive udslettet, ikke bare her på 
jorden, men for tid og evighed?

Hvordan er tanken om evigt liv 
opstået? Er den med i det gamle 

Testamente?
Jeg er ret nysgerrig overfor 

emnet: - Evigt liv.
Så tak, hvis du vil belyse emnet 

for mig. Du behøver selvfølge-
lig ikke at svare på alle mine 
spørgsmål.

En videbegærlig studerende 

Kære videbegærlige stude-
rende

Det kan nok træffes, at kristne 
kan være bange for at dø, selv om 
kristne nok egentlig ikke burde 
være det. Vi har jo ifølge Bibelen 
noget bedre i vente.

Om kristne er mere bange for 
at dø end folk i fjerne lande og 
i andre kulturer, det er svært at 
svare på. 

Måske er vi i den vestlige ver-
den blevet fremmedgjorte over 
døden. Og det selv om døden jo 
er noget af det mest naturlige, der 
fi ndes i livet.

Du spørger også om, hvordan 
tanken om evigt liv er opstået?

Svaret herpå må i kristen sam-
menhæng være, at tanken om 
evigt liv er udgået fra Gud og fra 
Gud sendt til os mennesker ved 
Helligånden. 

Dernæst spørger du om tanken 
om evigt liv er med i det gamle 
Testamente?

I mit svar på dette spørgsmål 
vil jeg også berøre dit spørgsmål 
om, hvorfor troende menne-

sker skal lide ligeså meget som 
ikke-troende. Det var nemlig et 
spørgsmål, som Israels folk også 
stillede, nøjagtigt ligesom du gør.

Israels folk ville så gerne holde 
fast i, at straffen for gudløshed var 
lidelse og død, og at belønningen 
for omvendelse og gudstro var liv 
og medgang. 

Men dermed fødtes også det, 
vi kan kalde fromhedens store 
problem: nemlig hvorfor Gud tillod 
den frommes lidelse?

Ud fra dette spørgsmål opstod 
i Israel tanken, at Gud kunne 
fuldbyrde sin vilje med folket og 
med den enkelte trods nederlag 
og smerte. Nederlag og smerte 
hører altså med til livet her på jor-
den. Det blev Israels erkendelse.

Det er den samme tanke, Pau-
lus viderefører i Romerbrevet kap. 
8, vers 28, hvor han skriver: ”Vi 
ved, at alt virker sammen til gode 
for dem, der elsker Gud, og som 
efter hans beslutning er kaldet.”

Ud af lidelsen fødes altså sejr 
og liv. Det betød så for jøden og 
også for den kristne, at livets mål 

ikke er at undgå enhver form for 
smerte. 

Smerte er ikke behageligt, og 
smerte er selvfølgelig ikke noget, 
vi skal opsøge. Men når den al-
ligevel rammer, vil Gud udvirke, 
at vi vokser i åndelig forståelse af 
livet. Det prøver Gud i hvert fald 
på at udvirke.

Lidelsen får sit største perspek-
tiv, der hvor den bliver stedfortræ-
dende som i Esajas bog kap. 53. 
Her beskrives Jesu store offer, 
som blev til frelse og helbredelse.

Det kan være svært at fatte, 
at Israel gennem sin historie 
blev tvunget til at koncentrere 
sit gudsforhold omkring lidelsen, 
dvs. i døden sejrer den lidende 
retfærdigt. Det er, hvad vi netop 
læser om i Esajas’ bog kap. 53.

I det aller-ældste Israel mente 
man, at når legemet mistede sit 
liv, så fortsatte sjælen på en eller 
anden måde sit liv i Dødsriget, 
som hed Sheol. De døde kaldes 
Refaim, hvilket betyder de slappe.

I det gamle Testamente er op-
standelsen og det evige liv ikke 

noget vægtigt tema, som det er i 
det ny Testamente.

Engang imellem bryder tanken 
dog frem som i Daniels bog kap. 
12, vers 2: ”Mange af dem, der 
sover i jorden, skal vågne, nogle 
til evigt liv, andre til forhånelse, til 
evig afsky.”

Hos profeterne i den efter-ba-
bylonske tid vokser erkendelsen 

af opstandelse og evigt liv stille 
og roligt frem.

Farisæerne støtter kraftigt 
denne erkendelse. I en af deres 
bønner fra århundredet før Jesus, 
hedder det udtrykkeligt: ”Herre, 
du som gør de døde levende.”

Saddukæerne derimod troede 
ikke på nogen opstandelse.    

Evig udslettelse har aldrig væ-

ret Guds plan med os mennesker. 
Guds plan hedder evigt liv. Gud 
har som der står: ”lagt det evige 
liv i vores hjerter.”

Den ondes plan med os men-
nesker er derimod evig udslet-
telse.

Jeg håber, mit svar har bidraget 
med noget nyt til din viden.

Orla Lindskov 

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig mange 

tak for din tjeneste og for det 
arbejde, du gør.

For nogle år tilbage fi k jeg en 
salvedug tilsendt fra dig. 

Jeg havde længe lidt af store 

problemer med mine urinveje. 
Det kom, og det gik og var meget 
smertefuldt til tider. Bedst som 
jeg troede, det var væk, så kom 
tilbagefald, og skuffelsen var hver 
gang stor.

 Men nu skal du bare høre, for 

siden jeg fi k salvedugen har jeg 
ingen problemer haft og selvføl-
gelig heller ingen tilbagefald.

De bedste hilsner
         K.

Kære Orla
Jeg har døjet med smerter i 

maven i mere end ti år. Derfor 
bad jeg dig om at få tilsendt en 
salvedug. 

Min mave er nu fuldstændig 
helbredt. Mavesmerterne er 

helt væk. Det synes jeg lige, at 
jeg ville fortælle dig. Også fordi 
andre måske døjer, ligesom jeg 
har døjet.

Tak for hjælpen, Jesus Kristus.
K.h.

En tidligere mavesyg mand

Hvor kommer tanken om evigt liv fra?

Det evige liv er Guds egen ide og plan med os

Tak for din tjeneste - nu er smerterne helt væk
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”Teknisk set er vi stadig på 
bryllupsrejse”, fortæller en 
glad Brian Williams, 44 år, som 
for 13 år siden tog på bryllups-
rejse med Ruth til Kathmandu i 
Nepal. Og de fi k også en særlig 
kærlighed for Nepal. 

”I Indien havde jeg etableret 
projekter for udsatte børn og 
kvinder før vores bryllupsrejse. 
Ledelsen af disse projekter blev 
overdraget til min næstkomman-
derende, hvorved jeg havde mu-
lighed for at etablere tilsvarende 
projekter i Nepal.”

I Kathmandu har pastor Brian 
Williams’ organisation TAMI fokus 
på to områder: 

”Børn og kvinder er særligt 
udsatte grupper, når de ”falder 
ud” af den gode familie. I et land 
som Nepal ender begge grupper 
ofte på gaden, fordi vi ikke har en 
regering, der tager sig af dem. 
Særligt kvinderne er udsatte på 
gaden.”

Baby tiggede på gaden
”For 2 uger siden stødte vi på 

en mor med 7 børn, der levede på 
gaden. Den yngste af børnene, 
Hannah på 1½ år, var syg. Vi tog 
dem med hjem og sørgede for 
lægehjælp til den syge pige, som 
i dag er rask. 

Familiens historie er, at faren 
forsøgte at sætte ild til dem. 
Familien havde mistet alt ved 
jordskælvene i foråret, og faren 
kunne ikke længere overskue 
dagligdagen. I dag bor moren 
og de 3 børn hos os i Childrens 
House og de andre børn har fået 
husly hos en anden menighed”.

Jordskælvene: Børnene 
troede, at Jesus kom

Med de to store jordskælv i 
foråret 2015 blev meget ændret i 
Nepal. Mange huse og veje blev 
beskadigede. Alle nepalesere 
ved præcist, hvor de var på dette 
tidspunkt. Tami’s fi re huse blev 
mirakuløst ikke ramt. Første jord-
skælv skete lørdag formiddag den 
25. april. Som ugens syvende dag 
er det også dagen for de kristnes 
gudstjenester.  

I Childrens House kommer i 
hverdagene børn i alderen 4-15 
år for at modtage basal under-

visning i engelsk og matematik.
”I Childrens House holdt de 

søndagsskole denne formiddag. 
Ruth (Williams kone) fortalte om 
Jesu genkomst, da jordskælvet 
skete – og børnene troede, at nu 
kom Jesus! Nabohuset væltede 
ind mod vores hus, og det reg-
nede ned med mursten. Husene 
på to af siderne faldt fuldstændig 
sammen. På taget havde vi en 
vandbeholder med 20.000 liter 
vand, der væltede ned, og alt blev 
vådt. Vi tror virkelig, Gud passede 
på vores hus og søndagsskole, 
der foregik i stueetagen.”

Brian var denne lørdag funge-
rende præst i en kirke i Kathman-
du og havde 3 gudstjenester. Før 
første gudstjeneste følte Brian, at 
Gud spurgte ham: ”Hvad vil du 
sige, hvis det er sidste prædiken, 
du holder?”

”Jeg prædikede og svedte som 
aldrig før denne dag. Før anden 
gudstjenester startede, kom der 
en og spurgte, om han måtte 
fi lme næste prædiken. 

Efter jeg var igennem halv-
delen af min prædiken, kom 
jordskælvet. Kirkerummet var på 
første sal, og Gud sagde til mig: 
Åben munden og råb: No run 
– but pray. Kun kirkebygningen 
blev stående, og nabobygningen 

faldt  mod kirken. Kun bygningens 
balkon gjorde, at der var afstand. 
Og min ven fi lmede det hele.”

Brian fortæller om en af hans 
præstevenner, der fredag nat 
før jordskælvet havde en drøm. 
Vennen døde under jordskælvet.

”Han drømte om, at der kom 
frugt ned fra himlen, som han 
spiste af. Præstens kone var også 
med i drømmen, men spiste ikke 
af frugten og overlevede,” fortæl-
ler Brian Williams, og tilføjer, at 
”meningen med drømmen var, 
at tiden for præsten var kommet, 
til at stoppe med at spise de jor-
diske frugter. It’s time to die – it 
will be blessed (det er tid til at dø 
og det vil blive velsignet).”

Skole i slumkvarteret
Midt i et af Kathmandus 66 

slumkvartere ligger Tara School, 
der er eneste skole for slumkvar-
terets børn. 

”Fra kl. 7-10 samler vi ca. 25 
børn,  og igen fra kl. 16-18 samler 
vi 15 børn til basisundervisning i 
hygiejne, engelsk og matematik. 
Hovedparten af slumkvarterets 
100 familier lever af tiggeri og 
kommer oprindeligt fra Indien.

Daglig bøn i bedehus
Ikke langt fra Children Centeret 

er lejet en fi re etagers bygning, 
hvor der hver dag er bøn fra kl. 
13. Huset kan bruges af grup-
per og enkeltpersoner, og der 
er mulighed for at lave mad på 
hver etage. Fra tagterrassen er 
der den skønneste udsigt udover 
Katmandu-dalen.

”Vores nyeste tiltag er etable-
ring af et Praying Center (bede-
center), hvor målgruppen er 150 
præster fra hele Nepal. Vi vil 
lære dem at arbejde med udsatte 
kvinder og børn i menigheden 
og dermed få fokus på denne 
gruppe. Det er ikke kun et arbejde 
for specialister! I Jacobsbrevet  
1.27 står: ”En ren og ægte guds-
dyrkelse er, for Gud, vor Fader, at 
tage sig af faderløse (Children at 
Risk) og enker (Women in Risk) 
i deres nød og bevare sig selv 
uplettet af verden.” 

I Nepal er det ikke normalt at 
arbejde med denne gruppe. Dør 
manden eller forsvinder han, er 
der ikke nogen til at tage sig af 
konen og børnene. Vi udfordrer 
præsten til at gøre noget særligt 
for dem.”

Nepal har ifølge Brian Williams 
en kedelig verdensrekord i solgte 
børn og piger, målt per indbygger. 
Salget sker til Indien, Mellem-
østen, men også fra landsbyerne 
til Kathmandu.  

”Vi har også præster, der er 
blevet gift med kvinder, vi har 
hjulpet i vores arbejde. Præsterne 
har ikke problemer med, at kvin-
derne kommer fra lavere kaster. 
De har brugt centeret som mål 
for bryllupsrejsen. Indtil nu har 30 
kirker brugt centeret, hvor de har 
været fra en til syv dage,” fortæller 
Brian Williams og inviterer sam-
tidig danskere på korte ophold i 
Katmandu til at bruge huset.

Menigheden fra Hindi
Bjergbyen Hindi ligger i Hi-

malaya nær grænsen til Tibet i 
3.500 meters højde. Eller rettere 
sagt – der lå en bjergby, med fi re 
tusind indbyggere! Epicenteret 
for jordskælvet den 25. april 
2015 var meget tæt på byen, og 
alt blev ødelagt. 150 indbyggere 
døde, og hele området er i dag 
blevet ryddet – og regeringen har 
lukket hele området. Der er dybe 

kratere, og risikoen for jordskred 
er konstant tilstede.

I byen Hindi var der mere end 
femhundrede kristne fordelt på 
fl ere menigheder. Pastor Indra 
Shrestha ledede en af menig-
hederne, Hindi Assembly of 
Churhes, som Brian Williams 
har besøgt jævnligt gennem 10 
år. Efter jordskælvet fl ygtede me-
nighedens 28 familier, der svarer 
til cirka 200 medlemmer, til et 
regeringsområde i Kathmandhu-
dalen, hvor de fi k lov at være en 
måned. 

”Vi har lejet et stykke land for to 
år, hvor vi har bygget blikskure”, 
fortæller Natan Shrestha, der af 
menigheden er blevet udpeget til 
projektleder. Natan har tidligere 
arbejdet på kontor i Hindi, hvilket 
gør, at han har administrative 
erfaringer. 

”Vi holder sammen i menig-
heden og deler alt. Vi har mistet 
alt ved jordskælvet og prøver nu 
sammen at komme videre. Vores 
samlede budget er på 70.000 
USD (470.000 kr.), som vi har 
samlet ind hos vore familier (både 
i og udenfor Nepal) og andre 
menigheder. Brian Williams har 
hjulpet os med leje af land og 
med etablering af vores nye by.”

”Vi er klar over, at der ved 
jordskælvet er samlet penge ind i 
Vesten, men vi har ikke set noget 
til pengene. Vi har heller ikke fået 
hjælp fra regeringen,” fortæller 
Natan Shresha.

Brian William fortæller, at han 
ikke har oplevet, at de jord-
skælvsramte har fået hjælp fra 
regering eller NGO’ere. Efter 
hans opfattelse er pengene fra 
Vesten primært brugt på udbed-
ring af skader eller genopførelse 
af regeringsbygninger og andre 
regeringsprojekter.

”Vi er i gang med tre projekter, 
som vi kan tjene penge ved. Det 
første er etablering af en kyllinge-
farm til 2.500 hvide kyllinger, som 
er et meget rentabelt projekt, hvor 
vi kan tjene penge. På 45 dage 
kan vi fede kyllingerne op til at 
veje 3 kg, hvorefter vi sælger dem 
levende for 200 Rupies. Vi kan 
tjene 100 Rs per styk svarende til 
7 kr. Vi har stor erfaring fra vores 
hjemegn med kyllingefarme”, 

oplyser Natan Shresha og tilføjer, 
at næste forretningsprojekt bliver 
etablering af et lille snedkeri, hvor 
de kan lave møbler.

”Vi har ingen planer, når den 
to årige lejeperiode for vores 
land udløber – det overlader vi til 
Gud”, siger Natahn Shresha, der 
er hjulpet til tro på Gud af Brian 
Williams.

Invitation til volontører
Brian Williams fortæller om de 

mange volontører, der igennem 
tiden har hjulpet med forskellige 
projekter. Volontørerne kommer 
fra hele verden og har meget 
forskellig baggrund.

”Vi kan bruge alle kompetencer 
i vores arbejde, og vi har plads til 
volontørerne i Bethesda Bishram.  
Der har været unge volontører 
med gymnasie-baggrund, og 
modne ægtepar med forskellig 
joberfaring bag sig – og mange 
andre midt imellem.”

”I Bethesda Bishram bor vore 
volontører og medarbejdere. Vi 
har i øjeblikket fem fra DTC India 
og flere fra USA og England. 
Formålet med huset er ”live and 
learn”, så de bliver udrustede til 
arbejdet i slum og vore centre”, 
fortæller Brian Williams.

Men hvordan kan man karak-
terisere livet i Nepal og de men-
nesker, der lever der?

”De tre F’er kendetegner en 
nepaleser: Friendship (god til 
venskaber), Food (elsker at lave 
mad og give det væk) og Fashion 
(de elsker modetøj og at se godt 
ud)”, fortæller Brian Williams og 
tilføjer, at: ”Fleksibilitet er vigtig i 
Nepal! Sommetider mangler vi 
benzin eller løg, og andre gange 
forsvinder elektriciteten osv.”

Bryllupsrejsen...
”Vi fortsætter vores bryllups-

rejse i mange år endnu i Kath-
mandu, fordi vi er overbevist 
om at Gud ønsker os her. Gud 
har givet os fi re børn (heraf to 
adopterede gadebørn), og dem 
ønsker vi at være sammen med 
her,” fortæller Brian Williams.

Adressen på internettet til 
Tamis arbejde i Nepal er: www.
tamiasia.org.

Kort efter jordskælvet i Nepal sidste år besøgte 
Peter N. Andersen missionæren Brian Williams 
fra The Agape Mission International. Her fortæl-
ler han den fantastiske historie.

På bryllups-
rejse på 13. 
år i Nepal

Teknisk set er jeg stadig på bryllupsrejse, siger Brian Williams.

Peter N. Andersen ses her på ”verdens tag” i Nepal med udsigt over millionbyen Kathmandu.
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Billy Graham er altid i bøn for verden
Den 97-årige evangelist Billy 
Graham følger stadig med i 
verdensnyhederne og har travlt 
med at bede.

– Han er stadig meget skarp. 
Og hans kærlighed til Kristus 
er ikke svækket, siger sønnen 
Franklin Graham.

Franklin Graham rejser netop 
nu rundt til hovedstæderne i 
samtlige 50 delstater i USA på sin 
’Decision America Tour’. Under 
et møde i Olympia, Washington, 
fortalte han, at hans far regner 
med at blive 100 år.

– Da han var 90 år, fortalte 
han os, at han skulle leve til han 
blev 95. Da han nærmede sig 95 
sagde han: ”Jeg skal nu opleve 
at blive 100 år”. Og det håber 
jeg, han gør, siger Franklin ifølge 
Charisma News.

Priser Herren
- Han bor fortsat i sit eget 

hjem og spiser ofte måltider ved 

køkkenbordet, som han altid har 
gjort. Snart 98 år gammel har 
han nogle begrænsninger, der er 
typiske for alderdommen - synet 
er meget dårligt, hans hørelse er 
ikke god, og han bruger kørestol. 

Der er nu altid nogen sam-
men med ham i huset, fortæller 
sønnen.

Men kærligheden til Kristus er 

usvækket. Og den gamles tjene-
ste er at bede.

– Han nyder at sidde på ve-
randaen og se ud over fjeldene 
på dage med godt vejr. Han ser 
nyheder ved hjælp af en stor TV-
skærm. Nu er det hans tjeneste 
at bede, og han ser frem til rap-
porter om, hvad Gud gør rundt 
om i verden. 

Han svarer altid med at sige: 
”Pris Herren”, mens han peger 
opad, siger Franklin Graham.

’Amerika er i fare’
Franklin Graham opfordrer folk 

til at følge sin fars eksempel og 
”bede for Amerika med hast - fordi 
Amerika er i stor fare”.

– Vor nation har problemer, og 
kun Gud kan redde dette land fra 
dets egen dårskab, siger Franklin, 
som frygter sekulariseringen.

På Decision America Tour 
holder man bedemøder ved de 
politiske magtcentre i byerne. Her 
står folk frem og bekender både 
deres egne og nationens synder.

– Det eneste håb for dette land 
er Gud, og vi har taget Gud ud af 
den politiske debat. Vi har også 
taget ham ud af det offentlige 
rum, og jeg vil få ham ind igen, 
understreger Franklin Graham.

Bodil/KPK

Der er meget at bede for. Både i USA og i hele verden, mener 
den 97-årige evangelist Billy Graham. Skræmprint

Nordkoreas leder forbyder import 
af ting med korslignende logo
Nordkorea har beskyldt USA for at 
erklære krig efter de seneste økono-
miske sanktioner mod lederen, Kim 
Jong Un. Nu har regimet også forbudt 
al import af ’korslignende’ ting som  fx 
hårnåle og slips.

- Obama-regeringen havde den 
frækhed at udfordre DPRK (Nordkorea) 
som reaktion på deres dårlige position 
overfor DPRK i den politiske og militære 
styrkeprøve, sagde generaldirektør Han 
Song Rol. Han betegnede sanktionerne  
”en tredobbelt forbandet kriminel handling og en krigserklæring”.

Nordkorea forbyder import af varer, der har tekster skrevet med 
koreanske tegn. Det skal hindre import fra Sydkorea. Nu skal græn-
sekontrollen også sikre sig mod korslignende tegn.

- Hårnåle og slips vil sandsynligvis blive konfi skeret i tolden, 
sagde en kilde fra Pyongyang til Radio Free Asia. Andre iagttagere 
mener, at besøgende også kan få konfi skeret deres korssmykker.

Nordkorea topper Åbne Døres liste over lande, hvor kristne 
forfølges mest. Det er fx forbudt at eje en bibel. Forfølgelsen er så 
intens, at studerende skal skrive plustegn med nøjagtig lige lange 
horisontale og vertikale linjer. Hvis den vertikale streg er for lang, 
kan de nemlig blive anklaget for at have tegnet et kors.

Bodil

Af Bodil Lanting

Hillary Clintons makker, se-
nator Tim Kaine (58), var mis-
sionær i Honduras i 1980’erne. 
Hans politiske karriere har 
dog fået ham til at moderere 
sine holdninger til fl ere etiske 
spørgsmål.

Tim Kaine har været advokat 
og professor. Han var guvernør i 
Virginia 2006-2010, formand for 
Demokraterne 2009-2011 og har 
været senator siden 2013.

Missionær i Honduras
I 1980’erne tog Kaine en pause 

fra jurastudierne på Harvard 
University for at blive missionær 
i Honduras. Her underviste han 
på en teknisk skole, som drives af 
jesuitiske missionærer. Samtidig 
lærte han sig fl ydende spansk 
og holdt som nyvalgt senator den 
første tale på spansk i Senatet.

- Min tro er udgangspunktet for 
alt, hvad jeg gør. Det handler om 
at tage sig af andre ligesom den 
gode samaritaner, siger Kaine.

Det ventes, at Kaines fortid 
som missionær vil appellere til 
kristne vælgere. Samtidig for-
ventes hans spanskevner at ap-
pellere til USAs latinoer. Han har 
dog selv udtalt, at Clinton valgte 
ham for at sikre sig staten Virginia.

Pæn dreng i grim valgkamp
Washington Post har beskrevet 

Kaine som en ”pæn dreng” i en 
beskidt valgkamp. Og dermed er 
han præcis det, Hillary Clinton 
har brug for.

Samtidig spørger flere, om 
Kaine vil magte den traditionelle 
makker-rolle som præsidentkan-
didatens bidske vagthund.

Radikalt ændret abortsyn
Tim Kaine var en af de første 

til at støtte Barack Obamas præ-
sidentkampagne i 2007. I denne 
valgkampagne har han været en 
af de første til at støtte Hillary 
Clinton, nemlig fra maj 2014.

Katolikken Kaine har tidligere  
omtalt sig selv som ”moderat” i 
forhold til ”Hyde Amendment”, 
som forbyder brug af skatteyder-
nes penge til aborter. Men nu har 
han foretaget en kovending, så 
han går helt ind for gratis aborter. 
Det er bemærkelsesværdigt, fordi 
Kaine i 2005, som kandidat til 
guvernørposten i Virigina, åbent 
erklærede sig som modstander 
af fri abort. 

- Jeg støtter begrænsninger 
for abort - ingen offentlig støtte 
og forældregodkendelse - og jeg 

arbejder for at få gennemført en 
delstatslov, som forbyder sen-
aborter, sagde han dengang.

Nu har Demokraterne god-
kendt partiets hidtil mest eks-
treme abortlov, som skal afskaffe 
Hyde Amendment. Samtidig har 
Hillary Clinton erklæret, at kvinder 
skal have adgang til abort næsten 
helt til terminsdagen, skriver 
Christian Post. 

Og Clintons makker retter ind. 
For nylig støttede han lovforslaget 
om ”Womens Health Protection 
Act” (S.217), som abortmodstan-
derne beskriver som ”abort uden 
begrænsninger indtil fødslen”.

I splid med sig selv?
Washington Post citerer Kaine 

for følgende udtalelse:
- Jeg er en slags traditionel 

katolik: Personligt er jeg imod 
abort og personligt er jeg imod 
dødsstraf, sagde Kaine under et 
”Meet the Press-interview” i juli. 
Derpå tilføjede han: ”Jeg er helt 

overbevist om - ikke kun når det 
gælder politik, men også når det 
gælder moral - at reproduktion 
og intimitet og seksuelle forhold 
og prævention hører til i den 
personlige sfære. 

Det er moralske valg, som 
den enkelte selv må tage. Og 
det sidste vi har brug for, er, at 
regeringen blander sig i disse 
personlige valg.”

Tim Kaine er gift med Anne 
Holton, som er datter af den 
tidligere guvernør i Virginia. Han 
er også musikalsk, elsker jazz 
og synger og spiller mundhar-
monika, skriver Washington Post.

Demonstrationer under 
det demokratiske konvent

En lækage af emails vakte stor 
vrede under det demokratiske 
konvent forrige weekend. De læk-
kede mails har nemlig afsløret, 
at partiet har undergravet Bernie 
Sanders’ præsidentkampagne til 
fordel for Hillary Clintons. 

Mange demokrater demon-
strerede mod Clinton med slo-
gans som ”Never Hillary” (aldrig 
Hillary). Og mange Sanders-
tilhængere forlod salen i protest, 
da Hillary Clinton blev nomineret.

Bernie Sanders’ opfordring til 
at stemme for Clinton blev også 
mødt med buh-råb. Han fi k dog 
mulighed for at pointere, at en 
stemme på Clinton-Kaine er den 
eneste mulighed for at undgå, at 
Donald Trump bliver USAs næste 
præsident.

Clintons katolske makker  
støtter partiets abortpolitik
Vicepræsidentkandidat Tim Kaine har trukket i land på tidligere udtalelser om abort.

Senator Tim Kaine er Hillary Clintons vicepræsidentkandidat. 
Den tidligere missionær har foretaget en kovending i sin hold-
ning til abort i forbindelse med sin seneste politiske karriere.

Åbne Døre: Pigeaften i Aarhus om 
at være kristen kvinde i Nordkorea
Women2Women, et initiativ af Åbne Døre, inviterer til pigeaften 
i Aarhus Valgmenighed, Åbyhøj, den 29. august.

Aftenens hovedtaler er en kvinde fra Holland, som har besøgt 
Nordkorea mere end 20 gange for at opmuntre og støtte de lidende 
kristne i landet. I løbet af aftenen vil der være tid til bøn, og Dina 
Christensen vil lede lovsang og tilbedelse.

Der bliver også tid til hygge og snak i caféen, hvor der serveres 
lidt ’pige-godt’, lover Åbne Døre.
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Fra 25. juli til 21. august cykler Bo Christoffer Brekke, Andrew 
Hannevik og Jan Størksen 3189 km til fordel for Trade for 
hope. Foto: Lars Kristian Singelstad/ Frelsesarmeen.

Norske kristne cykler 3189 km
for at skaffe arbejde til fattige
Tre cyklister fra Frelsens Hær ta’r turen fra Nordkapp til Lindes-
nes for at skabe fl ere arbejdspladser i Bangladesh, Pakistan, 
Kenya og Moldova.

Cykelturen startede 25. juli og varer til 21. august. Formålet er 
at indsamle penge til projektet Trade for hope, som Others Global, 
Frelsesarmeens fairtrade-afdeling, driver med støtte fra Kitch’n 
Foundation.

- Vi tror på den ekstra mil, at der er noget, som er værd at træde 
ekstra for, siger Jan Størksen, daglig leder for Others Global i en 
pressemelding. Han cykler turen sammen med Bo Christoffer 
Brekke, daglig leder for Others Norge og Andrew Hannevik, infor-
mationschef i Frelsesarmeen.

Hovedmålet for ’Others’ er at skabe arbejde til folk, der er udsatte 
på grund af fattigdom, sociale forhold, traffi cking eller prostitution.

Cyklisterne håber, at de undervejs på ruten kan skabe større 
engagement og støtte for Others. Trade for hope-projektet inviterer 
også andre til at cykle med, eller dele en god historie til motivation 
for andre. Størksen har selv besøgt en kvinde, som fi k hjælp til at 
komme ud af prostitution gennem Others. Først tjente hun lidt ved at 
lave julekort. Senere sparede hun op til at starte som gadesyerske.

- ”Jeg føler mig fri nu”, sagde kvinden. Hun bad sin datter tage en 
festkjole på og pigen sang og dansede, så jeg faktisk følte, at himlen 
var på jorden, fortæller Størksen. Han opmuntrer folk til at følge med 
på ’Trade for Hope’-etapperne i løbet af sommeren, skriver KPK.

Bodil
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Af Bodil Lanting

- Vi døbte 20 mænd i fængslet 
i dag, tweetede pastor Gray 
sidste lørdag. Dagen før havde 
hans team døbt 36 i Lee Correc-
tional Institution i Bishopville.

Den ledende præst i Trans-
formation Church i South Ca-
rolina, Derwin Gray, er tidligere 
professionel footballspiller for 
Indianapolis Colts og Carolina 
Panthers. Sammen med lederen 
af fængselstjenesten, Ken Lake, 
har Gray i fl ere år besøgt mande-
fængsler, hvor de ser mange ind-
satte komme til tro og blive døbt.

Frie mænd i fængslet
De 56 mænd blev døbt i dåbs-

bassinet i kirkerummet. Mange af 
dem omfavnede bagefter pastor 

Gray og fortalte glædesstrålende 
om den frihed og glæde, de havde 
fundet i troen på Jesus.

- Vi fortæller dem tit, at deres 
fysiske sted her i fængslet ikke 
er hele sandheden om dem. De 
kan være frie i Kristus og de kan 
brænde for ham, selv om de er 
bag tremmer. Mange, som ikke er 
i fængsel, er bundet af afhængig-
hed og oplever ikke frihed, sagde 
Ken Lake til Christian Post.

Han tilføjer, at fængselstjene-
sten siden 2012 har døbt 319 
mænd.

Arbejde i fi re fængsler
Transformation Church holder 

gudstjenester og cellegrupper 
i fi re fængsler i South Carolina. 

- Vi ser ikke på mændene ud 
fra deres fysiske opholdssted. 
Derimod ser vi på de indsatte ud 
fra deres åndelige tilhørsforhold 
til Kristus, understreger kirkens 
hjemmeside.

Ken Lake fortæller, at der er 
gudstjenester op til fire gange 
hver måned i fængslerne. Pastor 
Gray besøger institutionerne tre 
gange hvert år bl.a. for at forrette 
dåb blandt de indsatte.

- Et af målene med fængsels-
tjenesten er at vise de indsatte 
respekt og værdsættelse, og vi 
fortsætter efter deres frigivelse. 
Vi inviterer dem til vores Indian 
Land og Rock Hill udslusnings-
steder og opmuntrer dem til at 
leve efter de fem principper for 
mønsterbrydning: Tilbedelse, 
fællesskab, tjeneste for andre, 
givertjeneste og evangelisering, 
fortæller Ken Lake.

Transformation Church har si-
den 2010 været blandt de hurtigst 
voksende kirker i USA.

Pastor Derwin Gray fra South 
Carolina døbte 56 indsatte i et 
fængsel i Bishopville i løbet af 
en weekend.

Amerikansk præst døbte 
56 fanger på en weekend
Fængselstjenesten ud fra kirken Transformation Church har på fi re år døbt 319 mænd.

Ken Lake er leder af fængsels-
tjenesten fra Transformational 
Church i South Carolina.

Nigeria: 384 kristne dræbt i 2016
Antallet af dræbte kristne i Nigeria i 
årets første syv måneder er allerede 
på højde med antallet for hele 2015.

Det meste af Nigeria er hærget af den 
islamistiske terrorgruppe Boko Haram. 
Men også fulani-hyrder i landet er aktive 
i den fortsatte massakre mod kristne. 
Derfor har det kristne forbund af nigeri-
anske amerikanere (CANAN) opfordret 
Nigerias regering til at gribe ind.

- Uanset hvad forbundsregeringen 
gør, er det enten for langsomt eller for 
ubetydeligt i lyset af de mange drab. 
Regeringen må intensivere indsatsen 
og tage modige skridt for at give de 
kristne i landet en følelse af sikkerhed og 
tilhørsforhold, sagde pastor Ade Oyesile 
fra CANAN.

Ifølge Christian Post har fl ere andre humanitære organisationer  
tilsluttet sig CANANs opfordring til at bringe volden og forfølgensen i 
Nigeria til ende. Der er mange rapporter om brutale mord, voldtægter 
og sult i landet, som skyldes Boko Haram.

- De kujonagtige drab på kristne i landet må og skal stoppe. Det 
mest skuffende er, at disse uprovokerede drab på kristne sker til 
trods for regeringens fordømmelser, siger Oyesile.
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Nigerias regering 
må gøre mere for de 
kristne i landet, siger 
pastor Ade Oyesile.

Kristne vil ”bombe” IS med bibler
Det svenske kirkesamfund Livets Ord er med i et samarbejde 
om at droppe bibler fra droner over IS-kontrollerede områder.

Livets Ord vil sammen med en anden missionsorganisation gen-
nemføre en aktion, hvor millitærdroner dropper elektroniske enheder 
med Bibelen på arabisk over IS-kontrollerede områder, skriver den 
svenske avis Dagen.se. 

Pastor Joakim Lundqvist fra Livets Ord fortalte nyheden under 
kirkesamfundets europakonference i Uppsala.

– Dronerne bliver tilpasset, så de kan bære biblerne. De fl yver 
så over et IS-kontrolleret område i Irak og dropper biblerne til sol-
daterne, forklarer Ville Männistö fra Livets Ords missionsafdeling.
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Militærdroner som denne skal nu bruges til at droppe bibler 
over IS-kontrollerede områder.

Muslimer samles til katolske 
messer efter præstemord
Mange muslimer har besøgt katolske messer i Frankrig sidste 
søndag for at vise deres solidaritet med kristne efter præste-
mordet i Rouen.

Frankrigs muslimske råd, CFCM, har ifølge BBC opfordret lan-
dets muslimer til at vise solidaritet og medlidenhed med landets 
katolikker. Opfordringen blev fulgt fl ere steder i løbet af weekenden. 

Både i Rouen og i de terrorramte byer Nice og Paris kom mange 
muslimer til de katolske messer.

- Vi er meget rørte over det. Det er en vigtig gestus af broderskab, 
sagde ærkebiskop Dominique Lebrun til nyhedsmediet BFMTV.

Også katolske kirker i Italien fi k besøg af muslimer efter terror-
angrebene, skriver Dagen.se.
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En nystartet Facebookgruppe i 
Sverige opfordrer kristne til at 
bære kors om halsen i solidari-
tet med forfulgte kristne.

FB-gruppen startede i sidste 
uge og har allerede fået flere 
hundrede medlemmer. Folk op-
fordres til at tage et billede af sig 
selv med et kors og lægge det 
op på Facebooksiden #mittkors.

– ”MittKors” vil tage stilling 
for verdens forfulgte kristne ved 
at bære korset åbent og med 
stolthed i hverdagen. Korset er 
håbets, kærlighedens og nådens 
tegn og en tavs modstand mod 
mørke og vold, siger pastor An-
nika Borg. 

Gruppen ”Mittkors” startede 
efter præstedrabet i Rouen. Den 
ledes af bloggen Kristen Opinions 
redaktion, som består af Annika 
Borg, Johanna Andersson og 
Helena Adlund, skriver Dagen.se.

- Vor tids barske realiteter er 
ikke trængt ind i bevidstheden hos 
de rosévins-sippende borgere i 
Sverige, mener præsten.

Kristne og jøder angribes
- Hvis nogen før denne som-

mer havde forstyrret vores idyl 
og sagt, at en præst havde fået 
halsen skåret over af islamister, 
mens han fejrede den hellige 
messe i en fransk kirke, ville 
ingen have troet ham. Man ville 
have anklaget ham for at piske 
en stemning op, være islamofob 
eller fremmedfjendsk. 

Man forventede heller ikke, at 
der næsten ville ske et terroran-
greb om dagen i Europa i fl ere 
uger i juli. Der er foregået folke-
mord mod kristne i Mellemøsten 
i fl ere år. Verdens kristne er under 
angreb. Men ingen havde ventet, 
at også Europas kristne skulle 
være i risikozonen for vold.

I Sverige har der kun været 
meget få oplysninger i nyhederne 
om, at også den jødiske minoritet 
i landet faktisk udsættes for for-
følgelse, skriver Annika Borg i en 
artikel i Sydsvenskan.

En grænse er overskredet
Mange effektive ”dørvogtere” 

har værnet om idyllen, så folk 
ikke er blevet medvidende om 
situationen, mener Annika Borg. 

Men med drabet på fader 
Jacques Hamel i Rouen kan 
ingen af os føle os så sikre og 
trygge, som vi var før.

Den situation er dog hverdag 
for de kristne i Mellemøsten. De 
har længe forgæves prøvet at 
råbe Vestens kristne op. De beder 

os åbne øjnene og se, hvad der 
foregår hos dem.

- Nadveren er det kristne sa-
kramente, som fejres til minde 
om Jesus. Han døde, ofrede sig, 
for at verden kan leve. Men foran 
alteret i Rouen er det derimod 
præsten, der ofres. 

Jihadisternes handling gir død 
til verden, den bekender død, 
ikke liv. Symbolikken afviser al 
tvivl om, at der er tale om en 
blodig krigserklæring rettet mod 
kristendommen på europæisk 
jord, fastslår Annika Borg.

Kirkerne burde have ringet
- Alle Sveriges domkirker burde 

have ringet sidste tirsdag. Men de 
var tavse. I Malmö ødelagde man 
dele af en kirke i juni. Det blev be-
handlet som en hadforbrydelse, 
for det blev opfattet som rettet 
mod alle kristne.

Det er på tide at forstyrre idyl-
len nu. Det er på tide at vågne 
op, understreger præsten bag 
opfordringen til at bære kors. 
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FB-gruppe: ’Bær kors for forfulgte kristne!’
Ikke kun i Mellemøsten men i hele verden er kristne under angreb, mener svensk præst.

- Bær korset med stolthed, 
opfordrer teolog Annika Borg.

Martyrkirke kan blive verdensarv
Japans ældste kirke, Oura Kirke i Nagasaki, som blev bygget 
til minde om 26 kristne, der døde som martyrer i 1597, er no-
mineret til at blive UNESCO verdensarv. 

ChristianToday.com skriver, at Japan har haft tradition for at 
forfølge kristne. Det menes, at op mod 6.000 kristne blev martyrer 
i Edo-tiden fra 1603-1868. Alligevel viste det sig senere, at der 
fandtes titusinder af hemmeligt troende i Japan, bl.a. i en landsby 
ved Nagasaki. 

Oura Kirken er Japans ældste kirke. Den blev bygget på det sted, 
hvor 26 kristne led døden ved korsfæstelse. Kirken er nomineret 
som verdensarv sammen med fl ere andre kristne mindesmærker 
i Nagasaki og Kumamoto. 

Bodil
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 Den tværkirkelige forening 
Familier På Vej samlede i uge 
30 både voksne og børn til 
den årlige Familielejr på Balle 
Efterskole. Med temaet ”Under 
Construction”, blev der sat 
fokus på fundament, planer 
og arbejdsmiljøet i familie og 
andre relationer. 

Temaet udtrykker den erken-
delse, at vi må være opmærk-
somme på det grundlag, vores 
familie bygger på. Både hvad  vi 
fylder vores tid og hjem med, og 
hvordan vi omgås med hinanden 
i hele byggeprocessen. 

Bibelsk vejledning 
fortalt med humor

Undervisningen for voksne var 
delt i to spor. Ken Needham fra 
Irland tog på en varm, humoristisk 
og dyb måde deltagerne tilbage 
til nogle af de grundlæggende 

bibelske forudsætninger for at 
liv, parforhold og forældreskab 
kan blomstre.

- Vi har de seneste år haft 
meget praktisk og håndgribelig 
undervisning, så det har virket 
naturligt at vende tilbage til nogle 
af de helt basale sandheder, 
udtaler Jens Skov, som leder 
holdet bag lejren. ”Ken udlægger 
Bibelen på en levende måde, 
så man pludselig sidder med en 
helt anden forståelse af, hvad det 
betyder for os i dag.”

Bibelske eksempler som Pau-
lus, kvinden ved Sykars brønd 
og mange andre mindede del-
tagerne om, hvad Jesus vil sige 
os også i dag. Vi har en uendelig 
ressource i Jesus, selv om vi kan 
føle os magtesløse.

Ligesom Abraham blev stillet 
overfor det ”umulige” løfte om et 
barn, bliver vi opfordret til at holde 
fast i troen på Gud som den, der 

holder alle muligheder i sin hånd. 
Men vi må overveje, hvem eller 
hvad vi har givet kontrollen over 
vores liv.

Mønsterbrydning
Psykolog Helge Børven tog 

deltagerne med på en rejse mod 
bedre kontrol over livet. De fi k 
redskaber til at tage fat på dybe 
vaner og mønstre, som de øn-
skede at gøre op med. 

I løbet af ugen blev kursisterne 
sat i stand til at prioritere og 
organisere værdier og sætte 
handlinger i system for at opnå 
et liv i overensstemmelse med 
værdierne. 

Lejren har en rig blanding af 
deltagere, som måske ikke ville 
have fundet sammen i det daglige 
liv. Men på lejren får vi lov til at 
opleve, at forskellene ikke betyder 
så meget. Vi møder mange af de 
samme udfordringer i livet og kan 

være med til at støtte og opbygge 
hinanden, fortæller Jens Skov. 

Mange teenagere
Over halvdelen af deltagerne 

er under 20 år. Det giver en fanta-
stisk mulighed for også at arbejde 
med fremtidens familier og ledere. 
En stor gruppe teenagere blev un-
dervist af Loïc Marsh (Kings Kids 
Schweiz) og Tabita Jørgensen:

”Vi fi k lov at tjene 23 teenagere, 
som efter lejren var klar til at gå 
ud i resten af Danmark og være 
’history makers’.... Sikke en ære 
at få lov blive brugt af Gud, til at 
tænde ild i den næste generation” 
udtaler hun.

Unge blev udrustet og 
velsignede forældrene

De unge blev udrustet og 
udfordret til med frimodighed at 
tage Gud med sig ud i de sam-
mengænge, hvor de befi nder sig 

til daglig. De fi k lov til at opleve 
nådegaverne i brug, og en stor 
del oplevede helbredelser i løbet 
ugen. Bl.a. torsdag, hvor de havde 
besøg af Karin Kühl fra Århus. 

Hun var med til at undervise 
og inspirere gruppen med mange 
fantastiske vidnesbyrd om hvad 
Gud gør i Danmark, når man 
påkalder ham, fx i forbindelse 
med bede for syge. Teenagerne 
så mirakler med deres egne øjne 
og ved deres egen forbøn og blev 
endnu mere begejstrede for Gud, 
de så, at han virkelig er til, og at 
hans kraft er stor.

Nogle var klar til at gå på gaden 
og bede for dem, der har brug 
for hjælp. Mange af teenagerne 
deltog som forbedere ved de 
sidste aftenmøder og var med 
til at velsigne og profetere over 
deres forældre. Det var en stor 
oplevelse for mange. 

Også de mindre børn arbej-

dede med byggetemaet, hvor 
juniorerne fx. brugte Noas Ark 
som indgang under ledelse af 
Stefan Lööf. 

Familielejren 2017
Familielejren i 2017 får besøg 

af Brian og Chris Clarke fra 
Birmingham (UK), samt Helge 
Børven (Norge). 

- Vi længes efter at se familier 
blive genoprettet og udrustet og 
at se unge blive forberedt til et liv 
som modne voksne på alle om-
råder. Vi er alle ’Familier På Vej’, 
understreger Jens Skov.” 

Der er allerede nu åbent for 
tilmelding for familier i alle aldre 
og konstellationer. Teenagere der 
ønsker at opleve det specielle 
fællesskab er også velkomne til 
at tilmelde sig.
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Hver morgen hjalp ”Victoria” og ”Frede” sammen med den internationale samarbejdsingeniør Loïc 
med at illustrere dagens tema.

Der er god tid til hygge og samtaler i løbet af ugen. Fotos: Jens W. Skov.

Familien er et ’byggeprojekt’
Familier på Vej holdt igen i år lejr på Balle Efterskole. Temaet var ”Under Construction”.

Den tværkirkelige forening Læ-
rernes Missionforening holdt 
sommerstævne på Unge Hjems 
Højskole i Åbyhøj d. 25.-28. juli. 

Omkring 70 mennesker deltog 
på hele stævnet, mens yderligere 
16 kom som gæster til noget af 
programmet.

- Vi havde et fi nt stævne med 
fællesskab omkring mission. 
Med gode samlinger og mas-
ser af god snak i pauserne. 
Ved festaftenen er der tradition 
for, at Joh 3,16 bliver læst op på 
alle de sprog, der er repræsente-
ret blandt de tilstedeværende tidli-
gere missionærer. I år var det ikke 
mindre end 32 forskellige sprog. 
En festlig tradition, fortæller for-
retningsfører Flemming Stidsen. 

 
Forbøn for missionærer

LMF har tilknyttet 78 mis-

sionærer, der arbejder i udlandet. 
Medvirkende ved stævnet i år var:

Stella Christtreu, Indonesien 
Anne-Lene Olofson, Tanzania 
Connie Meyer, Rusland 
Jonas Høyer Rohde, Tanzania 
Lone Barua, Papua Ny Guinea.

Tidligere missionærer 
medvirkede med for-
skellige indslag.  Finn 
Hougaard, tidligere mis-
sionær i Liberia, holdt 
bibeltimer ud fra Johan-
nesevangeliet 1. 

Tværkulturel konsu-
lent Else Wiwe holdt op-
lægget ”Verden kommer 
til os” - om mulighederne 
i Danmark netop nu. Og 
generalsekretær Jens 
Peter Rejkjær talte om 
”Mission – mere end 
Ord” .

Forbøn for missionæ-
rerne fylder meget på 
sommerstævnet. Hver 
enkelt missionær på 
LMFs liste bliver nævnt 
i løbet af de forskellige 
samlinger.
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Stella Christtreu fortalte om sit liv og arbejde i Indonesien under 
stævnet i Åbyhøj.

’Den lille Bibel’ lød på 32 sprog på missionsstævne

Tidligere missionær i Liberia, 
Finn Hougaard, holdt bibelti-
mer på stævnet.

På festaftenen læser de tidligere mis-
sionærer - iklædt tøj fra tjenestelandet 
- Joh. 3:16 på landets sprog.
Her ses Dorthe Skov-Østergaard, for-
mand for LMF (Madagskar) og Karin 
Mogensen (Nigeria)
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Temaet ”I Ånden kraft” gik 
som den røde tråd igennem 
stævnet, og Helligånden var i 
sandhed til stede på en meget 
mærkbar måde. Både som den 
stille susen, som freden og ny 
kundskab, og som den, der 
skaber undere, fortæller Lone 
Møller Hansen, som er gene-
ralsekretær hos Baptisterne. 

Det er fjerde gang de to kirke-
samfund samles en uge på Efter-
skolen Lindenborg ved Roskilde. 
Og femte gang de har fælles 
sommerstævne. 

Hvert år stiger deltagertallet 
en smule. I år var der således 
1550 betalende deltagere. Ved 
åbnings- og afslutningsmøderne 
var hallen helt fuld.

Spændingsfelter
Der var program for både børn, 

teenagere, unge og voksne. 
Der var to scener, den store i 

hallen, og den alternative, Plat-
form, som ikke kun var et ung-
domsprogram. Her var Dagens 
Spændingsfelt et møde mellem 
de to scener, og her tog arran-
gørerne kontroversielle emner 
op, og bl.a. var imamen Naveed 
Baig en af gæsterne til at tale om 
at være muslim i Danmark lige nu. 

Unge på knæ for Gud
Teenagerne havde stærke mø-

der med Gud, så møderne blev 
længere og længere jo senere 
på ugen. Det skyldtes, at mange 
gik til forbøn og bagefter kunne 
fortælle, hvordan de var blevet 
mødt af Gud. Én aften gik 30-35 
teenagere på knæ foran scenen 
og gav deres liv til Jesus. 

Torsdag var der på forhånd 
planlagt dåb, hvor fi re unge blev 
døbt. En femte skulle også have 
været med, men han brækkede 
desværre benet natten inden og 

tilbragte resten af stævnet på 
sygehuset.

Varieret undervisning
Ugen bød på meget forskellige 

tilgange til Helligånden.
Både Jørn Hyldgaard og gene-

ralsekretær i BaptistKirken Lone 
Møller-Hansen kom med meget 
personlige vidnesbyrd om Hel-
ligåndens virke i deres liv. 

For Jørns vedkommende hand-
lede det om, hvordan Gud i dag 
bruger ham på en helt ekstraor-
dinær stærk måde efter seks års 
depression. 

For Lones vedkommende hvor-
dan Helligånden sent i hendes liv 
er blevet en realitet, som hun kan 
tro på og leve i og med. Flere talte 
bagefter om, at det var en stor 
trøst, at en kirkeleder vedstår sig 
sine kampe med Helligånden.’

Er vi indenfor af frygt?
Missionsforstander John Niel-

sen talte om, hvorvidt vi som 
kirker sidder som disciplene efter 
Jesu død inden døre, af frygt, 
eller om vi som disciplene efter 
pinse tør gå ud af kirken. Hele 

ugen var et team til stede, som 
bedømte og formidlede profetiske 
ord, og netop Johns tale fi k et fi nt 
profetisk billede frem om men-
nesker, der sidder inde i huset og 
skærper deres plovskær, mens 
høsten forgår på marken.

Pilgrimsvandring
Lene Højholt gik pilgrimsvan-

dring med 50 deltagere og talte 
om ”Helligånden som en stille 
susen”.

Troen sidder i øjet
De tre sidste formiddage tog 

den svenske pinsepræst og for-
fatter Peter Halldorf sig af. Han 
har en forbløffende evne til at 
tale – uden manuskript, men altid 
med et klart forløb. Han slutter, 
hvor han begyndte – han ved 
præcis, hvad han vil sige. Han 
griber altid tilbage til de kristne 
rødder, og således også denne 
gang, hvor det bl.a. handlede 
om Apostlenes Gerninger og 
Barnabas, der har fået navn efter 
Helligånden. Trøsteren, fortæller 

Lone Møller Hansen.
- Hvordan ved vi, om vi har fået 

Helligånden som gave? spurgte 
Halldorf - og svarede personligt:

”De gange i mit liv, få gange, 
hvor jeg vover at sige, at jeg fi k 
Åndens gave, har først og frem-
mest været, når jeg har mødt 
et medmenneske, som jeg har 
haft svært ved at møde, og det 
så hænder, at jeg fyldes af øm-
hed for dette menneske. At jeg 
virkelig vil tage vedkommende i 
min favn. Så ved jeg, at jeg fi k 
Åndens gave.”

Han sagde også:
”Troen sidder i øjet. Vi bliver 

til i andre menneskers blik. Man 
kan i sekulær mening være et 
karismatisk menneske, have 
stærk udstråling. Men at være 
karismatisk handler egentlig om, 
hvad der sker, når man ser på 
andre mennesker. Vi kan give liv 
med vores blik og vi kan slå an-
dre mennesker ihjel ved at se på 
dem. Vi er en nådegave til vores 
medmennesker, hvis de vokser, 
når vi ser på dem. Troen sidder i 

vores blik!” sagde han også.

Mindst ét mirakel
Endelig deltog Michael Miller 

fra Denver i USA med et team. 
Han underviste og talte til både 
de unge og på den store scene. 
I den forbindelse skete mindst ét 
under – en kvinde, Birgit Elbro, 
fortæller på en video på Face-
book, hvordan hun kunne lægge 
sine høreapparater efter forbøn, 
og hun kunne danse, selvom 
hun inden da havde været meget 
svimmel.

Et profetisk tegn
I ugen op til stævnet havde 

Simon Ponsonby fra England 
måttet melde afbud pga sygdom. 
Det åbnede nye muligheder, 
selvom det aldrig er ønskeligt 
med et afbud af en væsentlig 
aftentaler så sent.

Det betød, at stævnet fi k nogle 
meget forskellige aftener. Onsdag 
aften kom Jesper Oehlenschlä-
ger fra Karlslunde Strandkirke 
således på afbuddet. Det var til en 
koncert- og nadvergudstjeneste 
sammen med Aera, der formåede 
at få fællessangen til at løfte taget 

på Efterskolen Lindenborgs hal. 
Nadveren foregik ved, at en 

repræsentant fra hver eneste 
menighed, der var til stede på 
sommerstævnet – fra begge 
kirkesamfund – dannede kreds 
om forsamlingen. Lone Møller-
Hansen og John Nielsen forret-
tede sammen nadveren.

Tidligere missionsforstander 
Leo Hansen sagde efter denne 
aften, at han var meget rørt over 
den samhørighed, som denne 
nadver var en manifestation på, 
hvor vi tidligere har lukket dørene 
for hinanden ved nadverhand-
lingerne.

Også Peter Halldorf talte om 
dette fælles stævne som et pro-
fetisk tegn. Han sagde:

”Ved I, at I er et profetisk tegn? 
Kirkens synlige enhed er vores 
tids store udfordring - for at ver-
den må tro. Derfor har vi brug 
for pladser, der bliver profetiske 
tegn. Tak for at I synliggør dette. 
Jeg mærker, at I har fundet en 
god plads, også som plads, her i 
Lindenborg.”

LMH+Henri
Fotos: Kurt Bøgsted

Baptister og Missionsforbundsfolk 
udforskede Helligåndens fylde

Peter Viskinde gav også koncert på sommerstævnet i Lindenborg.

Uge 30 blev en fortættet sommerstævne-uge, som både baptister og missionsforbundere kunne tage hjem fra. 

Peter Halldorf talte intenst og vedkommende om Helligånden. ”I 
er et profetisk tegn”, sagde han om baptisternes og missionsfor-
bundernes fælles stævne.

Nigel Wright, som er tidligere 
rektor på det baptistiske Spur-
geons Universitet i England, 
underviste mandag og tirsdag 
formiddage. Solid og basal 
undervisning om Helligånden.

Der kom kun lidt vand fra oven, så man kunne som barn godt 
klare mere…. 

En del af møderne foregik i et telt for unge - men andre blev også tiltrukket af emnerne.
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BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Vibeke Binderup:

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

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

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

Paperback, 160 sider. kr. 148,-

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

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

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

Vibeke Binderup:

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

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

Paperback, 186 sider. kr. 148,-

Påsken er altid aktuel
- Genoplev den i musicalen ”Opstanden” 
Oplev Torben Callesens og Gospelfamilys påskemusical ”Opstanden - Påsken vi aldrig glemmer” på CD - 
enten med eller uden dramasektioner mellem de 15 sange.

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

Fås på CD i udgaver:

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

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

Vælg mellem CD med de 15 sange
eller Familiepakken.

Nyhed!Nyhed!

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

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Af Maria Schmidt

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

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

Tak for mad!

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 

Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

06-11-2015   11:51:

Idé og illustrationer 
af Maria Schmidt 
som er mor til 3 og 
billedkunstlærer.



Udfordringen søndag den 7. august 2016     KULTUR . 15

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Kingo formulerede det uforglemmeligt i sin 
salme-klassiker: Sorg og glæde, de går side om 
side. Men de fl este har glemt de afsluttende 

ord, nemlig at sorgen også får sin ende. Den smukke salme 
kan passende haves i erindring, når man har mistet en 
nærtstående, og også hvis den foreliggende bog skulle 
komme éns vej forbi.

Tine Lindhardt, der er biskop over Fyens Stift, har skrevet 
et lille, diskret forord, hvor hun minder os om nogle af disse 
ting. Hun håber, at mange vil få øje på bogen, bruge den og 
efterfølgende få glæde af den.

Det vil de helt sikkert. Bogen taler  bredt, udogmatisk, jævnt 
og ligefremt til sin læser. Det kan nok heller ikke være ander-
ledes. Det er begrænset, hvad et menneske kan rumme, når 
det enten er i eller tæt på sorgsituationen.

Bogen kommer bl.a. ind på det gamle spørgsmål om Jobs 
trængsler, og hvad et menneske er. Og den giver gode prakti-
ske forslag og anvisninger til, hvordan det er muligt at komme 
videre - for det skal man jo. Det, at man selv har mistet, skal ikke 
betyde, at man selv skal mistes. Man er stadig selv ansvarlig 
for at trække vejret. Man skylder livet.

I et afsnit om sorgens faser fornemmes en fl ig af skepsis fra 
forfatternes side omkring dé skematiserede sorgbeskrivelser, 
psykologerne tidligere fl ittigt anvendte; i stedet skriver Grymer 
& Christensen:

”Bibelen har også et sprog for sorgfaserne, og de ord har vi 
valgt at bruge ... Det gør vi, fordi Bibelens ord er en samling af 
overleverede tekster, der har det til fælles, at de formår at sige 
noget essentielt på en kort, afgrænset måde, om vilkårene for 
at være menneske” (s. 21).

Bogen rummer også to helt lavpraktiske afsnit med spørgs-
mål, som den efterladte selv kan tænke videre over - og evt. 
kan man nedfælde svarene på bogens sider (der er afsat plads). 
Således kan man gøre bogen helt personlig og bevare en unik 
erindring om den, man har mistet.

En smukt produceret brugsbog. Men først og fremmest: et 
sympatisk, empatisk projekt. Jeg gør hermed Tine Lindhardts 
ord til mine.

Mette Grymer og Mads Christensen: 
”Størst af alt. En bog om sorg.” 
86 sider • 178 kr. • Forlaget Jensen & Dalgaard

Anmeldt af Kirsten Krog

En ny bog af Tomas Sjödin er 
altid en glædelig begivenhed, 
for han skriver usædvanligt 
godt og har altid noget vigtigt 
på hjerte. 

Dette er også tilfældet med 
hans nyeste bog ”Der er så meget 
vi ikke er nødt til”, som netop er 
udkommet på dansk på Forlaget 
Boedal.

I bogen gør Tomas Sjödin op 
med den moderne stræben efter 
at nå alt og lykkes i alt. Hvem si-
ger, at vi skal det, spørger han. Er 
det ikke sådan, at vor evindelige 
kamp for at opnå og nå alt gør os 
ulykkelige? 

Vi lever i en livsforslugenhe-
dens tid. Denne livsforslugenhed 
giver sig bl.a. udtryk i stakker af 
bøger om temaet ”ting, du skal 
gøre, før du dør”. Til dette siger 
forfatteren: ”Der er tydeligvis sket 
en forskydning her – fra taknem-
ligheden over det, man har fået 
lov til at opleve, til ærgrelse over 
det, man hele tiden går glip af”. 

Men livsforslugenheden kan 
også gemme sig bag den urefl ek-
terede ”livsvisdom” om ”at vi skal 
leve i nuet”, som på samme måde 
kan blive et stræb og et krav om 
at suge mest muligt ud af nuet. 

Man kan i stedet følge Tomas 
Sjödins råd om at lave sig en 
”not-to-do-liste” – for, der er jo så 

meget, vi ikke er nødt til.

Lær at leve i dybden
Selvom hovedtemaet i bogen 

må siges at være, hvordan vi læ-
rer os livsbegrænsningens kunst, 
på en måde, så vi kommer til at 

leve i dybden og ikke kun bevæge 
os på livets overfl ade, er den også 
fyldt med vigtige refl eksioner over 
temaer som bøn og tro. Her kom-
mer et par stykker: 

”At bede er at lægge hånden 
mod denne verdens hævede 

brystkasse og turde mærke hjer-
teslaget, men bøn er også at 
tilføre verden noget, som er større 
end vores egen velvilje. At bede 
er at lægge sin åbne hånd mod 
Guds hjerte og møde den smerte 
og kærlighed, som kostede Gud 
livet.” 

Eller hvad med følgende ærlige 
defi nition på, hvad tro egentlig er: 

”Jeg [har] nok altid haft en ret 
skrøbelig tro. Men jeg har troet på 
en stor Gud. Og det er jeg tilfreds 
med. For det vigtige er, hvem man 
tror på”.

Bogen, som er opdelt i tre 
hovedafsnit, indeholder hele 77 
korte kapitler, der alle – på nær 
et – er på kun to sider. Kapitlerne 
har tidligere været bragt som 
klummer i Göteborgs-Posten. 
Længden på kapitlerne gør dem 
lette at gå til, men selvom hvert 
af dem øger appetitten på at læse 
endnu et, kan det stærkt anbefa-
les at læse dem enkeltvis og så 
grunde over dem og lade dem 
hvile i tankerne, til man – måske 
dagen efter – læser endnu et 
kapitel. Hvert af dem indeholder 
nemlig så megen hverdagslivs-
visdom, at de fortjener plads og 
tid til at udfolde sig på.

Tomas Sjödin: Der er så meget 
vi ikke er nødt til
174 sider • 199,95 kr. 
Forlaget Boedal

Hverdagslivsvisdom om 
livsbegrænsningens kunst

Smuk og praktisk 
bog om sorg

Anmeldt af Steen Jensen

Anne Marie Eriksen har skrevet 
en samling essays om vore 
handlingers konsekvens. Hver 
handling, vi foretager os, har 
konsekvenser på den ene eller 
anden måde. Titlen på bogen er 
slet og ret: Konsekvens.

”Når man kaster en sten i en 
sø, dannes der sig efterfølgende 
ringe i vandet. Sådan har alle 
vores handlinger følger udadtil i 
verden”, skriver hun i bogen.

Anne Marie Eriksen, forfatter, 
billedkunstner og sanger, bosat 
i Aarhus, véd om nogen, hvilke 
alvorlige konsekvenser en hand-
ling kan få. Som bare 19-årig 
dræbte hun sit spædbarn i en 
fødselspsykose og har beskrevet 
det indgående i en tidligere bog:  
”Hvis du vil se mig i himmelen”.

Også i ”Konsekvens” kredser 
hun om tragedien, men på en 
mindre direkte måde. Ind imellem 
nævner hun sin skæbnesvangre 
handling, men mest af alt er 
bogen en refl eksion over, at alle 

vore tanke og handlinger har kon-
sekvenser på alle mulige måder.

Anne Marie Eriksen er hudløs 
ærlig og velreflekteret, og i et 
ligetil, nærmest dagbogsagtigt 
sprog beskriver hun små og store 
hændelser fra sin dagligdag – og 
grubler over dem. Intet er for småt 
til at komme med, og dagligdags 
foreteelser, som de fl este af os 

bare lader passere uden 
at tænke dybere over 
dem, bliver i Anne Marie 
Eriksens tanker vendt og 
drejet og analyseret.

En uskyldig badminton-
kamp med kæresten bli-
ver nærmest et eksisten-
tielt tema om egoisme, 
hvor hun grubler over sin 
trang til at vinde en duel. 
Hun skriver: ”Hvis jeg 
nu hamrer den her bold 
ned på Lars´ banehalv-
del, udspiller ham totalt 
eller smasher helt tæt 
ind på hans krop, er jeg 
så ondskabsfuld, kynisk, 
usympatisk?”

Eller når hun beskriver noget 
så simpelt (for de fl este af os) som 
at slukke for fjernsynet, der hos 
hende kan udløse en sorgfølelse:

”Det er som at lukke ned for 
noget, gøre noget levende dødt. 
Man kan sige, at det har med 
den følelse at gøre, som man 
oplever, når ens elskede går 
væk fra én, hvor man behøver 
ham/hende. Gå ikke, sluk ikke, 

siger man næsten til fjernsynet”.

Bogens styrke er umiddelbar-
heden og dagbogspræget, hvor 
alt bliver stående, som det én 
gang er skrevet, på godt og ondt. 
Det giver bogen ægthed. Anne 
Marie Eriksen er kristen, men selv 
om hun gør sig tanker om Gud 
og sit eget trosliv, er bogen ikke 
egentlig kristen litteratur, men kan 
læses med stort udbytte af en-
hver, troende eller ikke-troende.

Essayene har titler som Tillid, 
Frygt, Skam, Misundelse, For-
fængelighed, Skadefryd og Mod 
og Frimodighed. 

Men det kan undre, at Ind-
ledningen, den slags, der plejer 
at optage højest 4-5 sider, skal 
fylde knapt halvdelen af bogen 
og først slutter på side 52. Det er 
bare for langt.

Anne Marie Eriksen: 
Konsekvens
119 sider  • 150 kr.
Forlaget Mellemgaard

Alt har konsekvens



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren

16 . KIRKELIG VEJVISER Udfordringen søndag den 7. august 2016

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

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

Dansk 
Europamission

Retræte-værelser udlejes 
på husmandssted i rolige, 
naturskønne omgivelser 

300 m fra Limfjorden nord 
for Glyngøre. Kost (95% 

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

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

aasesdatter@hansen.mail.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttterekteriiinnnsseeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 

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

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Læserklumme

Mange taler om, at vi er i de sidste tider! Men de sidste 
tider er fra den dag, Jesus døde på korset, og vi lever i 
de sidste tider for denne generation.

Min mor på 85 år har ikke taget imod Jesus som sin frelser og 
Herre. Hun er vred på Gud, fordi han har taget hendes datter, 
der blev 51 år.

Hun lever i de sidste tider af sit liv. Jeg tror, hun er ret ligeglad 
med at det er de sidste tider i forhold til Jesu genkomst. Men jeg 
er ikke ligeglad med, hvor hun skal tilbringe evigheden.

Skal jeg fortælle min mor, at Jesus er et fantastisk tilskud til mit 
liv, og at jeg i mange år har besøgt ham i kirken hver søndag?

Skal jeg fortælle hende, at det er altså ikke Gud, men derimod 
Satan, der kom med kræften og stjal hendes datters liv?

Skal jeg fortælle hende, at når hun dør lever hendes sjæl evigt, 
og hun ender enten i Himlen eller Helvede!

Eller skal jeg beskrive Helvede for hende som den rige mand 
fra Luk. 16:24, der råber: ”Fader Abraham! Forbarm dig over mig 
og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin fi nger i vand 
og læske min tunge, for jeg pines i disse luer?”

Jeg har forsøgt det hele, men hendes standardsvar er: ”Nu får 
vi se!” ”Det er ikke godt nok”, svarer jeg, men kommer ikke videre. 
Tanken om, at hun og alle dem, der ikke er forsonet med Gud, 
lever i de sidste tider af deres liv, skræmmer mig, for Helvede 
er et virkeligt sted.

”Du kan da ikke skræmme din mor med billeder af dette for-
færdelige sted!”

Jesus skræmte mennesker, da han sagde: ”Hvor deres mad-
diker ikke dør, og ilden ikke slukkes”. Mar. 9,48

Hvad siger du til dit barn, hvis det vælger at rejse til Syrien 
for at holde ferie? Ville du ikke advare dit barn? Beskrive krigen 
med død, lemlæstelser, fortælle om soldater, der kommer hjem 
i en kiste. 

Forskellen er, at dit barn har en 
returbillet og kan komme hjem i sik-
kerhed, når det fi nder ud af, at det, du 
fortalte, var rigtigt. Min mor har brug 
for den rette enkeltbillet, når hun luk-
ker øjnene i denne verden.

Helvede er virkelig!

Mona Henriksen, 
Gadekirken Kbh.

Svar på quiz om norske ord:
1 (x); 2 (1); 3 (x); 4 (2); 5 (1); 6 (1); 7 (1); 8 (2); 9 (2); 
10 (x); 11 (2); 12 (2); 13 (1); 14 (2); 15 (2)

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
folkekirken. Avisen fi nansieres af abonnement og annoncer og er uafhængig af såvel 
kirker som organisationer. - 2016: Årgang 44. 

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), 
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Stillinger

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Film & Bogsalg

Film med tankevækkende/
kristent indhold

Se det spændende udvalg af DVD’er på 
www.Hosianna.dk

Diverse

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

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

Ny forstander  l Betaniahjemmet, Frederiksberg
Betaniahjemmet er et selvejende plejehjem med dri  soverenskomst med Frederiksberg 
Kommune. Plejehjemmet ejes og drives af Betaniaforeningen, som er en organisa  on 
under Metodistkirken i Danmark. Hjemmet rummer 60 boliger fordelt på fi re etager, 
hvoraf den ene etage er en skærmet demensafdeling.

Hjemmet drives ud fra to styrende principper, som vægtes højt og ligeværdigt, nemlig: 
Beboernes sociale liv og den faglige kvalitet.

Kvalifi ka  oner og personlig profi l
Vi forventer, at du som minimum har en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse. Samt at du har 
ledelseserfaring og en relevant dokumenteret lederuddannelse eller minimum en igangværende lederuddan-
nelse, foruden kendskab  l mennesker i målgruppen samt andre sociale og soma  ske problemer i forbindelse 
hermed. 

Som leder har du en synlig, åben og asser  v ledelsess  l med respekt for beboere og personale. Derudover 
skal du have en interesse i såvel dri   som udvikling af hjemmet, samt have interesse i omverdenen og i at 
dyrke og udvikle samarbejdet med mange interessenter (kommune, myndigheder, øvrige ældreins  tu  oner, 
pårørende og frivillige foreninger).

Du brænder for at skabe trygge, hjemlige rammer for hjemmets beboere og fi nder en glæde og stolthed i at 
 lvejebringe den bedste pleje og de bedste ak  vitets  lbud for beboerne. 

Endeligt bliver der lagt vægt på at dine personlige værdier og ambi  oner fl ugter med Betaniahjemmets vær-
dier, mål og vision. 

Opgaven
Forstanderen har det overordnede ansvar for Betaniahjemmets daglige dri  . Dvs. både for den pleje og omsorg, 
der ydes beboerne, det personalemæssige, sikkerhedsmæssige og økonomiske ansvar. Forstanderen tegner 
Betaniahjemmet. Forstanderen er ansat af Betaniahjemmets bestyrelse, som holder forstanderen ansvarlig 
for at hjemmet drives i overensstemmelse med bestyrelsens visioner og mål, og den dri  soverenskomst, der 
er indgået med Frederiksberg kommune. 

Hvad vi kan  lbyde dig
Et miljø hvor  llid og nærhed er en del af dagligdagen for beboere og personale inklusiv forstander, idet der 
er et tæt samarbejde med de frivillige, de øvrige ledere og bestyrelsen. Et hjem hvor vi arbejder tværfagligt 
og hvor personalet udviser stor fl eksibilitet i forhold  l opgaveløsningen  l gavn for beboerne. Vores mo  o 
er meget sigende: ”Alt er muligt ind  l det modsa  e er bevist”

Betaniahjemmet er kendetegnet ved at være et mul  kulturelt hus med ca. 15 forskellige na  onaliteter ansat, 
hvilket vi drager fordel af i forbindelse med de sociale ak  viteter i huset. 
Vi vil gerne være med  l at udvikle ældreplejen, og tager derfor jævnligt ini  a  v  l nye projekter eller deltager 
i større projekter med de  e formål for øje. Den viden vi opnår herved, deler vi gerne ud af  l konferencer, ved 
egne producerede fi lm og bøger, o.l.

Prak  ske oplysninger
Ønsker du mere viden om s  llingen, henvises  l www.betaniahjemmet.dk, hvor du kan fi nde en uddybet 
s  llingsbeskrivelse, funk  onsbeskrivelse samt yderligere informa  on om hjemmet. Endvidere kan bestyrel-
sesformand Anders Kyst kontaktes pr. telefon: 51 32 93 24

Ansøgning sendes  l administra  onen på Betaniahjemmet, Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. a  .: 
Anders Kyst eller pr. mail  l jel@betaniahjemmet.dk

Ansøgningsfrist søndag d. 21.8.2016  -  S  llingen er  l  ltrædelse d. 1.11.2016

1. samtalerunde forventes a  oldt  rsdag d. 6.9. 2016
2. samtalerunde forventes a  oldt fredag d. 16.9.2016

ØKONOMIMEDARBEJDER 
TIL LUTHERSK MISSION

Til vores sekretariat i Hillerød søger vi en medar-Til vores sekretariat i Hillerød søger vi en medar-
bejder til gaveadministration og regnskab. Du skal bejder til gaveadministration og regnskab. Du skal 
være servicemindet og have  air for tal. Kendskab være servicemindet og have  air for tal. Kendskab 
til Navision, Vennedatabasen og Lessor vil være en til Navision, Vennedatabasen og Lessor vil være en 
fordel. 

Hvis du har kendskab til løn- og personaleadmi-Hvis du har kendskab til løn- og personaleadmi-
nistration herunder opgaver inden for HR, kan det nistration herunder opgaver inden for HR, kan det 
også have interesse. Deltidsjob er en mulighed.også have interesse. Deltidsjob er en mulighed.

Tiltrædelse hurtigst muligt. Tiltrædelse hurtigst muligt. 

Få mere at vide
Detaljeret stillingsbeskrivelse  ndes på Detaljeret stillingsbeskrivelse  ndes på 
www.dlm.dk/job. Kontakt gerne resursechef Johnny www.dlm.dk/job. Kontakt gerne resursechef Johnny 
Lindgreen for  ere informationer på Lindgreen for  ere informationer på 
jl@dlm.dk / 30 11 83 13.
Ansøgningsfrist d. 21. august. Ansøgningsfrist d. 21. august. 
Jobsamtaler vil foregå d. 25. august.Jobsamtaler vil foregå d. 25. august.

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 30:

Hans Verner Lolike
Stenmøllen 19
2640 Hedehusene 

Kodeord: Sommerferie

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, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 11. 
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.

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

Svar på annoncer under personlige sendes til: 
Udfordringen, Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. __-__”
Fuld diskretion 

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

Personlige

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

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

Check out: www.impactschool.dk

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

Start: 22. august 2016

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

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
Fredag d. 9. september: 

Peter Hedelund
Fredag d. 30. september: 

Hans Berntsen
Fredag d. 7. oktober: 

Evangeliets Gyldne Sange

Åbent for alle. 

Arr.: Udfordringen

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

”Vidste du, 
at du ved at oprette et testamente kan bestemme, 
at op til ¾ af din formue skal gå til andre end din 
nærmeste familie?
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Søges...
God, ærlig, varm og kærlig dame søges af 66-årig mand, 
bosiddende på landet. Evt. ægteskab.

Billet-mrk. 31-01

Læs mere om rejsen 
på vores hjemmeside

Sol og kultur 
DEN EVIGE STAD ROM OG SMUKKE ASSISI
Oplevelser af høj kvalitet. Bo i gå-afstand til mange 
seværdigheder i Rom. Veltilrettelagte ture i og udenfor 
byen. Nyd det fredfyldte Assisi. Udflugter og entreer er 
med i prisen.

i støvlelandet

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

På opdagelse i Brandenburg
4 dage på 4-stjernet hotel i Tyskland

Axxon Hotel ★★★★

Byen i floden – sådan beskrives 
Brandenburg an der Havel. Den lig-
ger da også omgivet af floden Havel 
og med et væld af kanaler samt større 
og mindre søer strøet gavmildt rundt 
omkring byen. Byen har lagt navn til 
delstaten Brandenburg og havde sin 
storhedstid tilbage i middelalderen. 
Det kan man mærke, når man går 
på opdagelse i den stemningsfulde, 
historiske by, for her er flere kirker, og 
især domkirken St. Peter und Paul er 
fascinerende. Men middelalderstem-
ningen kan også spores i de gamle 
byporte og bymure.

Ankomst  
Valgfri frem til 19.12.2016.

 buffet

Pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
-

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

Se også vores feriepakker 

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 
14. august
kl. 10:30

Anders Ova
Tema: “Se og lev”
- åbenbaringens kraft
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Kristne TV-kanaler

Husk at 
bede for
Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeem-
ner tilsendt på mail.

DR K
Mandag 8/8
22:45 Biblens gåder - Jerikos 
fald. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible)
Hidtidige arkæologiske udgravnin-
ger sætter spøgsmålstegn ved den 
bibelske fortælling om den israeli-
tiske feltherre, Josvas, erobring af 
Jeriko, hvis mure på belejringens 
syvende dag brød sammen ved 
lyden af Josvas trompeter. Den 
amerikanske bibelske arkæolog 
Bryant Wood mener imidlertid, 
at han bl.a. ved hjælp af nye da-
teringer kan bevise den bibelske 
version af forløbet.
Sendes også tirsdag 9/8 kl. 18:30 
og søndag 14/8 kl. 17:00.

Lørdag 13/8
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. For Sigurd
Barrett handler den om tilgivelse 
og om forpligtelsen ved at være 
menneske.  Morten Børup Skolens 
Kor ved dirigent Alice Vestergaard 
synger salmen ”Min nåde er dig 
nok” fra Gellerup Kirke i Århus.

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

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

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

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

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

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

Radio 

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

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

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

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

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

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

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

Søndag 7/8
07.33 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. Religionsrap-
port har været på besøg i den 
multietniske bibellejr i Nordjylland.
Tilrettelæggelse: Malene Fenger-
Grøndahl. Vært: Lisbeth Brocelius 
Meléndez. (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 www.dr.dk/
tro (P1) 
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 8/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)
www.dr.dk/religionsrapport 

Tirsdag 9/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag

Onsdag 10/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Frikirkepræst Kjeld Sommer besø-
ger skurvognen for at fortælle om 
fl ygtninge, der søger imod en lille 
frikirke i Brovst. www.dr.dk/tro
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 11/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 12/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 13/8
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 14/8
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 15/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Ja tak, jeg bestiller Udfordringen!
___ ½ år for 348 kr.  
___ et helt år for 648 kr. (derefter kun 598 kr., hvis du fortsætter og betaler 
 via betalingsservice. Ellers er der et girokort-gebyr på 25 kr.) 
___ prøv 1 måned - og betal derefter, hvis du fortsætter (obs! ingen præmie)
___ til Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr.   ___ Øv. udland 1 år 1298 kr.
___ Studie-abonnement 1 år 398 kr. eller___ ½ år 248 kr.
___ Net-abonnement med fuld adgang også til bladresider 1 år 298 kr.

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  ___________________________________________________

Adresse: _________________________________________________

Postnr._________ By:_______________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _____________________________________

Den nye abonnent er skaffet af:

Navn:  ___________________________________________________

Adresse: _________________________________________________

Postnr. _________ By: ______________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ____________________________________

Send hvervegave til den nye abonnent ___ eller mig, der har skaffet den ____

Obs! Du kan også bestille dit abonnement ved at sende en sms med 
oplysningerne til 21 97 11 11 - eller en mail til mail@udfordringen.dk. 

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

Udfordringen

(31/2016)

Vælg 
selv din
gave!

Bogen 
EVNEN I,II 
eller III?___ 

Filmen 
Coura-
geous ___ 

eller ____ 
War-Room

Det er ikke ligegyldigt, 
hvordan du får dine nyheder...
•  Hvis du kun får dine nyheder fra verdslige 

medier,  vil du mangle vigtige brikker til at forstå 
den tid, du lever i.

•  Bevar din tro og dine holdninger ved at læse en 
avis, som anerkender det bibelske verdensbillede 
og den åndelige virkelighed. 

•  Læs Udfordringen - en uafhængig og fælles avis 
for alle kristne.

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. 

Godt sommertilbud på Udfordringen - Bestil og vælg en gave...

I sidste uge besøgte Religionsrapport Indre Missions Integrations-
Camp i Hjallerup. P1 genudsender programmet om besøget søndag 
den 7/8 kl. 7.33. Foto: Malene Fenger-Grøndahl.
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Musik
TJEK

Jonas! Du er endelig tilbage igen. Middagen er klar 
- vi skal have fi sk for en gangs skyld...

Diana Stanbridge udgiver sit debutalbum ’Sing’, og selvom 
både kunstnerens navn og albummets titel klinger uden-
landsk, så er hun faktisk pæredansk af oprindelse. 

Albummet er et lovsangsalbum, men i meget bred stil-
mæssig forstand. Hun har hentet elementer fra gospel, funk, 
soul, blues og popmusikken. Stilen, i ental bestemt form, er 
vanskelig at beskrive, men det er dygtige musikere, og der er 
både genkendelige elementer og originalitet, så det er værd 
at lægge øre til. 

Jeg vil gerne fremhæve tre af albummets meget forskellige 
numre. Først er der Awake My Soul, som med sin tilbagelæ-
nede blues-soul sound vækker erindringer om timer foran store 
højtalere, hvor man bare svømmer hen i musikken, med en 
guitarist, der spiller som Stevie Ray Vaughan, og en bas samt 
orgel, der lægger bunden så solidt som et godstog. Dernæst 
titelsangen Sing, som er langt mere moderne og udfordrende 
end meget lovsangsmusik, men så er der lige lagt en stryger 
og klassisk piano ind over - det er nok mere performance end 
til fællessang, men også dette nummer kan man godt lytte 
til mange gange. You Be Glorifi ed er fi lmisk og storslået i sit 
udtryk. Et lækkert nummer, som viser kunstnerens mod til at 
vove sig længere ud end på en del af de øvrige numre. 

Er man ikke alt for begejstret for det eksperimenterende, så 
kan man også glæde sig over gode gedigne gospelnumre og 
velkendte kompositioner for lovsang.               

Dianas sange er om og til Gud. Som hun siger, har hun 
sunget, fra hun var helt lille, men det har ikke altid været lige 
nemt. På den måde handler sangene også om en personlig 
trosrejse. Titelsangen ‘Sing!’ er skrevet ud fra et defi nerende 
øjeblik i hendes liv, hvor modløsheden var overvældende. Hun 
sad der på soveværelset og væltede sine frustrationer over til 
Gud. Og pludselig var det, som om hun hørte himlens engle 
råbe til hende: ’Sing girl, you better sing girl!’ (syng pige, du må 
hellere synge pige). På den måde er albummet også skrevet 
ud fra et ønske om at opmuntre andre til at få en relation til 
Gud og ikke opgive deres drømme.

Josua Christensen

Sing girl, sing!

Bogen ’Gymnasietro’ gav mig lyst til at blive 1.g’er igen, skriver en anmelder.
’Gymnasietro: Forbliv kristen 
og gør en forskel’ udkommer 
til oktober. 

Rasmus Jonstrup Hansens 
bog har dog allerede fået begej-
strede anmeldelser.

Generalsekretæren: ”Hvad vil 
det sige at være kristen og gå 
på gymnasiet? Rasmus deler 
nogle rigtig gode tanker og er-
faringer i denne meget praktiske 
vejledning. 

Han tager simpelthen dig, 
Jesus og gymnasiet alvorligt. 
Derfor er det en god bog. Jeg fi k 

helt lyst til at blive 1.g’er igen”, 
skriver Christian Rasmussen.

Lovsangslederen: ”Jeg tror, 
Gymnasietro vil blive til glæde for 
mange. Rasmus formår at skrive 
sjovt, oprigtigt og relevant med 
både tanker og erfaringer, så ele-
ver inspireres og udfordres i det 
virkelige liv”, skriver Simon Pe-
dersen, lovsangsleder, Skywalk.

Oasemedarbejderen: ”Hvor er 
det befriende, at man så tyde-
ligt kan mærke de personlige 
oplevelser.
 Men det vigtigste er, at man 

kan mærke Rasmus’ kærlighed 
til Jesus og andre mennesker 
hele vejen igennem bogen”, skri-
ver Kristoffer Kruse, stud.theol, 
eventmedarbejder i Børne- og 
UngdomsOase.

YouTube vidoer
- Der kommer korte videoer på 

YouTube til hvert enkelt kapitel 
med oplæg til eftertænksomhed/
samtale, fx i KFS-gruppen. Bogen 
kommer også på lydbog. Og til 
september spammer vi Facebook 
med en flot promovideo, lover 
Rasmus Jonstrup Hansen.

Bodil

Rasmus vil hjælpe kristne på gymnasiet

Stud.teol. Rasmus Jonstrup 
Hansen udgiver en bog for nye 
gymnasielever.

Hvad skal du nu student?
Efter 13-14 års skolegang står nye studenter nu overfor et nyt kapitel i livet. Udfordringen har spurgt 
to af dem, hvad de skal bruge det kommende år til, og om de har et godt råd til nye studerende.

Simon Kaas, stx-student Christina Jokszeis, hf-student
- Jeg har valgt at tage et sab-

batår, eftersom jeg ikke ved, hvad 
jeg vil videreuddanne mig til. Og 
så tænker jeg, at det er sundt at 
havde en pause fra bøgerne, hvis 
det er det, man vil fortsætte med. 
Så man ikke kører sig selv træt. 

Hvad håber du at få ud af et 
sabbatår?

- Jeg håber, at jeg fi nder ud, af 
hvilken uddannelse jeg skal tage, 
når mit sabbatår er omme. Der-
udover håber jeg, at jeg har fået 
nogle gode oplevelser ud af mit 
sabbatår, da jeg håber på at se 
lidt af verden med mine veninder. 
Jeg håber også, at jeg fi nder et 
arbejde, som kan give mig noget 

godt og hjælpe mig til en afklaring 
af fremtidens uddannelse. 

Har du et godt råd til andre, 
som starter på gym? 

- Uanset om man er kristen el-
ler ej og skal på gymnasiet, så er 
det en god idé at fi nde ud af, hvor 
man står, og hvad man synes er 
vigtigt for en. 

- Hvis man fx ikke bryder sig 
om at indtage alkohol, så skal 
man kunne sige fra. Der er ikke 
noget forkert i at drikke en Som-
mersby med vennerne, så længe 
man er tro imod sig selv og holder 
fast ved de værdier, man synes 
er vigtige for en. 

Lisbeth

- Her i efteråret vil jeg gerne 
tjene nogle penge, og til de-
cember skal jeg sammen med 
to kammerater ind til Livgarden 
i København. Til næste år vil 
jeg gerne ud at rejse, eventuelt 
til Sydamerika og arbejde på et 
børnehjem. 

- Jeg har altid tænkt, at det 
kunne være spændende at være 
i Livgarden. Det er en god mulig-
hed for at tjene penge samtidig 
med, at man prøver noget helt 
anderledes efter mange på sko-
lebænken. Jeg forventer, at jeg 
bliver udfordret fysisk og mentalt, 
nok mest mentalt. Fx i forhold til 
autoriteter. Hjemme og i skolen 
er jeg vant til, at man kan tage 
en snak om tingene, hvis man fx 
føler sig uretfærdigt behandlet. I 
Livgarden handler det nok mest 
om bare at rette ind!

Har du et godt råd til andre som 
starter på nyt uddannelse: 

- Måske tænker man som kri-
sten, at man skal være salt og 
lys på uddannelsesstedet. Som 

kristne har vi jo et ansvar. Selv 
tænkte jeg, at hvis jeg havde facts 
og gode argumenter i orden, så vil-
le jeg kunne håndtere spørgsmål 
om min tro på den rigtige måde.  

- Men sådan blev det slet ikke. 
Det var gennem gode relationer 
og venskaber, at jeg kunne dele 
min tro. Når du interesserer dig 
for andre og bliver venner med 
dem, bliver de også interesserede 
i dig og derigennem din tro. Det er 
meget nemmere at nå mennesker 
gennem relationer end gennem 
facts og argumenter.

- Man kan måske tænke, at man 
bør omvende nogle, men selv om 
det ikke går sådan, har man sta-
dig gjort en forskel. Du kan være 
med til at rykke deres billede af, 
hvad en kristen er. Så selv om du 
ikke har trukket dem hele vejen til 
Gud, har du trukket dem et stykke 
af vejen. Så mit råd er: Engager 
dig i de mennesker, du er sat i 
blandt, og vær ikke bange for at 
blive venner med dem. Når du tror 
på Gud og er rodfæstet i Ham, er 
han med hele vejen.

Mød andre kristne på studiestedet
KFS, Kristeligt Forbund for Studerende, har KFS-grupper 
på cirka 1/3 af alle videregående uddannelser og cirka 

halvdelen af alle ungdomsuddannelser.
Hvis du gerne vil i kontakt med andre kristne på dit ud-

dannelsessted, kan du via KFS.dk fi nde ud af mere om 
KFS-grupper i nærheden af dig.
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Klummen

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Jeg fi k et chok! Det var en brat omvæltning at starte 
på gymnasiet for et missionærbarn med baggrund på 
kristne friskoler. Men jeg fi k hjælp af Kristeligt Forbund 
for Studerende (KFS).

Da jeg startede på gymnasiet, havde jeg kun kristne ven-
ner. Så jeg fi k et chok! Det var et chok at møde mennesker, 
der ikke delte min tro, og som egentlig virkede fuldstændig 
ligeglade med Gud. Jeg begyndte selv at tvivle på hans 
eksistens. 

Det var lige så forvirrende, at mange af disse mennesker 
er fantastiske personer, som blev til nogle af mine bedste 
venner.

Men KFS-gruppen på mit gymnasium i Haderslev hjalp 
mig ufattelig meget. Den var et pusterum, en påmindelse om, 
at Gud ikke havde glemt min skole, selvom skolen måske 
havde glemt ham. 

Det egentlige vendepunkt i mit trosliv kom på den lejr, 
der kaldes Discipeltræf (DT). Det er den ene af de to store 
årlige KFS-lejre, og DT er mest rettet mod gymnasie-elever. 
På lejren i 1. g kom det store klimaks den sidste aften, hvor 
Gud igennem en tungetale fortalte os, at ”I er mine børn, og 
jeg elsker jer”. Der blev det endeligt slået fast for mig, at Gud 
virkelig fi ndes. Derefter havde jeg lige pludselig noget, jeg 
kunne bygge videre på.

Det fi k også stor betydning for min tro, at elever fra KFS’ 
Leder Trænings Center (LTC) besøgte os på gymnasiet. 
Eleverne på LTC får undervisning på centeret og tager så ud 
og besøger forskellige gymnasier for at opmuntre KFS’ere 
og fortælle fl ere om Jesus. 

Fordi jeg holder så meget af KFS og deres arbejde, og fordi 
LTC allerede har betydet så meget i mit liv, bliver jeg nu selv 
LTC’er i 9 måneder. Det glæder jeg mig helt vildt meget til!

Siden jeg kom ud af min kristne 
osteklokke, har jeg talt med mange 
ikke-kristne om Jesus. Nu glæder 
jeg mig bare til at blive bedre til det 
gennem LTC-opholdet.

Ud af osteklokken

Af Daniel Martin Lanting

Karina Marker Jensen (til venstre) prøvede kræfter med lærerjobbet som volontør i Peru i 2014 sammen med norske Miriam Foster.

- Jeg har faktisk altid gerne 
villet være lærer. Men det var 
først i Peru, at jeg virkelig 
fandt ud af, at det var noget, 
jeg brændte for.

Det siger Karina Marker Jen-
sen, som blev volontør i Peru efter 
studentereksamen i 2014. Senere 
har hun været vikar på Haderslev 
Kristne Friskole og gået på bibel-
skole i Hillerød.

Men lige nu glæder hun sig til 
at starte på læreruddannelsen.

Volontør i Peru
- Jeg var volontør i Peru et år, 

gennem Luthersk Mission, sam-
men med en veninde. Her var 
vores opgave primært at under-
vise to danske missionærbørn i 
dansk, da de går på den norske 
skole i Peru. 

Vi underviste også i musik og 
idræt. Udover det  hjalp vi også til 

i ungdomsarbejdet i en lokal kirke 
og på en bibelskole. 

Jeg blev meget glad for at 
undervise drengene i Peru, og 
sidenhen har jeg været vikar på 
Haderslev Kristne Friskole, hvor 
jeg blev mere bekræftet i, at det 
var det, jeg ville. 

Det var en rigtig god tid i Peru, 
og jeg lærte en masse mennesker 
og kulturen godt at kende. Det er 
en helt åben og anderledes kultur 
end her i Danmark, og vi faldt 
rigtig godt til dernede. 

Efter det var jeg lige et halvt år 
på Luthersk Missions Højskole. 
Det var rigtig godt at blive fyldt 
op med bibelundervisningen og 
få en hverdag nærmere Gud, 
fortæller Karina. 

Sønderjyde i København
Hvorfor har du lige valgt at læse 
i København? Har du et netværk 
og en bolig der?

- Her sidst i august starter jeg 
på læreruddannelsen i Køben-
havn. Jeg har været meget i tvivl 
om, hvor jeg skulle læse henne, 
men har bedt meget om, at Gud 
måtte vise mig hans vilje. 

Nu er det denne beslutning, jeg 
har taget og hviler godt i den - og 
det er også dejligt, da to af mine 
søskende bor derovre i forvejen. 

Det bliver en stor omvæltning 
og noget nyt for mig, men jeg glæ-
der mig til at komme igang og se,  
om det er det helt rigtige for mig. 

Jeg skal bo sammen med en 
veninde i København inde i den 
indre by. Jeg kender hende ikke 
vildt godt,  men det skal nok blive 
godt. Hun tilbød mig et værelse, 
så det var bare dejligt. 

Jeg kender forskellige rundt 
omkring i København. Der er 
nogle fra LMH og andre fra andre 
sammenhænge, som bor der. Det 
er meget rart at have et netværk 

på forhånd, men også dejligt, at 
der er plads til at lære en masse 
nye at kende. 

Det bliver spændende at starte 
i en ny kirke, og jeg er meget 
spændt på, hvordan jeg lige 
falder til.

 Men det er rart at kunne starte 
et sted, hvor man ikke kender så 
mange. Så er der ikke så mange 
forventninger til en om, hvordan 
man er. Det kunne jeg vildt godt 
lide ved Peru.

Friskole eller folkeskole?
Kunne du se dig selv som lærer i 
en folkeskole - eller skal det være 
en friskole?

- Jeg ved bare, at jeg vil være 
lærer. I løbet af de næste fi re år 
fi nder jeg så nok ud af, om det 
skal være på en kristen friskole 
eller i en folkeskole, slutter Karina 
Marker Jensen.

Bodil

Karina fra Haderslev vil 
læse til lærer i København
Et volontørophold og en vikarstilling hjalp Karina med at vælge uddannelse.

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler?  
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Den sidste basun
- og den kommende herlighed
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John Eldredge
Den maskuline rejse
Hvad vil det sige at være mand?
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Parentesen

Skæve vinkler af Torben Osted

Prøv Udfordringen gratis
- på nettet eller leveret 

i postkassen
Send en sms til 2197 1111

med teksten ”Prøv Udfordringen, net”
eller ”Prøv Udfordringen, papir” samt 

navn, adresse og e-mail.
Prøveabonnement på nettet gælder 2 måneder - 

prøveabonnement leveret med bud gælder 1 måned. 
Ingen binding.

 1. Buskabseier  (1:Ejer af privat skov; x: kvægbonde; 2:”sejr over invaderende  
 hærmyrer”)

 2. Reklamesnutt (1:Reklameindslag, x: ”tandpastasmil”, 2: overdrivelse)

 3. Smilefjes (1: Optimist, x: smiley, 2: lattermild bedstemor)

 4. Bakketropper (1. Friluftsmennesker, x: spejdergruppe, 2: landtropper)

 5. Jevnt og trutt (1: Støt og roligt, x: søvnig og træt, 2: glat og mønstret)

 6. Bakkekontakt (1: Jordforbindelse, x: lynnedslag, 2: varslingssystem)

 7. Klissen (1: Sentimental, x: nymalet, 2: klodset)

 8. Bobil (1: Campingvogn, x: radiobil, 2: autocamper)

 9. Rapekjøtt (1: Sammenkogt ret, x: andesteg, 2: kød fra dyr, der er faldet ned fra fjeldet)

10. Låtskriver (1: Advokatsekretær, x: sangskriver, 2: tekstforfatter)

11. Sorenskriver ( 1: Ombudsmand, x: partisekretær, 2: underdommer)

12. Sjåfør (1: Landmand, x: gartner, 2: chauffør)

13. Sparkesykkel (1: Løbehjul, x: skateboard, 2: sparkstøtting)

14. Mordslug (1: Voldsdømt, x: drabsmand, 2: dræbersnegl)

15. ’Det er godt at have et hold i ryggen’ er det den norske oversættelse af 1:  ”Jo   
 værre, jo bedre”;  x: ”Nu kan det kun gå fremad”, eller 2: en computeroversættelse  
 af ”Det er godt at have et team i ryggen”?

      Se svar side 17.

1 x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Quiz om norske udtryk

Obersten til oberstløjtnanten: 
- I morgen tidlig klokken 9 vil 

der indtræffe en solformørkelse, 
og det er noget, der ikke sker hver 
dag. Lad mandskabet træde an i 
arbejdsuniform i kompanigaden, 
så de kan få lejlighed til at se 
dette sjældne fænomen, og jeg 
kan forklare det for dem. 

I tilfælde af regnvejr vil vi ikke 
kunne se noget, og så kan De i 
stedet lade mandskabet træde an 
i gymnastiksalen.

Oberstløjtnanten til kaptajnen:
- I morgen tidlig klokken 9 vil 

der efter oberstens ordre ind-
træffe en solformørkelse. 

Hvis det regner, vil vi ikke være 
i stand til at se den fra kompag-
nigaden; den vil derfor indtræffe i 
arbejdsuniform i gymnastiksalen.

Og det er noget, der ikke sker 
hver dag.

Kaptajnen til premierløjtnan-
ten: 
- Efter ordre fra obersten vil der 
i morgen tidlig klokken 9 blive 
påbegyndt en solformørkelse i 
arbejdsuniform i gymnastiksalen. 

Obersten vil give nærmere 

ordrer, hvis det skulle blive regn-
vejr, og det er noget, der ikke sker 
hver dag.

Premierløjtnanten til sergen-
ten:

- I morgen tidlig klokken 9 vil 
obersten i arbejdsuniform for-

mørke solen i gymnastiksalen 
- noget, der sker hver dag, hvis 
det er godt vejr. 

Hvis det regner, sker det i kom-
pagnigaden.

Sergenten til korporalen:
- I morgen tidlig klokken 9 vil 

der indtræffe en formørkelse af 
obersten i arbejdsuniform som 
følge af solen. 

Hvis det skulle blive regnvejr i 
gymnastiksalen, og det er noget, 
der ikke sker hver dag, så kan De 
i stedet lade mandskabet træde 
an i kompagnigaden.

De menige til hinanden: 
- Solen  vil formørke obersten 

i gymnastiksalen i morgen tidlig, 
hvis det bliver regnvejr. 

Det er en skam, at det ikke er 
noget, der sker hver dag!

Total formørkelse i hæren
Vibeke Binderup, 

lærer og forfatter

Jeg har i perioder brugt Gud som en sekretær, der blot 
skulle stemple (velsigne) alle mine beslutninger. Beslut-
ninger som jeg i øvrigt havde taget helt uden at søge råd 
hos ham.

 I andre perioder har jeg nægtet at tage beslutninger, før 
han nærmest havde skrevet det på væggen og bekræftet 
det af mindst to uafhængige personer, et bibelord og en god 
følelse i maven.

Samtidig med ovenstående har jeg ofte rystet på hovedet af 
folk, der gjorde nøjagtigt det samme, enten ventede uhensigts-
mæssigt længe, eller blot busede fremad i egen kraft.

For nylig havnede jeg i en spændende diskussion netop om 
dette, og vi kunne fi nde bibelske argumenter for begge sider af 
sagen. Ordet ”FAR” var det, der virkelig satte tankerne igang...

Som forælder:
• elsker jeg, når mine børn spørger om råd til livets svære 

ting.
• kan jeg godt lide at lade være at svare på alt, så de lærer 

at handle selv.
• fyldes jeg med glæde, når jeg mærker deres voksende 

selvstændighed og styrke og handlekraft.
• fyldes jeg med taknemmelighed, når de vælger at dele 

deres tanker og overvejelser med mig.
• fyldes jeg med kærlighed, når de søger trøst og opmun-

tring hos mig, når en beslutning førte til nederlag.
• ved jeg, at også deres nederlag er vigtige for deres styrker 

i deres fremtid.
• vil jeg elske dem, uanset hvor mange gange de tager de 

forkerte beslutninger, for jeg vil altid hjælpe dem til at se 
fremad, på jagt efter nye muligheder og veje.

Mon ikke vores FAR har det no-
genlunde på samme måde med os?

Hvem skal tage 
dine beslutninger?


