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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i august: ordet
OBS! August kodeordet gælder indtil mandag d. 5. sep. kl. 9.00

Ugens profi l: Jan Willem van der Hoeven
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Ugens bedeemner
* Danmarks forhold til Israel

* Islams forfulgte kristne (s.9-11)
* Udbredelse af traktatavisen 

* Bind de falske åndsmagter, 
som du ser er virksomme i dag.

* Bed for skoler, medier 
og politikere.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Mærkedage i Indre Mission
Mandag d. 5. september kan Birthe Simon-

sen, Fredericia, fejre 50-års-fødselsdag. Hun 
er kontorsekretær i IM-musik i Indre Mission.

 
Onsdag d. 7. september kan Bodil og Poul 

Helgesen, Lindved, fejre sølvbryllup. Bodil er 
ansat som assistent i Økonomi & Kundeser-
vice på Indre Missions Hus. 

Nye volontører i Addis Abeba
Christoffer Sander Andersen og Leon Danielsen rejser til 
Etiopien den 30. august som ”Christian Culture Travellers” for 
missionsselskabet Promissio.

Christoffer Sander Andersen (19) er 
netop blevet student fra Det kristne Gym-
nasium i Ringkøbing. Leon Danielsen er 
20 år og har netop afsluttet et år som 
volontør på Sydvestjyllands Efterskole i 
Bramming.

I Addis Abeba skal de være med i 
den lokale kirkes ungdomsarbejde samt 
hjælpe missionærparret Tine og Anders 
Møbergs børn med lektierne. Under 
opholdet i Etiopien vil de blogge og le-
vere billeder mm. til Promissios blad og 
hjememside.

Efter tre måneder i Etiopien vender de 
tilbage til Danmark, hvor de skal fortælle 
om oplevelserne i Etiopien og Promissios 
arbejde i forskellige ungdomsgrupper. 

Bodil

Sarah M. 
og Mathias 
Frostholm, 
Tarm blev 
viet i Bed-
sted Kirke 
fredag d. 5. 
august.

Brudepar kan få Udfordringen gratis  i tre måneder, ligesom 
brudebilledet bringes uden omkostninger. 

Jan Willem van der Hoeven 
talte fredag i Bibelværkstedet 
på Nykøbing Falster og søndag 
morgen i Impact Church i Ros-
kilde. Senere søndag er han 
i Jylland, i Menighedshuset i 
Vinderup og tirsdag taler han 
i Troens Ord i Brande. 

Mange kristne danskere ken-
der denne karismatiske hollæn-
der, som grundlagde Den Inter-
nationale Kristne Ambassade i 
Jerusalem (ICEJ) for netop 35 år 
siden. Jubilæet fejres i Brande - 
men Jan Willem står ikke længere 
i spidsen for ambassaden.

For ca. 10 år siden stiftede han 
en ny organisation, International 
Christian Zionist Center (ICZC) i 
Samaria, som er mere direkte i 
sin kritik af Israels modstandere, 
og mindre politisk-korrekt end 
ambassaden, der forsøger at 
være mere diplomatisk.

Jan van der Hoven er en kom-
promisløs forkæmper for Israels 
ret til at eksistere indenfor sikre 
grænser, og han afviser ideen 
om, at jøderne skal afgive land for 
at få fred med palæstinenserne. 
Det mener han hverken er rea-
listisk eller i overensstemmelse 
med Bibelens løfter til jøderne.

Han er overbevist om, at Israel 
stadig har en rolle at spille i Guds 
planer og i endetiden før og efter 
Jesu genkomst. 

Kongehuset
Jan Willlem var ligesom født 

til noget stort. Hans far var i 20 
år privatsekretær for Dronning 
Juliana. Og Jan Willem studerede 
teologi ved London University. 

Her stiftede han bekendtskab 
med den engelske erstatnings-
teologi, som mener at kunne 
erstatte alle løfter til jøderne 
med løfter til de kristne.  Jøderne 
havde ikke længere betydning 
ifølge den teologi.

Det stred fuldstændig imod, 
hvad han selv troede, og navnlig 
følte, som engageret kristen.

Han var født i en jødisk-venlig 
kristen familie i 1940 med fem 
søskende i Haarlem, Holland. 

Som 12-årig besluttede han 
at følge Jesus ved en kampagne 
med Billy Graham i Holland.

Skjulestedet
I 1958 havde unge Willem 

læst bogen ”Skjulestedet” af hol-
landske Corrie ten Boom. Hun 
fortæller  her om, hvordan hun 
skjulte nitten forfulgte jøder for 

nazisterne i sit hus i Amsterdam. 
Hun blev fanget og sendt i KZ-lejr. 
Denne bog satte kursen for unge 
Jan Willems liv:

”Efter at have læst denne bog 
følte jeg, at jeg skal vise min Gud, 
at jeg er villig til at gøre alt for 
nationen Israel.”

Arabisk gift - og dansk
Efter sin universitetstid rejste 

Jan Willem i de arabiske lande, 
Libanon, Syrien, Jordan og Irak 
som missionær. Han giftede sig 
med Widad, en kristen arabisk 
kvinde. Efter Seksdageskrigen 
bosatte parret sig i Israel. Og 
familien blev integreret i det isra-
elske samfund.

Jan Willem blev kustode i 
Gravhaven i Jerusalem  fra 1968 
til 1975, hvor han fortalte om 
den tomme grav til tusindvis af 
pilgrimme og turister.

Widad døde i 1995, og van 
der Hoven giftede sig med en 
dansk kvinde, Ellen Margrethe, 
som også elsker Israel højt. Ellen 
Margrethe voksede op i Viborg. 
Hun arbejder professionelt med 
at distribuere israelske produkter 
til i hele verden som direktør for 
Israel Economic & Trade Center 
i Jerusalem.

De sidste 40 år har han dog 
boet i Mellemøsten. I dag bor 
parret i Anathot i Samaria - hvor 
den bibelske profet Jeremias 
havde sit hjem. Og Jan Willems 
to voksne børn har begge tjent i 
den israelske hær. Og hans datter 
er konverteret til jødedommen.

Ven med Netanyahu
Udover ambassaden og det 

kristne zionistcenter har Jan 
Willem også taget initiativer til 
fx 'International Christian Zionist 
Congres", the ‘Mordechai Out-
cry’ til fordel for hjemrejsende 
sovjetiske jøder til Israel, og han 
er sammen med andre med til 
at arrangere den kristne løvhyt-
tefejring af ‘Feast of Tabernacles’ 
i Jerusalem. 

Hans begejstring for jøderne 
og Israel har gjort, at han har 
kendt de sidste syv premier-
ministre i Israel, samt mange 
medlemmer af Knesset.

Især Binyamin Netanyahu og 
Benny Alon er hans nære venner.

Han betragter det som sin 
skæbne at være kristen zionist 
- dvs. at kæmpe for, at jøderne 
vender tilbage til deres oprinde-
lige fædreland.

Henri Nissen.

Passioneret hollandsk 
forkæmper for Israel
Willem van der Hoeven er i Danmark.

Den kristne ambassade 
fejrer sit 35 års jubilæum
Den Internationale Kristne 
Ambassade i Jerusalem (ICEJ) 
har nu arbejdet siden 1981. Det 
fejres med en 35 års jubilæ-
umsfest i Betania Kirkecenter 
i Blåhøj, Brande i denne week-
end den 27.-28. august.
 

ICEJ (International Christian 
Embassy in Jerusalem) blev 
oprettet for at vise det jødiske 
folk, at kristne i hele verden bak-
kede op om Israel, selv om deres 
regeringer evt. var meget kritiske 
og fordømmende i FN.

Efter at Israel havde vundet Je-
rusalem tilbage som hovedstad, 
tøvede mange stater med at fl ytte 
deres ambassader fra Tel Aviv. 
Derfor kom den kristne ambas-
sade netop til at ligge i Jerusalem 
- som en manifestation.

Den Kristne Ambassade i 
Danmark har desuden brugt de 
35 år på at hjælpe jøder hjem til 
Israel fra især det tidligere Sov-
jetunionen, støttet Holocaustover-
levende og arrangeret denårlige 
løvhyttefest med konferencer 
i Jerusalem. Desuden ønsker 
man at bevidstgøre kirken om 

kristendommens jødiske rødder 
og opfordre de kristne til at elske 
det jødiske folk.

Jubilæumsfesten
Jubilæumsfesten i Brande star-

ter med musik, sang og hilsner. 
Hovedtaler Malcolm Hedding 
prædiker og underviser to gange 
i løbet af lørdagen og igen søndag 
formiddag. Han er tidligere leder 
af ICEJ i Jerusalem og er nu as-
socieret præst i World Outreach 

Church.
Temaet for Malcolm Heddings 

undervisning er forholdet mellem 
Kirken og Israel. Hvorfor er det 
vigtigt, at Kirken har et ret forhold 
til Israel, inden Jesus kommer 
igen; hvordan skal vi forstå pro-
fetierne; og hvilken betydning har 
vores syn på Bibelen?

Malcolm Heddings undervis-
ning bliver tolket til dansk.

Lørdag aften er temaet ”Lam-
mets Blod. Forstå kampen og 

forstå kraften.” Det handler om 
at forstå, hvilken kamp vi står i 
og om at kende kraften i Jesu 
blod, forklarer Christina Elisabeth 
Leinum, som holder prædikenen.

Efter festmiddag lørdag er 
der lovsangsfest med gruppen 
Haven, samt musikalske indslag 
ved Jacob Leinum. 

Jubilæumsfesten sendes del-
vist på web-tv af Lars Madsen fra 
Pottemagerens Hus.

Bodil/Henri.

Den Internationale Kristne Ambassade Jerusalems danske afdeling fejrer jubilæum i weekenden. 
Hovedtaler er tidligere leder af IECJ i Jerusalem, Malcolm Hedding, som ses til højre.

Web-tv om 35 års jubilæum
Lars Madsen fra Pottemagerens Hus sørger for at sende web-tv 

fra en del af Den Internationale Kristne Ambassades 35 års jubi-
læum, der holdes i Brande. 

Desuden vil han sende fra nogle af Willem van der Hoevens mø-
der i Danmark. Møderne sendes på den kanal, som Pottemagerens 
Hus normalt benytter.
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Vandre i din sandhed...  Salme 86 
Stævne med De Evangeliske Mariasøstre 
på kursuscenteret Emmaus, Haslev 
den 30. september - 2. oktober 2016. 

Dage med stilhed og fordybelse i Guds ord. 
En kraftkilde til tidens  
udfordringer.  

Oplysninger og tilmelding,  
senest 6. september: 
Erna Pilemann 
tlf. 5929 1128 / 4083 1128 
Mail: eppilemann@gmail.com 
www.evangeliskemariasostre.org 

Annonce:

Af Steen Jensen

En nat drømte Ellen Rasmus-
sen, at hun mødte Jesus. Da 
hun vågnede, lå hun stadig i 
sin seng, og som hun siger: 
”Gud vil åbenbart ikke have 
mig endnu”.

Ellen smiler. Hun er overbevist 
om, at dét hun drømte, nok skal 
blive virkelighed, når hun dør. Det 
er sikkert og vist.

- Jeg glæder mig til at møde 
Jesus, for jeg har snakket så 
meget med ham hernede, så nu 
vil jeg godt snart snakke med ham 
oppe i himlen, klukker Ellen.

Knapt 100 år har hun på kilo-
metertælleren, Ellen Rasmussen, 
men det er mest i tid, hun har 
bevæget sig langt. Rent fysisk er 
hun næsten tilbage, hvor det hele 
begyndte. I hjertet af Aarhus. Et 
par stenkast fra barndomshjem-
met i Hjortensgade.

Nu bor den 99-årige åndsfriske 
kvinde i ældrebolig i forbindelse 
med omsorgscentret Møllestien 
i Grønnegade. I sin egen lille 
lejlighed, hvor hun stort set klarer 
sig selv. 

Op kl. 7 og i seng lidt over 
midnat. Hun skal nå at få det hele 
med. OL-åbningen fra Rio de Ja-
neiro sad hun og så i fjernsynet til 
ud på natten. Men hvis den store 
Stofa-pakke på tv-apparatet ikke 
lige spyer noget ud, som Ellen 
kan lide, sætter hun en video 
på, når hun sidder i sin stue om 
aftenen. 

Hun har masser af fi lm:  Olsen 
Banden, Sommer i Tyrol, Barn-
dommens Gade osv. – eller må-
ske sætter hun en video på med 
André Rieu, violinist virtuosen fra 
Holland, en af hendes musikalske 
helte, og sidder og nynner med. 
På væggen i hendes hyggelige 
lejlighed hænger et fotografi  af 
André Rieu, men også af Birthe 
Kjær og Hansi Hinterseer. Dem 
kan hun også rigtig godt lide.

Musik og sang skal der til. 
Hendes mor sang og fl øjtede altid 
og var fuld af ”skæg og ballade”, 
fortæller Ellen, og morens gener 
er tydeligvis gået i arv.

Pludseligt sætter Ellen i med 
en sang. En gammel vise, der 
oprindeligt blev gjort kendt af 
Holger ”Fællessanger”:

Smil til hinanden, smilet gør 
dig glad

Smil til hinanden, lær det 
udenad

Prøv selv hvordan en hverdag 
bli´r til fest

Smil til hinanden i øst og i vest.
Smilet er den korteste vej 

mellem mennesker, sagde en-
tertaineren Victor Borge, som 
Ellen engang har mødt og har en 
autograf af i sin autografsamling.

Takker Gud hver dag
Hver morgen hører hun mor-

genandagt i radioen, og i alle 
årene har hun gået i kirke hver 
søndag. 

Nu kniber det med at komme 
afsted, men en gang om måne-
den kommer sognepræst Mari-
anne Frank Larsen fra Vor Frue 
Kirke over til Ellen i et par timer.

Det er også fra Vor Frue Kirke, 
dér hvor Ellen er både døbt og 
konfi rmeret, at hun skal begraves. 
Hun har planlagt begravelsen.

Salmevalget er på plads: ”Hil 
dig Frelser og Forsoner”, ”Un-
der dine Vingers Skygge” og så 
hendes personlige favorit: ”Den 
Signede Dag med Fryd vi ser”. Og 
blomsterpynten: Roser, fresier og 
syrener. Selv teksten til sin egen 
dødsannonce har hun på plads: 
”Forhenværende fodterapeut 
Ellen Rasmussen er sovet ind i 
troen på sin Frelser”.

Det føles slet ikke upassende 
at sidde og tale så direkte og 
konkret om døden, for Ellen ved 
godt, at hun har nået livets yder-
ste revle, derude hvor der ikke er 
fl ere revler tilbage. 

- Jeg takker hver dag Gud 
for mit liv. Jeg har haft det mest 
vidunderlige liv. Nu venter jeg kun 
på, at han kommer og henter mig, 
udbryder hun.

Hun er taknemmelig. Hun har 
haft mænd, der var gode ved 
hende, og er blevet velsignet med 
et lyst sind og et godt helbred.

- Jeg kunne gå i spagat, til jeg 
var 83 år, indskyder Ellen, men 
så brækkede hun hoften, og da 
var det slut med den fornøjelse.

Vel driller det ene ben, så hun 
må bruge rollator, og desværre 
kunne hun ikke få børn, men el-

lers har der ikke manglet noget.
Hun har i 15 år boet i ældre-

boligen, med udsigt til tårnet i 
barndommens Vor Frue Kirke.

Det var også dér ved Vor Frue 
Kirke, at hun som lille pige, en af 
de mere frække af slagsen, ka-
stede en snebold og skød hatten 
af pastor Balslev, da hun gik til 
konfi rmationsundervisning. 

- Pastor Balslev vendte sig om 
og så, at det var mig. Nåh, det er 
bare Ellen, så gør det ikke noget, 
grinte han.

Et livligt barn
Ellen var et livligt barn. Hun var 

tvilling. Og hvor tvillingebroren 
var den indadvendte, var Ellen 
den udadvendte, hende, der altid 
lavede sjov og tit kom galt afsted.

Hun voksede op i Hjortens-
gade, tæt på Vesterbro Torv, på 
hestevognenes og brostenenes 
tid. En dag fjernede hun den 
klods, der lå under det ene hjul på 
en parkeret hestevogn midt oppe 
på den stejle Hjortensgade. Vog-
nen satte i bevægelse og rullede 
tværs over gaden og bragede ind 
i en husmur, som væltede. 

En anden gang huggede hun 
den halve lillefi nger af sin tvil-
lingebrors hånd med en økse, så 
den måtte sys på igen.

- Så du kan nok høre, hvor slem 
jeg har været, ler Ellen.

Nede i bunden af Hjortensgade 
boede den lidt yngre Lily Broberg, 
som Ellen gik til ballet og step 
sammen med. Lily Broberg blev 
senere en folkekær skuespiller.

Som ung spillede Ellen amatør-
teater med Karl Stegger, og Ellen 
syntes, han var så dygtig, at hun 

en dag gik ned på Aarhus Teater 
og fortalte om Karl Stegger, der 
ligesom Lily Broberg endte med 
at blive en særdeles folkekær 
skuespiller.

- Han gav mig senere et stort 
knus for at give ham dét puf, for-
tæller Ellen, som stadig har kon-
takt til Karl Steggers datter, Ritha.

Ellen optrådte også med dans 
og step på bl.a. Vennelyst Teater, 
som blev sprængt i luften under 
krigen, og på Varna i Marselis-
borgskoven, et sted, hvor de fi ne 
herrer fra logerne kom i smokings. 

- Mor sagde: ”Pas på mæn-
dene!”. Mændene kaldte mig for 
”istappen”, for jeg har altid været 
en ordentlig pige og har aldrig 
gjort noget, som Ham deroppe 
ikke ville have, griner Ellen og 
peger op i luften.

Mænd og kærlighed
Ellens første mand og store 

kærlighed hed også Karl. Han var 
direktør for en konfektionsfabrik. 
Han kaldte Ellen for sin dronning 
og bar hende på hænder og 
fødder. De nåede kun at få to år 
sammen, før Karl blev dræbt i en 
trafi kulykke. Det slog Ellen helt 
ud. Men til alt held fi k hun lov til 
at komme på rekreationsophold 
på Saxild Strand.

- Dér var jeg i tre måneder, 
og dét, der reddede mig, var to 
hunde, der var dernede. De to 
dejligste hunde, som fulgte mig, 
hvor end jeg stod og gik. Det var 
stor kærlighed, smiler Ellen.

Senere mødte hun Georg, en 
skotøjsfabrikant og katolik, som 
hun fik 19 dejlige år sammen 
med, inden han døde en juleaften 
på hospitalet. Mand nummer tre 

hed Christian og var bagerme-
ster, og ham fi k Ellen godt og vel 
10 gode år sammen med, inden 
han en dag faldt om på stuegulvet 
med en hjerneblødning og døde. 
Den sidste var Jens – Jens Vej-
mand, smiler Ellen - en god og 
kærlig landmand, som Ellen fi k 
10 år sammen med.

- Tænk dig, jeg har kunnet fi nde 
fi re gode mænd, og nogle kan 
ikke en gang kan fi nde én. Jeg 
ville kun have enkemænd, for jeg 
render ikke med andres mænd, 
ler Ellen, der i 35 år havde sin 
egen fodterapeut-klinik i Aarhus.

Motion og leg
I sin stue har Ellen en dukke, 

der kan danse. Den stiller hun 
på bordet, og dukken sætter sig 
i bevægelse, mens lystig musik 
strømmer ud af den.

- Jeg elsker at lege, siger Ellen 
og smiler.

- Der står i Bibelen, at vi skal 
blive som børn igen, klukker hun.

Da Udfordringen er på besøg, 
har stedets pedel tilfældigvis 
taget sin veteranbil, en velholdt 
britisk MG, med sig på arbejde 
og parkeret den nede midt i går-
den. Dér holder den og skyder 
brystkassen frem og skinner af 
svundne tider. 

Ellen får lov at sætte sig i 
MG’en, og pedellen lover hende 
en tur en af dagene.

- Tænk dig, jeg skal ud og 
køre i den fi ne bil, udbryder Ellen 
henrykt.

Legen og nysgerrigheden efter 
at prøve nyt, og dét at sige ja tak til 
livets muligheder, når de byder sig 
til, har været med til at holde Ellen 
i gang. Hun har også motioneret 
hele livet: step, ballet, folkedans, 
lanciers, været i vandrelaug, dyr-
ket yoga og brugt sin cykel fl ittigt. 

Og hun har spist sundt, ikke 
fanatisk sundt, men tænkt over, 
hvad hun har puttet i munden, og 
tit har det været ”meget med fi sk, 
sild, makrel, røget ål og sådan 
noget”, som Ellen siger. Hun har 
også sparet på kaffen og drukket 
meget urtete i stedet, men nogen 
præcis opskrift på et langt liv har 
hun ikke. 

Hendes gode humør og lyse 
sind har dog næppe skadet.

Men på spørgsmålet, hvordan 
hun har holdt sig så godt – og 
nærmest ung af sind - kommer 
drillepinden alligevel op i Ellen, 
og hun siger ud i luften:

- Hvordan kan man være ung, 
når man er så gammel, ler hun, 
men bliver så alvorlig:

- Jeg har ikke ladet mig påvirke, 
hvis jeg møder surhed og nega-
tive mennesker. Jeg har været 
glad for livet og for at kunne gøre 
andre glade. Hver gang, jeg går 
ud af min dør, beder jeg om kraft 
til at glæde min Far i himlen og 
være til gavn for mine medmen-
nesker, smiler Ellen Rasmussen.

99-årig: - Jeg elsker at lege!
99-årige Ellen Rasmussen fra Aarhus er et livsstykke og fuld af ”skæg og ballade” og historier - men hun har også forberedt sin egen begravelse. 

Ellen Rasmussen er 99 år. Legen og nysgerrigheden efter at prøve nyt, og dét at sige ja tak til livets muligheder, når de byder sig til, 
har været med til at holde hende i gang. Hun er taknemlig for sit liv og glæder sig til snart at møde Jesus på den anden side.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

2 verdener - kæmper om din sjæl
    Af  Graham Powell

To verdener øver deres indfl y-
delse 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. Men fordi disse to 
verdener er så afgørende i vore liv, 
er det bydende nødvendigt, at vi har 
en forståelse for dem begge. 

V

d
v
e
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228,-

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Jeg er så glad for min cykel!
  
Saman fra Iran kender godt 

nok ikke den populære danske 
børnesang. Men han udbrød 
spontant ”I’m so happy for this 
bike”, da han som én af mange 
asylansøgere fi k sig en god brugt 
cykel fra ”Fix a Bike” værkstedet 
ved Menighedshuset på Aggebo-
vej  i Allerød, fortæller projektleder 
Lars Meldgaard.

Cykler giver livskvalitet
På værkstedet kan fl ygtninge 

og asylansøgere være med til at 
reparere og sætte brugte cykler i 
stand, og måske selv få en cykel.

Flygtningene bor afsides og 
har næsten ingen penge, så of-
fentlig transport er et problem for 
dem. Det er med til at isolere dem 
i centrene Sandholm og Sjæls-
mark. Derfor giver en cykel dem 
et stort løft i frihed og livskvalitet. 

De får nye muligheder for at del-
tage i aktiviteter, møde danskere 
og opleve det danske samfund 
og naturen. 

 - Tit er der fl ygtninge og nydan-
skere, der allerede inden vi åbner 
står og tripper med deres cykler, 
som er gået i stykker, skal lappes 
eller skrues på. Ofte er de selv 
med til at fi xe deres egen cykel, 
eller den de ønsker at købe, siger 
Lars Meldgaard. 

Der er indtil nu istandsat og af-
sat 27 cykler, der sælges for 50 kr.  

- Vi har et hyggeligt arbejds-
fælleskab med smil, grin og 
kommunikation på mange for-
skellige sprog. I ventetiden kan 
man hygge sig i Menighedshuset 
eller spille bordtennis, og vi by-
der på en kop kaffe og en skive 
franskbrød.

 Det er fantastisk at opleve den 
vilje, der er i Allerød til at gøre 
en forskel og hjælpe fl ygtninge 

og nydanskere til at blive inte-
greret og få en bedre hverdag 
med fl ere muligheder, siger Lars 
Meldgaard.

Bred lokal opbakning
Projektlederen takker alle, der 

har støttet projektet. Det drejer 
sig om Lillerød Brugsforening, 
som gjorde opstarten mulig ved at 
donere 5.000 kr. til køb af værktøj, 
cykler og reservedele.

Venligboerne, som har formid-
let information, skabt kontakter og 
fundet tolke til arabisk.

Gladgaarden, som har leveret 
gode brugte cykler, og Bdr. Tegl-

gaard Cykler, som har leveret 
billige reservedele.

Der er også mange af Al-
lerøds borgere, som ringer og 
formidler kontakt. Mange har 
allerede doneret mange cykler, 
men der er fortsat behov for fl ere 
cykler. Der er også brug for nogle 
borgere, der kunne hjælpe til på 
cykelværkstedet, slutter Lars 
Meldgaard.

”Fix a Bike” værkstedet ved 
Menighedshuset på Aggebovej 
5 har åbent to timer hver lørdag.  

Bodil

Allerød fi xer 
cykler for 
fl ygtninge

Menighedshuset i Allerød har et værksted - 
andre donerer brugte cykler og reservedele.

Jeg er så glad for min cykel! siger Saman fra Iran. Han står 
foran Menighedshuset i Allerød, hvor cykelværkstedet ligger.

Af Bodil Lanting

Medmenneskelighed skal læ-
res ud fra fortællingen om 
den barmhjertige samaritaner, 
og tilgivelse skal læres ud fra 
historierne om Jesus.

Det fremgår af Karna Kjeldsens 
studier af kristendommens pla-
cering i folkeskolernes undervis-
ning. Hun har besøgt 3., 6. og 9. 
klasser forskellige steder i Dan-
mark og præsenterer sit studie i 
P1 programmet Religionsrapport.

Et dannelsesprojekt
Den nye ph.d.-afhandling fra 

Syddansk Universitet viser, at 
der er store forskelle mellem 
kristendommens og de øvrige 
religioners status i folkeskolens 
kristendomskundskabs-fag. Det 
sker, selv om faget som ud-
gangspunkt skal behandle alle 
religioner lige.

I P1’s Religionsrapport siger 
Karna Kjeldsen:

- Kristendommen bliver gjort 
mere vedkommende for elever-

nes tilværelse. Den bliver inddra-
get i forhold til deres eksistentielle 
livsspørgsmål, og der lægges op 
til, at faget skal bruges i deres 
personlige og åndelige dannelse. 

Samtidig præsenteres andre 
religioner ofte i korte perspekti-
veringer.

- Det er problematisk, fordi det 
tyder på, at der ikke er overens-
stemmelse mellem rammerne 
for faget og så den intenderede 

undervisning og det tilgængelige 
undervisningsmateriale, siger  
Karna Kjeldsen.

’Det er ikke forkyndelse’
John Rydahl, der er Religi-

onslærerforeningens formand 
og talsmand for Folkekirkens 
Skoletjeneste, afviser, at der sker 
egentlig forkyndelse i skolerne. 
Han peger på, at Skoleloven af 
1975 defi nerer kristendomskund-
skab som et ikke-forkyndende 
fag, og at lærerne overholder 
dette.

Derimod har vægtningen må-
ske at gøre med det tilgængelige 
undervisningsmateriale. I sko-
lerne perspektiverer man med 
eksempler fra kirken og Det nye 
Testamente. Det skyldes, at der 
er forholdsvis fl ere kristne end 
folk af andre religioner i Danmark, 
mener formanden.

- Folkeskolen er ikke kun en 
vidensinstitution. Det er i høj grad 
også en dannelsesinstitution. Og 
religion og religiøsitet er en del 
af elevernes hverdag, siger han.

Så når kristendommen fylder 

mere og behandles på en an-
derledes måde end de øvrige 
religioner, skyldes det ifølge John 
Rydahl, at faget tager højde for 
det geografi ske område, eleverne 
befi nder sig i.

- Elevernes forudsætning for 
at tale om religion er forskellig, 
men kristendommen har haft en 
betydning for det område, vi be-
fi nder os i, udtaler John Rydahl i 
P1-programmet.

Partierne på den politiske 
venstrefl øj ønsker, at faget Kri-
stendomskundskab skal hedde 
Religion og være mere generelt 
oplysende. Derimod går højrefl ø-
jen traditionelt ind for at under-
strege kristendommens særsta-
tus i skolernes undervisning.

I Religionsrapport-programmet 
om kristendommens status i fol-
keskolen medvirker ph.d. Karna 
Kjeldsen, John Rydahl, formand 
for Religionslærerforeningen og 
talsmand for Folkekirkens Sko-
letjeneste. Tilrettelæggelse ved 
Karen Lerbech og vært Lisbeth 
Brocelius Meléndez. 

Jesus bruges som skole-
eksempel på barmhjertighed

Ny ph.d.- afhandling: 

Kristendommen har særstatus i folkeskolen. Det viser en afhandling fra Syddansk Universitet.

Det er naturligt, at kristen-
dommen fylder mest i religi-
onsundervisningen i danske 
skoler, mener John Rydahl.

I Frankrig er der udbrudt heftigt debat efter de franske myn-
digheder har udstedt et forbud mod at bære burkini, (den mus-
limske svømmedragt for kvinder, der dækker hele kroppen) på 
fl ere strande på rivieraen, bl.a. i Cannes, og i Sisco på Korsika.

Manuel Valls, Frankrigs premierminister, har udtalt, at han mener 
det er en fortidig beklædning, der ikke er forenelig med republikkens 
og de franske værdier. 

Opholder man sig på en fransk strand, hvor forbuddet gælder, 
kan politiet give en bøde på 38 euro, som svarer til cirka 285 kroner. 
Politiet kan dog ikke tvinge en burkaklædt kvinde væk fra stranden 
og kun give en bøde én gang om dagen.

Flere muslimske organisationer har protesteret over forbuddet, 
og andre røster i Frankrig mener, at det er udtryk for islamofobi og 
vil medføre en stigmatisering af muslimer i Frankrig.

Ifølge borgmesteren i Cannes, David Lisnard, er det først for nylig 
at burkinierne er dukket op, og han mener, den viser en udbredelse 
af radikal islam, som skridt for skridt indtager mere og mere rum. 

Franske jøder har dog også protesteret imod forbuddet, da de 
mener at religionsfriheden bør holdes i hævd. I princippet har de ret. 
Enhver bør have lov til at praktisere sin religion frit i Europa. Men 
tiderne er skiftet, og måske bør vi justere loven om religionsfrihed, 
hvor smerteligt det end måtte være, og hvor meget det end går 
imod europæisk frihedstænkning. 

For virkeligheden er, at vi er i en værdikrig, en åndelig krig, hvor 
den islamiske tro næsten dagligt – og især i Frankrig – gennem 
voldelige overfald og terrorangreb demonstrerer, at den ikke går 
på kompromis og ikke tolerer andre trosretninger end dens egen.

Det afgørende er ikke, om muslimer er født og opvokset i Frankrig 
eller Danmark, men hvilken religiøs tro de har. Det er den, som 
bestemmer, hvad der sker med vores fælles samfund.

Derfor er det et skridt i den rigtige retning, Frankrig tager ved 
at sige nej til burkinier. Problemet er bare, at det er svært at lave 
forbud mod tro og tanker. Der er en voldsom muslimsk vækkelse i 
gang i Europa. Den kan kun bekæmpes åndeligt, ikke politisk. Ved 
at mennesker overbevises om en anden tro end den islamistiske. 
Det er en opgave for kirken. 

Burkini-forbud 
er et skridt i den
rigtige retning
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

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

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

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

Menighedsfakultetet i Aarhus 
lancerer i foråret 2017 en ny 
akademisk efteruddannelse i 
kirke og teologi. 

Den er tværfaglig og er mål-
rettet både præster, diakoner, 
sognemedhjælpere, kristen-
domsundervisere på skoler og 
efterskoler, ansatte i de kirkelige 
organisationer og andre, der for-
midler kristen tro og teologi i kirke, 
samfund og skole.

Uddannelsen består af fi re fag: 
”Sjælesorg”, ”Luthers reformato-
riske anliggende”, ”Menighedens 
liv og vækst/kirkekundskab” samt 
”Arkæologisk og historisk bag-
grundsbelysning af prædiken-
tekster”.

- Overalt i samfundet stilles 
der krav om at kunne indgå i 
et værdiskabende samarbejde 
med mennesker uden for ens 
eget fagområde. Det gælder også 

inden for det kirkelige arbejde, 
hvor meget afhænger af, at men-
nesker forstår at arbejde sammen 
på tværs af faggrænser. 

Ved at bringe de forskellige fag-
grupper sammen til en fælles ef-
teruddannelse håber vi at kunne 

styrke den tværfaglige indsats, 
siger fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen.

Da der er tale om en privat ud-
dannelse, giver den ikke adgang 
til et videre studie på et offentligt 
universitet. Der er en egenbe-
taling på 8.900 kr. per fag. Man 
kan enten vælge at tage fagene 
samlet eller enkeltvis.

Undervisningen er erfarings-
båren og gennemføres på ma-
sterniveau. For at blive optaget 
på uddannelsen skal man have 
gennemført en lang- eller mellem-
lang videregående uddannelse 
på niveau med en professions-
bachelor. 

Hvert fag rummer fem under-
visningsdage og et læsepensum 
på 800-900 sider, hvilket gør ud-
dannelsen mulig at gennemføre, 
selv om man arbejder på fuld tid.

Der lægges ud med faget 
Sjælesorg i foråret 2017, og 

Af Bodil Lanting

I forsommeren var Mercy Ships 
på DRK, men nu kan danskerne 
igen se den gamle ”Dronning 
Ingrid” togfærge. Ingen ringere 
end Peter Ingemann fra TV 2’s 
populære program ”STØRST” 
har været om bord på færgen, 
der nu fungerer som topmo-
derne hospitalsskib. Det er 
naturligvis verdens største af 
sin slags.

Det handler ikke bare om ren 
nostalgi, gamle togskinner og 
DSB cafeteria. Det bliver et møde 
med fremmedartede sygdomme 
og ikke mindst masser af entu-
siastiske medarbejdere – også 
danskere, der arbejder frivilligt for 
at hjælpe nogle af verdens fattig-
ste og mest udsatte mennesker. 

’Min stemme knækker’
”Besøget på hospitalsskibet 

har være den største oplevelse for 
mig nogensinde - både personligt 
og professionelt! Jeg er virkelig 
imponeret over det meget høje 
faglige niveau på hospitalsskibet 
og ikke mindst den empati og 
medmenneskelighed, som alle de 
frivillige udviser,” fortæller Peter 
Ingemann. 

”Min stemme knækker nemt, 
når jeg fortæller om Mercy Ships. 
Det er så imponerende, at det 
skib kan fungere alene på basis 
af økonomisk støtte fra private og 
folk, der ofrer deres tid og stiller 
deres faglige kunnen til rådighed 
i måneder eller år”, siger Peter 
Ingemann. 

Han tilføjer, at mødet med 

chefkirurgen, der har arbejdet 
frivilligt i næsten 30 år, er en 
hel historie for sig. Kirurgen er 
én blandt de mange, som Peter 
møder i ”Størst”.

Hvad driver ildsjælene?
I TV 2-programmet, som sen-

des den 31. august, møder Pe-
ter Ingemann en ung afrikansk 

kvinde, som er plaget af en stor 
tumor, som sidder i hendes an-
sigt, og som med tiden kan blive 
livstruende for hende. Skibets 
chefkirurg skal fjerne tumoren, 
og Peter Ingemann er med helt 
tæt på under operationen. 

Han møder også andre patien-
ter og følger skibets personale for 
at fi nde ud af, hvad det er, der får 

dem til at sætte sig selv fuldstæn-
digt til side for at hjælpe andre.

Fra Dronning Ingrid
til ’Africa Mercy’

De fl este danskere over 20 år 
har sejlet med færgen Dronning 
Ingrid frem til Storebæltsbroen 
kom i 1997. TV 2-programmet 
’Størst’ byder på et gensyn med 
færgen, der nu sejler under nav-
net ”Africa Mercy” og drives af 
organisationen Mercy Ships. 

TV-vært rørt over besøg 
på ”dansk” hospitalsskib

Ny tværfaglig teologi-uddannelse på MF

Det var min største oplevelse nogensinde, siger Peter Ingemann om besøget på ’Dronning Ingrid.’

”Min stemme knækker nemt, når jeg fortæller om Mercy Ships”, 
siger Peter Ingemann. Han er begejstret over den høje standard 
og de mange ildsjæle, som stiller sig til rådighed for at drive 
hospitalsskibet. Foto: TV2/Heartland.

Om Mercy Ships
Mercy Ships arbejder ho-

vedsageligt i Vestafrika og 
giver gratis operationer til 
bl.a. børn med medfødte 
sygdomme som fx læbe-
ganespalte og klumpfødder 
samt unge og voksne med 
store livstruende svulster, 
som efterlader deres ansig-
ter deforme.

Mercy Ships er en inter-
national humanitær organi-
sation, der blev grundlagt i 
Schweiz i 1978. Foreningen 
drives alene ved bidrag fra 
private donorer samt fi rmaer 
og fonde. Alle om bord på 
skibet arbejder ulønnet.

Mercy Ships Danmark er 
et ud af 16 landekontorer, 
der støtter arbejdet om bord 
på hospitalsskibet ved at 
støtte økonomisk, rekruttere 
frivillige og i det hele taget 
mobilisere ressourcer for at 
kunne give gratis lægehjælp 
til verdens fattigste.

Kirke og Medier udfordrer 
sprogbrugen i danske medier
Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke og Medier har udgivet 
bogen ’Sprogets magt. Medier, mennesker og sprog’ i forbin-
delse med en konference om sprog og kultur på Christiansborg 
den 16. september.

Medlemmerne af KLF, Kirke 
og Medier har tidligere i år 
udtrykt ønske om, at medierne 
begrænser brugen af bande-
ord og kraftudtryk. Nu tager 
mediebrugerorganisationen 
konsekvensen og starter en 
offentlig debat om sagen.

I ’Sprogets magt’ kommer 
ni forskellige debattører til 
orde. Kultur- og Kirkeminister 
Bertel Haarder skriver om 
sproget i kulturen og kulturen 
i sproget, mens formanden for 
Modersmål-Selskabet skriver 
om det danske sprog som en ægte kulturarv.

Teolog og journalist Sørine Godfredsen skriver om ’Bandeord og 
selvkontrol’, og sprogredaktør på DR Martin Kristiansen har skrevet 
artiklen ”Hvorfor bander Jeppe også i medierne?

Kirkeministeren deltager i KLF’s konference på Christiansborg 
sammen med en række sprogeksperter. Konferencen slutter med 
paneldebat ledet af journalist Kurt Strand. Tilmeldingsfristen er 
den 2. september. 

Bodil

Alkoholforsker: ’Alkoholen har 
skubbet kaffen ned af kagebordet’
Danskerne mener selv, at de har et fornuftigt forbrug af alkohol, 
men vi drikker både for tit og for meget.

Det siger Anette Søgaard Nielsen, der er forsker ved Syddansk 
Universitet og formand for Alkohol og Samfund til Blå Kors Bladet. 

- Vi har en beruselseskultur i Danmark. Men vi ser det ikke som 
noget problematisk, fordi vi alle gør det. Da jeg var barn, drak 
man kaffe eller spiste kager. Men nu er det rødvin eller en god øl, 
siger Anette Søgaard Nielsen. Hun nævner, at man nærmest må 
forsvare sig, hvis man ikke drikker ved et selskab. Og det er netop 
et af tegnene på, at vi har en usund alkoholkultur.

Faktisk udgør danskernes alkoholforbrug en reel sundhedsrisiko. 
Anette Søgaard Nielsen peger på muligheden for forebyggelse gen-
nem lovgivningen, men efterlyser også bedre alternativer til alkohol.

Bodil

de tre øvrige fag gennemføres 
henholdsvis i efteråret 2017 og i 
for- og efteråret 2018.

sj

Fakultetsleder på MF Thomas 
Bjerg Mikkelsen.

Workshop: ’Skal vi altid tilgive?’
International Psychotherapy School in Christian Culture 
(IPISCC) holder workshop lørdag d. 10. september 2016 i 
Grønnevang Kirke, Hillerød, med emnet ’Skal vi altid tilgive?’

Både teologer og psykologer taler om tilgivelse, men hvornår skal 
man tilgive? Hvad er forudsætninger for tilgivelse? Jeg vil gerne 
tilgive, men hvordan? Disse og lignende spørgsmål tages op på 
workshoppen, som ledes af læge, psykoterapeut og familieterapeut 
Vibeke Møller. 

I 1993 startede Vibeke Møller skolen ISARPAC, som træner rådgi-
vere i at hjælpe ofre for seksuelle overgreb. Senere fi k hun oprettet 
den internationale kristne psykoterapeutskole, IPSICC i Kolding.

Sidste frist for tilmelding til workshoppen er d. 6. september. 
Bodil
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Flere mirakler i Jerusalem
1Senere tog Jesus igen til Jerusalem for at deltage i en af 

jødernes højtider. 2 Inde i byen, i nærheden af Fåreporten, var der 
en dam, som var omgivet af fem søjlegange. Den hed Betesda 
på hebraisk. 3Dér lå der en mængde syge, blinde, lamme og 
forkrøblede mennesker. De lå og ventede på, at vandet skulle 
komme i bevægelse. 4En Herrens engel kom nemlig nu og da 
ned og satte vandet i bevægelse, og den, som derefter først 
steg ned i det, blev helbredt, lige meget hvad han fejlede. 5 En 
af dem, der lå ved dammen, havde været lam i 38 år. 6 Da Jesus 
så ham og var klar over, at han havde været syg længe, spurgte 
han: »Vil du være rask?« 7 Den syge mand svarede: »Mester, jeg 
har ingen til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet kommer 
i bevægelse. Når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid 
en anden, der kommer først.« 8 Jesus sagde til ham: »Rejs dig 
op, rul din sovemåtte sammen og gå på dine ben!« 9 Straks blev 
manden helbredt. Han rullede måtten sammen og begyndte at 
gå omkring.

Den første konfrontation med de jødiske ledere
Men da det var sabbat den dag, 10 irettesatte de jødiske ledere 

manden, der var blevet rask. »Du må ikke bære din sovemåtte! 
Det er jo sabbat.« 11 »Jamen, den mand, der helbredte mig, 
sagde, at jeg skulle tage min måtte og gå!« 12»Hvem var det, 
der sagde det?« spurgte de. 13 Det vidste manden ikke, og Jesus 
var forsvundet i folkemængden. 14 Senere fandt Jesus ham på 
tempelpladsen. »Nu er du rask,« sagde han, »lev ikke mere i 
synd, så du ikke bliver ramt af noget endnu værre.« 15 Så gik 
manden hen til de jødiske ledere og fortalte dem, at det var 
Jesus, der havde helbredt ham. 

Præst i kirken 
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Steen Jensen

For en række år siden mistede 
min kone og jeg vores barn, 8 
måneder henne i graviditeten. 
Det var en voldsomt ubeha-
gelig situation, hvor hverken 
familie, sygehusvæsen eller 
samfundet kunne hjælpe. 

Men når mennesker spørger 
mig, hvornår jeg har oplevet 
Gud nærmest eller stærkest, 
er det netop i denne tid! Vi 
oplevede, at Gud var nær 
med sin fred, som gjorde, at 
vi kunne se lys i mørket, at vi 
kunne komme igennem som 
hele mennesker. Vi oplevede 
klart Jesus tilbyde sin hjælp og 
sit nærvær i vores liv.             

Jesu møde med
et menneske i  nød

I denne uges tekst hører vi, 
at Jesus er på farten, han er 
på vej til fest. På sin vej møder 
han et menneske i nød, et men-
neske i smerte, et menneske i 
ensomhed. Modsat så mange 
andre gik han ikke forbi, men 
stoppede op og vidste med 
sig selv ’Jeg kan gøre noget 
her. Jeg kan bringe Guds rige 

ind i det menneskes situation’. 
Denne tekst er en stærk beret-
ning om Guds rige iblandt os.

Denne mand, ligesom man-
ge af os andre, havde et håb 
om, at en guddommelig kraft 

kunne hjælpe ham i hans si-
tuation. Men for at komme til at 
møde Guds kraft i hans liv, var 
han afhængig af de ”naturlige” 
omstændigheder, sin egen 
indsat eller venner og familie. 
Hans konklusion var, at der er 
omstændigheder i livet, hvor 
det ”naturlige” bare ikke er nok! 
”Jeg har ikke et menneske til 
at hjælpe mig ned i dammen.”   

Dine venner er forsvundet, 
din familie er løbet tør for kræf-
ter, og samfundet har givet op.   

Når vi har prøvet 
alle andre muligheder...

Jeg tror, at vi alle, på et eller 
andet tidspunkt, kommer til at 
opleve situationer, hvor alle 
muligheder og kilder ser ud 
til at være tømte. Der er ikke 
fl ere ”skud i bøssen”, ikke fl ere 
steder at gå hen.

Men her kommer opmuntrin-
gen fra Jesus, lidt provokeren-
de: ”Vil du være rask!” Hvorfor 
dette åbenlyse spørgsmål? 
Kan du ikke se, jeg er syg? Kan 
du ikke se, jeg ligger og venter?

Måske ville Jesus indgyde 
håbet på ny i den syge mand? 
Måske vil han ryste ham lidt i 
hans tankegang?  

Betesda betyder ”nådens 
hus” på hebraisk. Hvis vi slår 
ordet ”nåde” op i den danske 
ordbog, er betydningen ”Guds 
barmhjer tige og tilgivende 
kærlighed”. Det er lige netop 
det, Jesus vil. Han stadfæster, 

at nåde er kommet for at blive, 
at Guds rige er kommet midt 
iblandt os, Gud er nær.

Han kan og vil
Jesus siger til den lamme 

mand: ”Rejs dig, tag din båre 
og gå” - altså: du behøver ikke 
længere kun at være afhængig 
af din familie, venner, samfun-
det eller de ”naturlige” omstæn-
digheder. Gud er kommet til dig. 
Han kan og vil tage dig ud af 
din smerte. Han elsker dig og 
er ikke længere afhængig af 
din egen indsats for at kunne 
møde dig med sin kærlighed 
eller barmhjertighed. Han er 
kommet til dig.

Jesus evnede at være til 
stede over for det ensomme 
menneske, at møde ham lige 
netop dér. Han tegnede et klart 
billede for alle, der var til stede,  
af, at Gud ønsker at være nær 
med sin nåde og bringe sit 
rige til os. 

Uanset hvad situation du 
står i i dag, om vennerne er 
væk, familien blevet trætte og 
samfundet har svigtet, så husk, 
at Gud er nær. Jesus ønsker at 
stille samme spørgsmål til dig: 
”Vil du være rask?” Han ønsker 
at møde dig med sin nåde, sin 
”barmhjertige og tilgivende 
kærlighed”.    

Den syge 
ved Betesda dam

Uanset hvad situation du står i i dag, om vennerne er væk, familien blevet trætte og samfundet 
har svigtet, så husk, at Gud er nær.

Domino lukker, men 
Udfordringen lever
FrikirkeNet har besluttet at nedlægge frikirkemagasinet 
Domino ved årsskiftet efter 12 års forsøg. Til sidst kom 
det kun med 6 årlige udgaver.
 

Den gode nyhed er, at FrikirkeNet i stedet vil satse sine 
kræfter på en pressetjeneste, der skal påvirke medierne til at 
fortælle mere og bedre om Danmarks frikirker.

- Vi har gennem fl ere år forsøgt at hæve indtægterne i net-
værket, men da dette ikke er lykkedes, har vi set os nødsaget 
til at lukke Domino, forklarer FrikirkeNets formand, Lars Bo 
Olesen.

- I stedet vil vi opprioritere pressetjenesten og gøre den mere 
offensiv. Det vil vi gøre gennem en eller fl ere nye deltidsansæt-
telser, som skal føre en ny og mere offensiv mediestrategi ud 
i livet, hvor vi bl.a. vil arbejde for at skabe et netværk blandt 
journalister, samtidig med at vi forsyner dem med grundlæg-
gende information om frikirker, siger formanden.

FrikirkeNet er et netværk for menigheder fra især Pin-
sekirkerne, Apostolsk Kirke, samt en del baptistkirker og 
uafhængige kirker. 

Domino var en sammenlægning af Korsets Evangelium 
(Pinsekirkerne) og Evangeliebladet (Apostolsk Kirke) og et 
organ for FrikirkeNet. Men bladet lagde vægt på at være et 
”livsstilsmagasin” snarere end et menighedsblad med interne 
nyheder. Nu udkommer det for sidste gang 15.9. og 17.11. 

Udfordringen har altid haft gode relationer til Domino. Vi har 
lånt artikler og fotos af hinanden. Bladets dygtige journalist, 
Jens Linde, har fået sin uddannelse på Udfordringen. 

Men det skal ikke være en hemmelighed, at Domino også 
gjorde livet sværere for Udfordringen, fordi en del abonnenter 
nøjedes med at læse gratisavisen Domino. 

At drive avis i dag er en stor udfordring for ALLE på grund 
af internettet og gratisaviserne. Store kendte dagblade trues 
af lukning. Det er derfor vigtigt, at vi står sammen om Udfor-
dringen, som gennem 44 år er blevet et fælles organ 
for levende kristendom på tværs af kirkerne.

I fremtiden vil kirkeretninger og teologier nemlig 
betyde mindre, men den personlige tro på Jesus 
Kristus vil forene os mere, og enheden vil gøre den 
levende kirke stærk og tiltrækkende igen. 
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Spændende historiske og videnska-
belige fakta, som viser, at Bibelens 
syndfl odsberetning ikke blot var et 
eventyr, men en historisk begivenhed.

Bogen om Noahs Ark 
  - HISTORIEN OG DET STORE FUND
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Af Andreas Slot-Henriksen

Selvstændig erhvervsdrivende
- Aktiv i gadevandring i Vejle

Jeg er en helt almindelig 
mand… Jeg var en ret lunken 
kristen, som egentlig, for ikke 
lang tid siden, syntes, at Gud 
var ret langt væk, men som 
en dag for præcis tre år siden 
opdagede, at der faktisk sker 
noget, når vi be’r. 

Hvordan jeg opdagede det, 
er en helt anden og lidt længere 
historie (læs den evt. på http://
lyttiljesus.dk/hvem-er-lyttilje-
sus/andreas-slot-henriksen/); 
men det jeg oplevede, satte 
mig faktisk i brand for Jesus 
(ikke for kirken, men for Jesus 
Kristus). Jeg begyndte at søge 
Gud på en ny måde – og han 
svarede mig sandelig. Flere og 
fl ere kom til min dør, fordi de 
ville bedes for – og efter knapt 
et år i tjenesten oplevede vi 
også, hvordan min kone, som jo 
også var kristen, blev helbredt 
fra Multiple Sklerose og efterføl-
gende også begyndte at bede 
for folk. Fantastisk….

Noget af det, der virkelig 
trickede mig, var, at alt det der 
dæmon-noget jo kun foregår 
i Afrika, men Bibelen befaler 
også at kaste dæmoner ud. 
Det gav bare ikke helt mening, 
for åndemanere osv., som i 
Afrika, boede vel ikke i Israel, 
hvor Jesus også uddrev fl ere 
dæmoner – og alligevel kastede 
Jesus dæmoner ud af folk. Tan-
kevækkende…

Nå, men jeg syntes, det var 
virkelig underligt, det jeg stille 
og roligt oplevede, når jeg bad 
for dejlige kristne åndsfyldte 
mennesker med tungetale, 
overgivelse til Jesus, omven-
delsens dåb og hele baduljen. 
Jeg bad for noget helt andet end 
for dæmoner (fx angst, ekstrem 
vrede eller udefi nerbare syg-
domme), og alligevel oplevede 
jeg, hvordan de begyndte at 
manifestere. Nogle rystede gan-
ske lidt, andre kastede op, nogle 
kastede sig rundt på jorden i ar-
rigskab osv… Så trods teologier 
og alt muligt andet oplevede jeg 
klokkeklart, at selvom folk var 
kristne, kunne de godt have en 
eller fl ere dæmoner i sig, og jeg 
så, at når de(n) var kastet ud, 
blev folk sat fri fra angst, vrede, 
sygdom, allergi osv…

Midt i min begejstring over 
Guds godhed og kraft fandt 
jeg også hurtigt ud af, at jeg 
i kirkesammenhænge blev 
stemplet som lidt af en tosse… 
for ”Kristne kan ikke have en 

dæmon i sig”, de kan være 
påvirket udefra af en dæmon, 
men ikke havde den i inden i sig.

Jeg blev virkelig frustreret og 
ked af det…. For selv da min 
kone blev helbredt fra sklerose, 
var det uden tvivl en udfrielse, 
hvor hun i 3 timer slet ikke 
kunne styre kroppen, og hvor 
en dæmon til sidst forlod hende. 
Vi oplevede i vores vandring 
med Gud, hvordan man kunne 
kommunikere med dæmoner 
under en udfrielse. De kunne 
fortælle, hvordan de var kom-
met ind i personen og bekræfte, 
at de boede i personen…. Det 
gik op for mig, hvilken løgn 
djævlen har lagt over kristne 
og mange kirkers ”teologi”….: 
Når man tror på Jesus, kan 
man ikke have en dæmon i 
sig. Men jeg måtte så stille mig 
selv følgende spørgsmål….:

1) Var djævlen egentlig 
bange for Jesus? 

Nej… fl ere steder i NT kom-
munikerer djævlen faktisk med 
Jesus. Allerede da Jesus starter 
sin tjeneste i ørkenen, forsøger 
djævlen i egen høje ”person” 
at friste Jesus ”face to face”. 
Djævlen ved, han skal adlyde 
Jesus’ autoritet, men han var 
ikke bange for Jesus. Satan 
var heller ikke bange for Gud – 
ellers ville han ikke have gjort 
oprør mod Gud.

2) Når man tror på Jesus/
Gud, er man vel beskyttet? 

Nej…. Husk at djævlen ikke 
bare tror på Jesus/Gud, men 
han VED, det er sandt. Djæv-
len var der, da hele Bibelen 

blev skrevet – han kender den 
bedre end du og jeg! Du holder 
dig ikke nær til Gud ved at tro 
på ham, men ved både at tro, 
omvende dig fra synd, handle 
på Bibelen og BLIVE dén, Gud 
har skabt til dig at være ifølge 
Bibelen.

3) Hvis en kristen har Hel-
ligånden i sig, betyder det så, 
at der ikke kan bo en dæmon 
i personen samtidig? 

Nej, det gør det ikke. Vi består 
alle af ånd, sjæl og legeme. 
Når vi bliver ”genfødte kristne”, 
er det vores ånd, der bliver 
fornyet, og Helligånden fl ytter 
ind i vores ”nye ånd”. Vores 
sjæl er den, det giver os tanker 
og følelser. Og legemet siger 
lidt sig selv. Det betyder altså, 
at vores ånd er ”sikret”, når vi 
overgiver os til Jesus…. MEN 
en dæmon kan stadig fl ytte ind i 
din krop og besætte dele af den. 

Vi læser i NT to eksempler på 
dæmonisk ”påvirkning”. Peter er 
virkelig tæt på Jesus og ønsker 
af hele hjertet at følge ham, og 
alligevel påvirker Satan den 
gode Peter (Matt. 16, 22-23: 
Men Jesus vendte ryggen til 
ham og sagde: »Gå væk fra 
mig, Satan! Du frister mig! Du 
forstår ikke, hvad der er Guds 
vilje, men ser det kun fra et 
menneskeligt synspunkt.« Nej, 
Peter er IKKE besat her, men 
han bliver påvirker af Satan. 

Et andet eksempel: Judas, 
som forråder Jesus, tror jo på 
Jesus og ønsker at følge ham. 
Ellers ville han sandsynligvis 
ikke bruge 3 år af sit liv på 

ingenting. I Lukas 9 bliver selv-
samme Judas også sendt ud for 
at forkynde, helbrede syge og 
kaste dæmoner ud. Han ønsker 
virkelige ikke Jesus noget ondt. 
Hvad sker der…? Satan frister 
ham med penge og anerken-
delse. Judas kan ikke stå for 
fristelsen og bukker derfor un-
der for Satans pres… Bemærk 
lige, at Judas altså stadig tror 
på Jesus og er en brændende 
kristen, men alligevel står der 
i Joh. 13,27: ”Så snart Judas 
havde fået brødet, kom Satan 
ind i ham, og Jesus sagde: »Gør 
det, du har i sinde - men gør 
det snart!«” ….så Judas bukker 
under for fristelsen, Satan (el-
ler en dæmon) farer ind i ham. 
Judas er stadig sig selv, men 
er styret af Satan. Netop derfor 
fortryder han også bagefter, 
fordi det jo ikke var den udgang, 
han havde ønsket. Han var jo 
bare blevet fristet af penge og 
anerkendelse.

Så hvis man som kristen 
begår synd, åbner man ganske 
enkelt en port for dæmoner. 
Gennem de sidste tre år har 
vi talt med MANGE kristne fra 
alverdens kirkesamfund, som 
har en skjult bagside i synd, 
ingen kender. 

Tror du, du kan være overgivet 
kristen og så leve i bibelsk synd 
som bitterhed mod andre, at 
drikke hjernen ud hist og pist, 
gå på bordel, have sex før ægte-
skabet, være homoseksuel, lyve, 
stjæle, være en tyran overfor 
sin ægtefælle, dyrke sin vrede, 
jalousi eller egoisme, gå til yoga 
eller alternativ behandling osv. 
og så alligevel tro, du kan være 
beskyttet, fordi du tror på Gud…?

Jesus helbreder på et tids-
punkt en lam mand… herefter 
står der i Joh 5,14: ”Senere 
fandt Jesus ham på tempelplad-
sen. »Nu er du rask,« sagde 
han, »lev ikke mere i synd, så 
du ikke bliver ramt af noget 
endnu værre.«”…ramt af noget 
værre, fordi man lukker synd 
ind – ikke rart..! 

Et helt andet scenarie kan 
være, at du - før du blev kristen 
- har lavet en masse synd eller 
har været inde i New Age og 
lukket en dæmon ind. Den for-
svinder jo ikke af sig selv, blot 
fordi du bliver kristen, men den 
skal ”sparkes ud”.

....eller hvad hvis der ligger 
en slægtforbandelse eller andre 
forbandelser over dig som kri-
sten, er de så bare brudt, fordi 
du tror på Jesus? Nej vel….. 

De skal aktivt brydes i Jesu 
Kristi navn. Mange kristne er 
bare ikke opmærksomme på 
det og lever i fangeskab alt for 
mange år, fordi den side med 
”dæmoner” er tabu eller ikke-
eksisterende for kristne. Mange 
lukker øjnene og tror, at troen på 
Gud er nok.

4) Kan man ikke beskytte 
sig mod at få en dæmon? 

Jo da…. Det er ret simpelt, 
men ikke nødvendigvis let.

Omvend dig helhjertet til Je-
sus – HVER DAG..! Lad være 
med at leve i synd, i egne lyster, 
egoisme, vrede osv – BLIV 
den, Ordet siger, du er (læs evt 
her: lyttiljesus.dk/bibelen - og 
GØR, hvad ordet siger, du skal 
gøre. Hvis du alligevel kommer 
til at synde (vi er trods alt kun 
mennesker), så få det tilgivet, 
gør op med dem, du har såret 
og omvend dig fra det med det 
samme, så du ikke falder i og 
begår samme synd igen…. For 
tilgivelse er ikke en fribillet til 

bevidst synd med konstant tilgi-
velse efterfølgende. Vil du ikke 
omvende dig fra, hvad Bibelen 
betegner som synd, og vælger 
du aktivt at gøre det igen og 
igen og igen, er det derimod en 
fribillet mod fortabelsen, uanset 
om du så tror på Gud nok så 
meget og gør nok så meget 
for Jesus.

Jeg har oplevet alt for mange 
syge eller på anden vis påvir-
kede kristne, som er blevet bedt 
for i deres menigheder over vir-
kelig mange år… men der sker 
ikke noget. Hvorfor ikke…??? I 
nogle tilfælde skyldes det den 
ret forfejlede teologi om, at 
kristne ikke kan have en dæmon 
i sig…. Så man beder Gud om 
at fjerne sygdommen i stedet for 
at befale Satan at forsvinde med 
alt det, han har ødelagt. Det er 
selvfølgelig ikke altid årsagen 
til en manglende helbredelse, 
men det ses desværre alt for tit.

VÅGN OP! For djævlen sid-
der virkelig og griner og klapper 
i sine klør. Når man ikke vil an-
erkende, at han kan sende en 
dæmon ind i en kristen (ikke kun 
dæmonisk udvendig påvirkning 
eller tankemæssig påvirkning), 
har vi virkelig tabt slaget. Hvor-
dan kan vi indtage land for Guds 
rige, hvis vi lukker øjnene for, 
hvor fjenden gemmer sig???

Hvis vi begynder at hvile i 
og forstå, hvem Kristus har 
skabt os til at være, gør det han 
befaler os og samtidig ifører os 
”Guds fulde rustning” (Ef. 6,11), 
kan djævlen ganske enkelt ikke 
få fodfæste i vores liv. Så lad 
være at frygte Satan, men hold 
dig til Jesus!

Også kristne har 
brug for at blive sat i frihed
Andreas Slot-Henriksen giver ud fra egne erfaringer svar på, om kristne kan være under påvirkning af onde ånder.

Når jeg bad for folk på gaden, oplevede jeg, at selvom folk var kristne, kunne de godt have brug 
for at blive sat fri fra angst, vrede, sygdom, allergi osv…
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Hej Suh. 
Jeg er en kvinde på 28 år, 

velfungerende med job, kæreste, 
gode veninder og hobbyer. Jeg 
har en fi re år ældre bror. 

Jeg er rolig, eftertænksom, 
omsorgsfuld/bekymret og for-
nuftig. Jeg er selvstændig og vil 
helst gerne klare tingene selv. 
Jeg har lejlighed, bil, en fast stil-
ling og ingen gæld.

Min bror er helt modsat: im-
pulsiv, altid gang i en masse pro-
jekter, som ofte ikke er gennem-
tænkte, gæld alle vegne, får hele 
tiden nye ideer jobmæssigt og 
keder sig hurtigt, når hverdagen 
melder sig. Han har job, hustru 
og børn og skal ofte (nærmest 
hver anden dag) have hjælp til 
børnepasning af mine forældre.

Jeg synes, de påtager sig for 
meget og gjort det klart for dem, 
at de ikke er dårlige forældre, fordi 

de engang imellem siger nej. 
Jeg føler nogle gange, min 

bror ”udnytter” deres hjælpsom-
hed med børnepasning, økono-
misk støtte osv.

Jeg har fl ere gange sagt til min 
bror, han må lære at klare sine 
ting selv og ikke hele tiden få 
hjælp. Jeg tror godt, han forstår 
det, men alligevel ændrer det 
ikke noget.

Jeg har nævnt for dem, at jeg 
kan blive bekymret for, om der 
bliver en stor forskelsbehandling: 

Mine forældre får jo nærmest 
ikke tid til at passe mine børn, og 
de vil aldrig kunne låne mig alle 
de penge, som de har lånt min 
bror, for så ville de ikke have fl ere 
penge tilbage. De svarer, at jeg 
altid har haft styr på mine ting, og 
at jeg aldrig vil få ligeså meget 
brug for hjælp. 

Jeg VED 100 %, at de altid vil 

hjælpe mig, og de vil have ligeså 
meget omsorg for mine børn - 
men det er jo ikke meningen, at 
de skal bruge hele deres liv på 
deres børn/børnebørn. 

Jeg vil gerne passe på mine 
forældre og bliver ofte bekymret 
for, om de bliver overbelastet. 
Jeg ved jo godt med min fornuft, 
at det ikke er mit ansvar at sætte 
grænser for dem, det skal de selv 
gøre. Derfor går det mig alligevel 
på, at han hver gang ”overtaler” 
dem til noget. Han kan være 
manipulerende. 

Jeg er ikke selv forælder, 
men jeg forstår godt, man gerne 
vil hjælpe sit barn i alle livets 
forhold, men der må bare være 
en grænse.

Hvordan skal jeg forholde mig 
til min familiesituation? 

 Hilsen den bekymrede 
søster/datter

Kære Suh
Vi er nogle stykker, som for-

leden sad og diskuterede syge-
meldinger. 

På den ene side var vi alle 
sammen enige om, at man som 
ansat bør tage sit job og sin 
pligt alvorligt, både overfor chef, 
kunder og kollegaer – men på 
den anden side er der jo også 
enormt meget fokus på stress 
og stressudløste depressioner. 

Så på den ene side skal man 
sørge for at passe sit arbejde – 
for ellers går det ud over andre 
– men på den anden side skal 
man også ”mærke efter” og 
sørge for ikke at overskride sine 
grænser eller blive overbelastet, 
for det er jo ens eget ansvar?? 

Så hvor går grænsen – og 
hvordan fi nder man den?

Venlig hilsen en fl ok modne 
tøser

Hej Suh. 
Jeg er en kvinde på 28 år, 

velfungerende med job, kæreste, 
gode veninder og hobbyer. Jeg 
har en fi re år ældre bror. 

Jeg er rolig, eftertænksom, 
omsorgsfuld/bekymret og for-
nuftig. Jeg er selvstændig og vil 
helst gerne klare tingene selv. 
Jeg har lejlighed, bil, en fast stil-
ling og ingen gæld.

Min bror er helt modsat: im-
pulsiv, altid gang i en masse pro-
jekter, som ofte ikke er gennem-
tænkte, gæld alle vegne, får hele 
tiden nye ideer jobmæssigt og 
keder sig hurtigt, når hverdagen 
melder sig. Han har job, hustru 
og børn og skal ofte (nærmest 
hver anden dag) have hjælp til 
børnepasning af mine forældre.

Jeg synes, de påtager sig for 
meget og gjort det klart for dem, 
at de ikke er dårlige forældre, fordi 

de engang imellem siger nej. 
Jeg føler nogle gange, min 

bror ”udnytter” deres hjælpsom-
hed med børnepasning, økono-
misk støtte osv.

Jeg har fl ere gange sagt til min 
bror, han må lære at klare sine 
ting selv og ikke hele tiden få 
hjælp. Jeg tror godt, han forstår 
det, men alligevel ændrer det 
ikke noget.

Jeg har nævnt for dem, at jeg
kan blive bekymret for, om der 
bliver en stor forskelsbehandling: 

Mine forældre får jo nærmest 
ikke tid til at passe mine børn, og 
de vil aldrig kunne låne mig alle 
de penge, som de har lånt min 
bror, for så ville de ikke have fl ere 
penge tilbage. De svarer, at jeg 
altid har haft styr på mine ting, og 
at jeg aldrig vil få ligeså meget 
brug for hjælp. 

Jeg VED 100 %, at de altid vil

hjælpe mig, og de vil have ligeså 
meget omsorg for mine børn - 
men det er jo ikke meningen, at 
de skal bruge hele deres liv på 
deres børn/børnebørn. 

Jeg vil gerne passe på mine 
forældre og bliver ofte bekymret 
for, om de bliver overbelastet. 
Jeg ved jo godt med min fornuft, 
at det ikke er mit ansvar at sætte 
grænser for dem, det skal de selv 
gøre. Derfor går det mig alligevel 
på, at han hver gang ”overtaler” 
dem til noget. Han kan være 
manipulerende. 

Jeg er ikke selv forælder, 
men jeg forstår godt, man gerne 
vil hjælpe sit barn i alle livets 
forhold, men der må bare være 
en grænse.

Hvordan skal jeg forholde mig 
til min familiesituation? 

Hilsen den bekymrede 
søster/datter

Kære Bekymrede søster/
datter

Jeg forstår godt din bekymring. 
Din beskrivelse af situationen får 
også mig til at tænke, at det ville 
være mere rimeligt og fornuftigt, 
hvis dine forældre sagde lidt 
mere fra. At det nok ville hjælpe 
din bror mere på længere sigt, 
hvis han blev tvunget til at be-
gynde at tage mere ansvar for 

sig selv og sit liv. 
Lad mig starte, hvor du slut-

ter. Du skriver: ”Jeg er ikke selv 
forælder”. Det at blive forældre er 
noget af det mest vidunderlige, 
man kan forestille sig – men 
samtidig også noget af det mest 
skræmmende og mest udfor-
drende. Ansvaret er kæmpestort, 
og det kan nogle gange føles 
uoverskueligt. 

Man ønsker for alt i verden, at 
ens børn vil klare sig godt – et 
ønske og et ansvar, man ikke lige 
slipper, blot fordi barnet bliver 18 
år. Og i vores enorme ønske for 
at hjælpe vores børn godt i mål 
træffer vi som forældre, i al vores 
egen fejlbarlighed, nogle gange 
forkerte beslutninger. 

Som jeg startede med at skri-
ve, så synes jeg du har ret i, at 

Kære Suh
Vi er nogle stykker, som for-

leden sad og diskuterede syge-
meldinger. 

På den ene side var vi alle 
sammen enige om, at man som 
ansat bør tage sit job og sin 
pligt alvorligt, både overfor chef, 
kunder og kollegaer – men på 
den anden side er der jo også 
enormt meget fokus på stress
og stressudløste depressioner.

Så på den ene side skal man 
sørge for at passe sit arbejde –
for ellers går det ud over andre
– men på den anden side skal
man også ”mærke efter” og
sørge for ikke at overskride sine
grænser eller blive overbelastet,
for det er jo ens eget ansvar??

Så hvor går grænsen – og
hvordan fi nder man den?

Venlig hilsen en fl ok modne 
tøser

dine forældre burde sige mere 
fra overfor din bror. Men det 
lyder samtidig også som om, at 
det er en bevidst strategi fra dine 
forældres side. Det er ikke tilfæl-
dige beslutninger, men noget, de 
har valgt. 

Så selvom du er bekymret for 
dine forældre (og irriteret på din 
bror), så prøv at gøre netop, som 
din egen fornuft fortæller dig: 
stop med at være ansvarlig for 
dine forældres beslutninger, og 
lad det være op til dem, hvordan 
de handler. Du har ærligt og mo-
digt gjort dem opmærksom på, 
hvad du observerer – og hvad 

de så bruger den information 
til, er op til dem. Lad dem være 
forældre på deres måde – på 
godt og ondt. Også selvom det 
er svært for dig.

Det vigtigste i denne sag er, 
at du ikke er i tvivl om, at dine 
forældre vil være der for dig, hvis 
du skulle gå hen og få brug for 
dem på samme måde. 

Der er altså ikke tale om, at de 
foretrækker din bror fremfor dig, 
og det handler derfor (heldigvis) 
ikke om forskelsbehandling fra 
deres side. Set med dine foræl-
dres øjne handler det måske om 
at skabe balance mellem jer: Du 

har et velfungerende liv, og de 
hjælper din bror med at få sit liv 
til at fungere?!? 

Din irritation mod din bror er 
forståelig, og jeg kan godt forstå, 
at du har konfronteret ham med 
hans væremåde. Gør du blot det 
engang imellem, så konstruktivt 
du kan. Måske han en dag end-
da vil tage noget af det, du siger, 
til efterretning – også i praksis? 

Indtil da, må det usunde møn-
ster mellem ham og dine foræl-
dre stå for deres egen regning. 

Hilsen Suh

Kære Modne Tøser
Det lyder da som en rigtig god 

snak, I der har fået. Det er godt at 
udfordre og inspirere hinanden!

Jeg kan ikke give et entydigt 
svar, for hvordan man skal for-
holde sig til en sygemelding eller 
ej, vil være forskelligt fra situation 
til situation. Generelt synes jeg 
dog, at der er blevet skabt noget 
hysteri omkring begrebet ”stress”. 

Der er intet farligt i at være 
stresset eller det at være i stres-
sende situationer – det er vi 
mennesker designet til at kunne 
udholde og klare. 

Men det er selvfølgelig skadeligt 
at være stresset i alt for mange og 
alt for lange perioder. Det svarer til 
en bankkonto, hvor der som regel 
er en aftale med banken om, at der 
kan overtrækkes med et på for-
hånd aftalt beløb uden sanktioner, 
men er der konstant overtræk, og 

dette hele tiden vokser sig større 
og større, vil det efterhånden 
have den konsekvens, at banken 
spærrer kortet og kræver at få sit 
tilgodehavende indløst på andre 
måder. 

Så ja, jeg er enig med jer i, at 
man som ansat og i det hele taget 
som en del af et større fællesskab 
skal tage sit ansvar alvorligt. 

Man skal være en, de andre 
kan regne med, og man skal gøre 
sit bedste i forhold til de opgaver, 
man har fået. Men hvis der sker 
noget, enten på arbejdet eller 
privat, som dræner i en sådan 
grad, at man ikke kan varetage 
sine opgaver tilfredsstillende, eller 
så det invaliderer en personligt, så 
kan det klogeste selvfølgelig være 
at sygemelde sig. 

Hvornår man er nået til det 
punkt, kan være svært helt at af-
gøre og er individuelt fra person til 

person, og det bedste råd, jeg kan 
give, er, at man opsøger sin egen 
læge og drøfter situationen med 

vedkommende, hvis man er i tvivl.
Hilsen Suh

Vi skal sørge for ikke at overskride egne grænser

Jeg synes, min bror udnytter vores forældre...

Set med dine forældres øjne handler det måske om at skabe balance mellem jer: Du har et 
velfungerende liv, og de hjælper din bror med at få sit liv til at fungere. 

Det lyder da som en rigtig god snak, I der har fået. Det er 
godt at udfordre og inspirere hinanden! Der er intet farligt i at 
være stresset eller det at være i stressende situationer.
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- Jeg vågner stadig med ma-
reridt om torturen, selv om 
det skete for 20 år siden.

Det fortæller egyptisk-fødte 
Majed el-Shafie. Han er nu 
præst, bor i Canada og kæmper 
for forfulgte kristne som leder af 
organisationen One Free World 
International.

Dokumentarfi lmen ’Freedom 
Fighters’ fortæller historien 
om Majeds fængsling og den 
frygtelige tortur, han blev udsat 
for. Hans forbrydelse var, at han 
havde forladt islam for at blive 
kristen - og at han hjalp med at 
starte nye menigheder.

- De barberede mit hoved, de 
trykkede det ned i iskoldt vand 
og derefter i kogende vand. De 
brændte mig med cigaretter og 
udsatte mig for elektrotortur. 
De skar i mig og strøede salt i 
sårene. Jeg har stadig mareridt 
om det, siger Majed el-Shafi e.

Hundene nægtede at bide
Den frygtelige tortur fi k dog 

ikke Majed til at miste troen. En 
dag valgte vagterne så at sende 
en fl ok hunde ind i cellen for at 
angribe ham.

- Da de lukkede hundene ind, 
sad jeg i et hjørne og dækkede 
mit ansigt, så godt jeg kunne. 
Jeg prøvede også at beskytte 
ryggen og brystet. Hundene 
kom ind, og jeg var forberedt på 
at føle vanvittig smerte, men jeg 

følte ingeting.
Jeg bevægede mine arme,  

og hundene sad bare rundt om 
mig. Ingen af dem kom nær-
mere...Hundene rørte sig slet 
ikke. Fængselsvagten fandt en 
ny fl ok hunde, og det samme 
gentog sig. Men denne gang 
kom en af dem hen og slikkede 
mig i ansigtet!

Flugt via Sinai
Derefter kom Majed på hos-

pitalet og senere blev han sat i 
husarrest. Med hjælp fra nogle 
venner lykkedes det ham at 
fl ygte fra Alexandria.

- Da jeg slap væk, gemte 
jeg mig bag politistationen, for 
det var det sidste sted, de ville 
lede. Så tog jeg til Sinai og stjal 
et par jetski og ventede indtil kl 
5:30, hvor solen ville være bag 
mig. Derefter tog jeg afsted til 
Israels grænse, fortæller Majed 
el-Shafi . Han fi k senere asyl i 
Canada, hvorfra han nu arbej-
der for forfulgte kristne.

’IS er ikke problemet’
Det har vakt opsigt, at Majed 

el-Shafi e efter drabet på præ-
sten i Normandiet udtalte til det 
britiske nyhedsmedie Express, 
at ”ISIS ikke er problemet”.

Han forklarer, at den radikale 
ekstremisme, som truer verden i 
dag, er langt større end Islamisk 
Stat. Der har været angreb i 
Europa, i USA, i Bangladesh, 

Libyen, Yemen og fl ere andre 
lande. En egentlig verdens-
omspændende forfølgelse er 
nemlig ikke noget nyt.

- Jeg tror, at kristne er det 
egentlig mål, præcis som vi 
plejer at være. Det har kristne i 
Mellemøsten oplevet i hundre-
der af år. Det virker chokerende 
lige nu, men det er ikke noget 
nyt. Det bør ikke overraske no-
gen, hvad der sker af angreb i 
alle disse lande, siger el-Shafi e.

Han håber, at de muslimske 
lande vil bekæmpe jihadi-ide-
ologien gennem undervisning. 

Samtidig nævner han sin 
bekymring over situationen i 
Pakistan, hvor børn gennem 
skolebøgerne lærer at hade 
kristne og andre ikke-muslimer.

Radikale regeringer
- ISIS er ikke problemet, 

for før dem var det al-Qaeda, 
før dem var det Hizbollah og 
Hamas og før dem igen var der 
andre organisationer. Proble-
met er ektremisternes ideologi, 
og almindelige muslimer må 
hjælpe os i kampen, mener 
Majed el-Shafi e.

Han taler om, at den radi-
kale ideologi ikke bare fi ndes 
i jihadist-grupper og blandt  
”ensomme ulve” men også i 
mange arabiske, afrikanske og 
asiatiske regeringer. Her sæt-
ter man kristne i fængsel og 
dræber dem, mens man vender 

’Hunden slikkede mit ansigt 
i stedet for at dræbe mig’

Mirakel i egyptisk fængsel:

Majed el-Shafi e blev arresteret, tortureret og dømt til døden i Egypen, fordi han var blevet kristen. Men han overlevede torturen og fl ygtede ud af 
landet via Sinai til Israel, hvor han blev fængslet i halvandet år, før han kunne rejse til Canada.
Til venstre ses fi lmen Freedom Fighter, som fortæller historien om Majed el-Shafi es liv.

Møde om trosfrihed fl yttes fra 
Moskva efter ’antimissionslov’
Evangelisten Franklin Gra-
ham vil flytte et planlagt 
topmøde om forfølgelse af 
kristne fra Rusland til USA.

Ændringen skyldes, at Rus-
land netop har indført en ny 
lov, der i praksis forbyder mis-
sion og udøvelse af tro uden 
for de etablerede (fortrinsvis 
russisk-ortodokse) kirker. Top-
mødet skal i stedet foregå i 
Washington, D.C i 2017.

- Tidligere i år annoncerede  
jeg, at The Billy Graham Evan-
gelistic Association ville holde 
The World Summit in Defense 
of Persecuted Christians - det 
første event af sin art i Moskva, 
skrev Graham på Facebook. ”Vi 

glæder os til holde denne afgø-
rende begivenhed i Rusland, for 
ingen kender mere til forfølgelse 
af kristne i moderne tid end 

netop denne kirke, der har lidt 
under kommunismen,” fortsatte 
Grahams facebookopslag.

Men med den nye antimissi-
onslov i Rusland giver det ikke 
mening at holde et topmøde 
om trosfrihed i Moskva, mener 
Franklin Graham nu. 

’Antimissionsloven’ har efter 
sigende til formål at hindre ter-
rorisme, men den gør det også 
ulovligt fx at drive mission og at 
samles i husmenigheder.

Kristne i Rusland har kaldt 
loven ”den strengeste antireli-
giøse lov i Rusland siden Nikita 
Khrustchev erklærede, at han 
ville udrydde kristendommen i 
Sovjetunionen.”

Bodil

Flere regeringer begår overgreb ligesom IS, mener Majed el-Shafi e. Han fortæller sin historie i fi lmen Freedom Fighters.

det blinde øje til, når muslimer 
forfølger ikke-muslimer. 

Egyptens præsident, Abdel-
Fattah el-Sisi, har udtrykt en 
lignende holdning, da han talte 
på Al-Azhar universitetet. Her 
fortalte han de ledende muslim-
ske gejstlige, at de har et ansvar 
”overfor Allah” til at være med til 
en ”religiøs revolution”.

Det er dog stadig svært at 
være kristen i Egypten. 

En kristen fra Cairo har for 
nylig sagt, at kristne føler sig 
som andenrangs borgere og at 
de er lige så undertrykte i dag, 
som de var under den islamisti-
ske præsident Mohamed Morsi.

- Vi kan gå frit rundt uden at 
frygte forfølgelse. Men vi føler, 

at når det kommer til udøvelse 
af troen, er vi ikke lige som 
borgere. Vi føler os tvunget til at 
undskylde for at være koptiske 
kristne, og det føles utrygt at 
skulle spørge om lov til at bede 
i en kirke, forklarer den kristne 
egypter ifølge Christian Post.

Bodil

Antimissionsloven i Rusland be-
tyder, at topmødet om trosfrihed 
ikke kan holdes i Moskva, mener 
evangelisten Franklin Graham.
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I YouTube-serien ’Moroccan 
and Christian’ fortæller en 
række borgere deres lands-
mænd i Marokko, at de ikke er 
udlændinge, men vokset op 
som kristne i det muslimske 
land.

De offentlige vidnesbyrd imø-
degår den udbredte opfattelse, 
at marokkanere er muslimer, 
og at alle kristne i landet derfor 
må være udlændinge. Landets 
religiøse mindretal oplever både 
forfølgelse i lokalsamfundet og fra 
regeringen.

’Kristen - ikke udlænding’
I en af videoerne taler kvinden 

Iman om sin baggrund, bemærker 
tv-stationen MWN. 

”Jeg hedder Iman. Jeg er ma-
rokkaner og kristen. Min far hed-
der Sahraoui, og min mor hedder 
Amazigh. Jeg er født og opvokset 
i Marokko”, fortæller Iman.

MWN oplyser, at Iman taler 

”perfekt Darija”, den lokale form 
af arabisk, der tales i Marokko.

En anden video har skabt kon-
fl ikter, fordi kvinden Atika antyder, 
at muslimer lever i mørket.

”Vi voksede op og lærte at 
skelne mellem de to religioner. 
Vi var i stand til at nedbryde den 
mur, der omgav os, og vores liv 
blev fyldt med lys i stedet for 
mørke”, siger Atika. 

Overvåger kristne
Selv om det er tilladt at skifte 

religion i Marokko, er det stadig 
forbudt at missionere. Der foregår 
også både forfølgelse og diskri-
mination af kristne. En anklage 
om at ”ryste troen” hos muslimer 
eller forsøge at omvende dem 
kan straffes med tre års fængsel 
og en kæmpe bøde, skriver US 
News &World Report.

Atika fortæller om kristne, 
som oplever forfølgelse, fordi 
de har forladt islam. Hendes 
udsagn bekræftes også af den 

amerikanske rapport. De fl este 
marokkanske kristne må udøve 
deres tro i hemmelighed af frygt 
for regeringens overvågning og 
andre restriktioner.

”Lokale kristne sagde, at myn-
dighederne ringede eller op-
søgte dem på deres bopæl fl ere 
gange om året. De bekræftede, 
at myndighederne gjorde det 
for at vise, at de har lister med 
navne på medlemmer af kristne 
netværk, og at de holder øje med 
kristne aktiviteter”, hedder det i 
rapporten.

Kristne viser mere mod
Alligevel bliver de marokkan-

ske kristne stadig modigere. I 
december bad gruppen Eglise 
Marocaine (Den marokkanske 
Kirke) kong Mohammed VI om 
tilladelse til at fejre kristne hel-
ligdage som fx jul, oplyser MWN. 

Flere kristne deler nu evan-
geliet med andre, selv om de 
risikerer straf for at gøre det. 

- Vi ved ikke, hvad der vil ske. 
Nogle mennesker vil helst holde 
det hemmeligt, og det har vi re-
spekt for. Men samtidig opfordrer 
vi folk til at gøre, som Gud befaler 
os ved at prædike og fortælle 
folk evangeliet, siger en 24-årig 
til US News.

Muslimer søger Jesus
Brother Rachid levede som 

hemmelig konvertit til kristendom-
men i mange år. Nu er han vært 
for et satellit tv-program, som 
udfordrer muslimer til at stille 
spørgsmål om islam og kristen-
dom. Han siger til CBN News, at  
terrorgruppen Islamisk Stat får 
mange til at forlade islam. 

”Mange muslimer siger: Hvis 
ISIS er islam, så går jeg. Nogle 
bliver ateister. Der er en stor bølge 
af ateisme i den arabiske verden 
lige nu, men mange vender sig 
til Jesus Kristus. Islam har aldrig 
tidligere oplevet sådan en krise,” 
siger Brother Rachid.

I en ny serie YouTube-videoer 
fortæller kristne fra Marokko 
åbent om deres tro, selv om 
de risikerer forfølgelse ved at 
gøre det. Skærmprint.

Kristne marokkanere 
taler om tro på YouTube
I en ny videoserie vover kristne i det muslimske land nu at fortælle om deres tro.

Ny Ben-Hur fi lm har klart 
kristent budskab om forsoning
Den nye Ben-Hur fi lm instrueret af Timur Bekmambetov havde 
premiere i USAs biografer den 18. august. 

Ligesom den første Ben-Hur fi lm fra 1959 handler denne om 
en rig ung jøde, Judah Ben-Hur, og hans romerske barndomsven 
Messala, som lever i Palæstina på Jesu tid. Messala forråder Judah 
og får ham dømt til et liv som romersk galejslave. Mange år senere 
mødes de to igen i et storslået hestevæddeløb på liv og død med 
stridsvogne i arenaen. Men Judah Ben-Hur tager ikke den hævn, 
han har drømt om, for i mellemtiden har han mødt Jesus.

Roma Downey og Mark Burnett, som skabte den meget roste 
dramaserie ’The Bible’ og fi lmen ’Son of God’, har hjulpet med pro-
duktionen af Ben-Hur. De har bidraget til, at budskabet om forsoning 
både mellem Gud og mennesker og mellem mennesker indbyrdes 
står stærkt i den nye fi lm, vurderer den kristne debattør Jim Denison.

Den mest kendte af skuespillerne er Morgan Freeman, der spiller 
rollen som den arabiske Sheik Ilderim. Hovedrollerne som Judah 
Ben-Hur spilles af Jack Huston. Den danske skuespiller Pilou Asbæk 
spiller Pontius Pilatus, mens den brasilianske skuespiller Rodrigo 
Santoro har rollen som Jesus.

Bodil

Den nye Ben-Hur er en actionfi lm med budskabet om, at Gud 
kan hele både ødelagte liv og relationer, skriver en anmelder. 

De kristne, som blev fordrevet 
af islamistgruppen Boko Ha-
ram, begynder at vende tilbage 
til staten Adamawa i Nigeria.

De kristnes tilbagevenden sker 
på opfordring af regeringen, som 
har tilbageerobret området, men 
også kæmper for at skaffe forsy-
ninger til fl ygtningene.

Flygter fra fl ygtningelejre
World Watch Monitor har fået 

førstehånds-oplysninger fra en 
kirkelig medarbejder, ”Isaac”, 
som fortæller om de fordrevnes 
nyfundne håb for fremtiden.

- Jeg skulle besøge nogle 
af familierne i det overvejende 
kristne Adamawa. Det anslås, at 
to millioner mennesker er blevet 
fordrevet af Boko Haram i det 
nordlige Nigeria, og regeringen vil 
gerne have folk hjem, fordi de ikke 

kan sørge for så mange. Og det 
skulle mange af de kristne ikke 
høre to gange, fortæller ”Isaac”.

Han oplyser, at mange kristne 
i flygtningelejrene har oplevet 
pres fra folk, som ville have dem 
til at konvertere til islam for at få 
mad. Uden for lejrene boede folk 
måske hos venner og familie, men 
de var helt afhængige af hjælp fra 
forretningsfolk og medkristne. Det 
skete ofte, at fødevarerne slap op, 
og de kunne ikke blive boende ret 
længe på den måde. 

Hjem til spøgelsesbyer
- Der foregår stadig enkelte 

angreb fra Boko Haram, men de 
kristne jeg mødte, vendte hjem til 
trods for farerne. Men Boko Ha-
ram har ødelagt deres landsbyer. 
Der er stor nedtrykthed blandt 
de hjemvendte. Nogle få var så 
heldige at blive genforenet med 

deres familier, men mange enker 
og forældreløse oplever nu igen, 
hvad det betyder at skulle leve 
uden deres kære.

De er fl ygtet fra vold, og nu er 
de vendt tilbage til spøgelsesby-
erne. Boko Haram har ødelagt 
hele lokalområder med hjem, 
skoler, klinikker og kirker. De har 
systematisk ødelagt vandpumper 
og forurenet brønde ved at smide 
lig i dem.

Der er også fødevaremangel, 
fordi bønderne har forladt deres 
gårde. UNICEF frygter, at titusin-
der vil dø, hvis de ikke får hurtig 
hjælp, fortæller ”Isaac”.

Holder gudstjenester igen
En præst fortalte, at der ikke 

fandtes en eneste bibel, de var 
alle blevet brændt. ’Det er noget 
af det sværeste for os, at vi ikke 
længere har Guds Ord i hæn-

derne’, sagde præsten.
De kristne i Nigeria oplever 

også forfølgelse fra den muslim-
ske nomadegruppe fulanierne. 
Når kristne angribes af denne 
gruppe, kan de ikke regne med 
hjælp fra regeringen.

- Men nu genopbygger de 
deres huse med materialer som 
majsstokke, træ, græs og mud-
der. Det ligner slet ikke de mere 
permanente bygninger, som 
Boko Haram har ødelagt, men 
det giver dem tag over hovedet. 
Jeg glemmer aldrig synet af små 
børn, som hjalp deres far med at 
bygge et mudderhegn omkring 
deres nye hytte.

Også de kirkelige aktiviteter er 
nu blevet genoptaget, selv om folk 
mange steder mødes under et træ 
eller i ruinerne af deres tidligere 
kirkebygning, slutter ”Isaac.”

Bodil

Flygtninge vender hjem til Nordnigeria

Efter fordrivelse af terrorgruppe:

Er millioner af nødhjælpsdollars 
fra World Vision gået til Hamas?
Sikkerhedstjenesten Shin Beth anklager lederen af Gaza-
afdelingen af den kristne organisation World Vision for at have 
omdirigeret millioner til den islamistiske organisation Hamas.

Mohammad El Halabi blev arresteret af de israelske myndigheder 
den 15. juni, da han ville krydse grænsen til Gaza. Han har ledet 
World Visions arbejde i Gaza siden 2010.

Ifølge Shin Beth har El Halabi hvert år omdirigeret 7.2 millioner 
dollars til Hamas. Det svarer til 60 procent af nødhjælpsorganisatio-
nens samlede årsbudget for Gaza. Omkring 1.5 millioner er ifølge 
Shin Beth årligt blevet udbetalt direkte til Hamas’ kamptropper. 

”Penge som skulle bruges til psykologisk støtte, uddannelse og 
helsearbejde i Gaza blev udbetalt til familier af Hamas-terrrorister”, 
hedder det i anklagen.

Mohammad El Halabi nægter sig skyldig ifølge World Vision.
Bodil

Hamas giver unge 
palæstinensere 
militær træning i 
skoleferierne, bl.a. 
i angreb fra tun-
neller. Skærmprint 
fra NBCNews.

Fandt synagoge fra Jesu tid
Israelske arkæologer i Galilæa har fundet ruinerne af en syna-
goge fra det andet tempels tid.

Synagogen menes at være bygget mellem år 20 og år 40 efter 
Kristi fødsel. Ruinerne blev fundet på højen Tel Rekhesh, ikke langt 
fra Taborbjerget i Galilæa, skriver Dagen.no.

- Dette er et unikt fund. Det er den eneste synoagoge, vi har 
fundet fra denne periode, som ligger i en landsby, siger arkæolog 
Mordechai Aviam til The Times of Israel.

Ifølge avisen Haaretz har man udgravet syv synagoger fra tiden 
før år 70, men de ligger alle i områder, som var bycentre på Jesu 
tid. Aviam mener, at synagogen på Tel Rekhesh må være bygget af 
en rig bonde, fordi afstanden til nærmeste by-synagoge var for stor.

Tel Rekhesh nævnes ikke i Ny Testamente, men synagogen 
kan alligevel have været et af de steder, hvor Jesus har undervist. 

Bodil
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Af Samuel Nymann Eriksen, 
kommunikations- og projektchef 
i Dansk Europamission

I Dansk Europamissions nød-
hjælpsprojekter i Mellemøsten 
får ikke kun kristne, men alle 
værdigt trængende, nødhjælp, 
uanset baggrund. Det vækker 
forundring i Mellemøsten – og 
giver de kristne troværdighed 
som en betydningsfuld del af 
lokalsamfundet – til trods for 
Islamisk Stats forsøg på at 
udslette kirken.

1. Teologisk betydning
Vor projektleder, Johannes 

Schwab (dæknavn) fortæller: 
- Muslimer og mennesker fra 
andre grupper i Mellemøsten er 
forundrede, da muslimer typisk 
kun hjælper muslimer, og de kan 
ikke forstå, at kristne hjælper 
muslimer, som er fjendtlige over 
for kristne. 

Andre reagerer ved at spørge: 
Hvad er motivationen? Hvorfor 
hader kristne ikke deres fjender? 
Det virker menneskeligt set ikke 
logisk. Jeg talte med en person, 
hvor kristnes kærlighed til deres 
fjender var afgørende for, at han 
forlod islam og blev kristen. De 
siger: Dette må være fra Gud. 

Det tiltrækker søgende menne-
sker, særligt efter at IS har slagtet 
så mange. Man kan se, at fl ere og 
fl ere muslimer stiller spørgsmål 
ved deres egen tro, at de tvivler 
og søger alternativer. De kristnes 
kærlighed tiltrækker muslimer.

Hvad går islams umma-begreb 
ud på?

Til dette spørgsmål svarer 
Johannes: Muslimer hjælper 
andre fattige, men kun muslimer, 
omfattet af ummaen, som er det 
verdensomspændende muslim-
ske samfund – samfundet af de 
sande troende. 

For sunnierne består ummaen 
kun af sunnier. Og for fundamen-
talisterne består ummaen kun af 
de andre fundamentalister, ikke af 
muslimer, der er integrerede eller 

assimilerede i vestlige kulturer. 
Derfor udfører fundamentalister – 
ud fra umma-begrebet – også ter-
rorangreb på sekulære muslimer. 

De kristne, som ser en fremtid i 
Syrien, mener, at man må hjælpe 
alle og dermed følge Kristus, jf.  
Mattæus 25, og hjælpe de fattige. 
De hjælper alle, uanset baggrund 
– og dermed følger de i Jesu 
fodspor. På et teologisk niveau 
er den praktiske demonstration 
af Bibelens budskab et stærkt 
vidnesbyrd, da det står i kontrast 
til islams ummabegreb, hvor man 
kun hjælper sine egne.

2. Betydning på 
kirkeniveau

Tilgangen i vort projekt er ikke 
kun et stærkt vidnesbyrd på et te-

ologisk niveau, men sikrer kirken 
plads og legitimitet i Mellemøsten, 
hvor de kristne er truet på deres 
eksistens i deres hjemlande. De 
militante muslimer nægter dem 
at leve i Mellemøsten – og ønsker 
at gennemføre etnisk og religiøs 
udrensning. 

Hvad er vejen frem? 
Til det spørgsmål svarer pro-

jektlederen Johannes: – Det er 
at bevise, at de kristne, på grund 
af deres tilstedeværelse, tilfører 
værdi til samfundene i Mellem-
østen. Det kan de gøre ved at give 
mennesker håb for fremtiden, ved 
at skabe fredelig sameksistens 
ved at hjælpe mennesker, som 
ikke er kristne. 

Ved at give nødhjælp og ved at 

vise, at de har omsorg for deres 
lokalsamfund øges deres anseel-
se, hvilket kan hjælpe dem. Det er 
ikke garanteret, at ekstremisterne 
vil ændre syn på kristne, men det 
øger sandsynligheden. 

Jordans konge, Syriens præ-
sident Assad, Iraks statsminister 
samt embedsmænd i den kurdi-
ske regering siger: ”Vi har brug 
for kristne. De er højtuddannede, 
og de er fredelige”.

Derfor skal kristne bidrage 
til samfundet, så de beviser, at 
deres eksistens er nødvendig i 
deres hjemlande.

3. Betydning på et 
personligt niveau

På det personlige plan har nød-
hjælpsprojekterne stor betydning 
for de kristne, der er involveret. 
Johannes spørger jævnligt med-
arbejderne: ”Hvad får jer til at 
blive – i en tid hvor mange kristne 
rejser fra Mellemøsten?” De siger: 
”Vi har et kald, og der er brug for, 
at vi bliver her”. 

Ved at uddele nødhjælp føler 
de kristne, at der er brug for dem, 
og at der er grund til, at de bliver. 
Hvis de ikke har noget at give sig 
til, vil de tænke på at rejse, så 
på et personligt plan hjælper det 
nødhjælpsarbejderne, herunder 
pastorer, til at blive. 

Nødhjælpen skaber også per-
sonlige relationer mellem kirker 
og myndigheder. Embedsmæn-
dene ser, at disse mennesker ikke 
er imod nogen, men hjælper de 
udsatte. Derfor er det vigtigt, at 
mange lokale kristne involveres 
i projektet.

Dansk Europamissions pro-
jekter i Irak og Syrien er således 
langt mere end maddistributions-
programmer – de demonstrerer 
i praksis Bibelens budskab, de 
medvirker til at fremtidssikre 
kristen tilstedeværelse i Mellem-
østen og motiverer på et person-
ligt plan de involverede til at blive. 

Yazidi-kvinder modtager 
nødhjælp af kristne. Nød-
hjælpsprojektet, hvor ikke 
kun kristne, men også andre 
minoriteter får nødhjælp, er 
et vidnesbyrd om et radikalt 
anderledes menneskesyn end 
det, IS repræsenterer.
Foto: Dansk Europamission.

Når kristne også hjælper 
ikke-kristne i Mellemøsten
Dansk Europamission giver ikke kun nødhjælp til kristne i Mellemøsten. Det gør indtryk.

Mange kristne og yazidier mistede alt, da de fl ygtede fra IS, men 
nogle er dog så privilegerede, at de har hinanden, på tværs af 
generationer. Foto: Dansk Europamission.

Indsamling sikrer mad til 
1500 i tørkeramte Etiopien
Missionsselskabet Promissios SULT-projekt har indsamlet 
146.000 kroner til tørkeramte i Etiopien. Beløbet suppleres med 
250.000 kroner fra Udenrigsministeriet via Dansk Missionsråd.

I maj 2016 lancerede Promissio sin indsamling, som skulle hjælpe 
1000 af de mest udsatte mennesker i Dawe Serar distriktet i Syd-
østetiopien. Promissio havde lovet at give 30.000 kroner til projektet, 
men dette beløb er nu blevet overgået med over 100.000 kroner i 
indsamlede midler. Det samlede beløb formidles gennem Mekane 
Yesus Kirken, som nu kan tilbyde mad til omkring 573 mennesker 
mere end først antaget i en tre måneders periode.

I en kort video fortæller bestyrelsesmedlem Ingrid Bjerre om to 
kvinder i Dawe Serar, som må gå 40 km for at hente vand. Når de 
endelig kommer frem, risikerer de endda at blive afvist.

- De kiggede mig i øjnene og sagde: ”Du kan ikke forestille 
dig, hvordan det er at mangle mad og vand til børnene”. Det var 
hjerteskærende. Men de blev glade, da de hørte, at der er kristne i 
Danmark, som gerne vil hjælpe dem med at komme igennem den 
næste tørkeperiode, fortæller Ingrid Bjerre.

Bodil

Ingrid Bjerre har besøgt et tørkeområde, hvor kvinderne må 
gå 40 km for at fi nde vand. Video fra Promissios facebookside.

Vietnam: 4.000 kristne slået for 
deres protest mod havforurening
Fire tusinde vietnamesiske katolikker blev 15. august slået af 
politiet i Ky Anh. De ville bede om hjælp, fordi 70 tons fi sk er 
døde, efter at regeringen i april tillod dumpning af affald i havet.

Fiskeriet er af stor betydning for mange i området, hvor Formosa 
Plastic Group ifølge The Christian Post har dumpet store mængder 
affald i havet. Nu skyller tonsvis af døde fi sk op på stranden.

”Fiskeri er livsvigtigt og en vigtig kilde til indtægt og fødevarer for 
Vietnam. Det vil have stor indfl ydelse på økonomien, hvis der ikke 
bliver taget modforholdsregler. Derfor fortsætter protesterne, og de 
lokale myndigheder har grebet til vold for at dæmpe situationen”, 
skriver International Christian Concern.

En politistyrke på 200 betjente har angiveligt blokeret vejen, da 
demonstranterne var på vej for at tale med de kommunale embeds-
mænd i byen Ky Anh. Betjentene greb også til vold og sårede mange 
med slag fra deres stave. Da demonstranterne endelig kom frem til 
de kommunale kontorer, fandt de dem lukkede.

Mange vietnamesiske familier spørger sig selv, hvordan de kan 
overleve, nu da havet er blevet forurenet.

Kristne i Vietnam oplever stigende forfølgelse, og Vietnam er 
nummer 20 på Åbne Døres Verdensrangliste over lande, hvor kristne 
forfølges mest. Forfølgelsen kommer ikke kun fra regeringen, men 
også fra private borgere, som overvejende er buddhister. Kun 6-8 
procent af befolkningen er kristne.

Bodil

Paven bad for jordskælvsofre
Nyheden om de frygtelige ødelæggelser 
efter jordskælvet i Italien fi k pave Frans 
til at opgive sin ugentlige audiens for i 
stedet at lede de 11.000 pilgrimme på 
Peterspladsen i bøn.

Det voldsomme jordskælv af styrke 6,2, 
der ramte det centrale Italien natten til ons-
dag, har kostet fl ere hundrede mennesker 
livet, mens endnu fl ere meldes såret eller 
savnet. Paven opgav derfor at holde sin 
planlagte tale den 24. august. I stedet bad han for jordskælvets ofre 
med sin rosenkrans i hånden.

- Det gør mig meget ondt at høre Amatrices borgmester sige: 
”Byen fi ndes ikke mere” og vide, at der er børn blandt de dræbte 
sagde paven. Senere samme dag sendte Vatikanet seks af sine 
brandmænd til jordskælvsområdet for at assistere regeringen i 
arbejdet med at fi nde overlevende.

På Benediktinerklosteret i Norcia nær epicenteret tilbyder munke-
ne hjælp til de landsbyboere, som ikke længere kan bo i deres huse.

Bodil
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Kommentar af Henri Nissen,
forfatter til bogen ”Noahs Ark. 
Historien og Det Store Fund”

En af USA’s kendte apologeter 
(tros-forsvarere), dr. Norman 
Geisler, er nu gået ind i debat-
ten om det kinesisk-kurdiske 
fund af de mulige rester af No-
ahs Ark på Mt. Ararat. Geisler 
har selv besøgt fundstedet og 
går stærkt i rette med bibelar-
kæologen dr. Price, som er den 
hovedansvarlige for, at fundet 
ikke er blevet taget alvorligt.

Dr. Randall Price, som selv dri-
ver et bibelarkæologisk ministry, 
udtalte sig kritisk og antydede, at 
det kinesiske fund var et fupnum-
mer, da det blev offentliggjort af 
det kinesk-kurdiske team på pres-
sekonferencer i Beejing, Hong 
Kong, Tyrkiet og Holland i 2010. 

Dr. Price er herhjemme at sam-
menligne med en bibelarkæolo-
gisk ekspert som Carsten Vang 
på Menighedsfakultetet, og hans 
ord havde naturligvis en stærk 
virkning på de bibeltro kristne i 
USA og resten af verden. 

Selv involveret
Hvad de fl este ikke vidste var, 

at dr. Price selv havde været med 

i efterforskningen, men var blevet 
udelukket af den kurdiske leder, 
Parasut, fordi han samarbejdede 
med en konkurrerende guide-
virksomhed, som Parasut lå i 
bitter strid med.

Afventende i 6 år
Randall Price’s udtalelser 

lagde straks gift for fundets tro-
værdighed, især i USA, og selv 
om det nu er 6 år siden, at fundet 
blev offentliggjort, og otte år siden 
det blev gjort i al hemmelighed, 
så er der stadig kun sket en spo-
radisk efterforskning af enkelte 
arkæologer m.fl . 

Min egen bog om fundet er 
stadig den eneste på markedet 
(bortset fra dr. Phillip Williams 
bog, der har et enkelt kapitel om 
fundet). Der er heller ikke lavet tv-
dokumentarserier, som det ellers 
ville ske - selv ved langt mindre 
betydningsfulde opdagelser. Kun 
på kinesisk er der produceret en 
dokumentarfi lm, og det kan være 
svært at fi nde den engelske ud-
gave, som jævnligt ændres.

Det har heller ikke været mu-
ligt at samle midler til en seriøs 
videnskabelig efterforskning af 
fundet, som kan vise sig at være 
verdenshistoriens største, hvis 
det virkelig er Noah’s Ark. 

Kreationister på vagt
På grund af dr. Price’s mis-

tænkeliggørelse af fundet har de 
kristne kreationister (som tror på 
skabelse og en syndfl od) holdt sig 
skeptisk tilbage. De står meget 
stærkt i USA. En meget konserva-
tiv gruppe blandt dem, ”Answers 
in Genesis”, har netop opført en 
replika af Noah’s Ark (omtalt i 
Udfordringen uge 30). Denne 
gruppe er så bogstavtro, at de 
fx mener verden blev skabt på 
nøjagtig seks (nuværende) dage, 
mens andre kristne kreationister 
mener at ”en dag er for Herren 
som tusind år”, så det godt kan 
fortolkes lidt friere. 

På grund af dr. Price’s afvisning 
er bl.a. denne gruppe fulgt efter, 
og mange kristnes hjemmesider 
har - uden at undersøge det nær-
mere - nedgjort fundet på deres 
hjemmesider. Og her nøjes man 
ikke med at udtrykke skepsis, 
men taler om fup og svindel i 
meget sort-hvide formuleringer. 

Dette er naturligvis smittet af 
i de evangelikale kristne kredse, 
som ellers har bakket op om man-
ge eftersøgninger af Noahs Ark, 
som intet konkret bragte frem. 

Nu er der endelig noget kon-
kret, - og så afviser de fl este det 
uden at undersøge det...

Verdslig modstand
I forvejen er det ikke nemt at få 

de verdslige medier til at beskæf-
tige sig med jagten på Noah’s Ark 
på en seriøs måde. Og det sam-
me gælde de verdslige universi-
teter. Her er videnskabsmænd 
være varsomme med at udtrykke 
sig i strid med altdominerende 
evolutuions-teori, der er blevet 
som en religion, der ikke må 
modsiges. De videnskabsmænd, 
der fx forsker i Intelligent Design, 
bliver igen og igen hængt ud som 
politisk-ukorrekte, især hvis det 
kan påvises, at de er troende.

Men de verdslige medier og 
universiteter har slet ikke behøvet 
at tage fundet alvorligt, når selv 
en kristen kreationist afviser det 
på forhånd som svindel. 

Og hverken den kinesiske 
amatør-gruppe eller den kurdiske 
guide har kunnet hamle op med 
denne ”ark-ekspert”.  

En part i sagen kan ikke 
være neutral ekspert

Men er det rimeligt, at en 
person, som selv har været 
involveret i fundet, og blev smidt 
ud af arkjæger-gruppen, bagefter 
optræder som den ”ekspert”, de 
fl este medier citerede? spørger 
Geisler. Den kurdiske guide, 
Parasut, afbrød åbenbart sam-
arbejdet med dr. Price, fordi 
han opdagede, at denne under 
hånden samarbejdede med et 
konkurrerende guide-fi rma, som 
ligger i krig med Parasut.

Geisler afslører på en hjem-
meside, han har lagt ud, - arka-
pology.com - at Price indirekte 
lækkede oplysninger til det ame-
rikanske blad, Christian Science 
Monitor, og derved fi k bragt sig 
selv i position som ark-ekspert. 

Dr. Geisler har også klaget til 

Liberty University, hvor dr. Price 
er tilknyttet, over at Price citerede 
anonyme kilder i sine alvorlige 
beskyldninger imod den kurdiske 
guide Parasut. Dr. Price beskyldte 
Parasut for selv at have konstru-
eret arkfundet. 

Senere bragte Price et brev 
som dokumentation fra to navn-
givne kurdere, som skulle være 
kilde til oplysningerne. Men bre-
vet viste sig at være falskt og  blev 
benægtet af de to kurdere. Price 
måtte fjerne det igen, men undlod 
dog ikke at antyde, at beskyldnin-
gerne alligevel var rigtige, selv om 
han ikke kunne bevise dem...! 

I en mindre afhandling, som 
Geisler har skrevet, piller han sy-
stematisk Dr. Price og kollegaen 
Dr. Don Pattons fælles kritik af 
fundet fra hinanden. 

Har selv beset fundet
Som et ekstra argument til slut 

tilføjer Geisler, at han selv har 
besøgt det hemmeligholdte fund-
sted på Mt. Ararat sammen med 
Parasut, som opdagede fundet.

Ifølge Geisler er der ikke tale 
om svindel. Han giver udtryk 
for, at dateringen af de krukker 
m.m., der er fundet sammen 
med trækonstruktionen, netop 
bekræfter, at fundet faktisk kan 
være Noah’s Ark. 

Norman Geisler er vel at mær-
ke ikke hvem som helst. Han har 
været med til at grundlægge to 
universiteter i USA. Han er syste-
matisk teolog, fi losof og apologet, 
har to mastergrader og har en 
ph.d. i fi losofi . Han har skrevet 
et halvt hundrede bøger, bl.a. en 
del bøger og opslagsværker, der 
understøtter Bibelens historiske 
troværdighed. 

Ung eller Gammel Jord?
Selv om han er bibeltro (og 

forsvarer Bibelens ufejlbarlighed) 
og evangelisk baptistisk kristen, 
har han en lidt anden forståelse af 

Kendt apologet argumenterer for 
ægtheden af Noahs Ark-fund

Dr. Norman Geisler, en kendt amerikansk forsvarer for den kristne tro, går i rette med bibelarkæologen dr. Price’ mistænkeliggørelse af det fund, 
som et kurdisk-kinesisk team gjorde i 2008. Norman Geisler er overbevist om ægtheden efter selv at have besøgt fundstedet. 

Norman Geisler har bl.a. skrevet en systematisk teologi i fi re 
bind. Han er baptist og kalder sig selv en moderat calvinist. Han 
har bl.a. oplært og inspireret kendte forfattere og fi losoffer som 
Ravi Zacharias og Frank Turek. 

Dr. Norman Geisler henviser på sin hjemmeside til den engel-
ske udgave af den danske bog om Noahs Ark af Henri Nissen. 

Geisler forsvarer den kurdiske 
guide Parasut, som gjorde det 
store fund. 

Dr. Phillip Randall Price udpe-
ges som den hovedansvarlige 
for, at fundet blev afvist. 

Dr. Norman Geilser har skrevet en lang række vægtige bøger, 
der forsvarer den kristne tro overfor ateisme, islam osv. 
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Derfor kan Noahs Ark-
fundet ikke være fup
Dr. Norman Geisler sammenfatter følgende 
faktorer, som tilsammen gør, at det stort set 
er udelukket, at fundet på Mt. Ararat skulle 
være et svindelnummer. 

1. Det er for gammelt. Det er bygget af 
træ, der er dateret til Noahs tid (3. årtu-

sinde f.Kr.) med kulstof-14 og arkæologi.

2. Det ligger for højt. Dele af strukturen er 
fundet i 4.200 meter i den permanente 

snekappe, langt over trægrænsen og for højt til 
at konstruere den struktur, som har vist sig der.

3. Det er for dybt begravet. Under 20-30 
fod (6-10 meter) frossen vulkansk sten 

og is. Dybfrost-temperaturer gør det næsten 
umuligt at konstruere et stort skib under disse 
betingelser.

4. Det er for ustabilt og farligt placeret. 
Et sted læner det sig usikkert på en af-

sats, et andet på siden af   en gletsjer-ophobning, 
der bevæger sig ned ad bjerget. Store sten tumler 
regelmæssigt ned ad bjerget og begraver struk-
turen og truer dem, der arbejder der.

5. Det er for stort. Det er i mindst to styk-
ker, som tilsammen synes at være på 

størrelse med Noahs Ark (150 m.) At slæbe så 
meget træ så højt op, at opdigte og montere alle 
de indviklede træsamlinger er for stor en opgave 
i denne højde og temperatur.

6. Det er for kompliceret. Det har et 
afrundet skrog, tre dæk, mange fi rkan-

tede dybe træsamlinger, fi rkantede træ-nagler, 
brædder med not og fer som tyder på hånd-
værksarbejde. Det er for indviklet at konstruere 
under så vanskelige forhold.

7. Det er for antikt. Dets antikke kon-
struktion er ukendt for moderne Noahs 

Ark replika-bygherrer, trænagler, slids og tap-
samlinger og gamle stiger.

8. Det er for avanceret. Det indeholder 
avanceret keramik fremstillet på dreje-

skiver fra tidlig bronzealder (Noahs tid), ikke den 
primitive teknologi, som mange ellers tilskriver 
Noahs tid.

9. Det er for gammelt. Overfl ade patina 
(tegn på ældning) fi ndes ikke på nyligt 

fabrikerede plader, og der er ingen kendt måde 
at fremstille den på.

10. Det kunne ikke konstrueres så hur-
tigt. Noah og hans familie arbejdede 

på et plant underlag i måske 120 år. Men ingen 
kunne bygge dette store skib på et højt bjerg 
under disse tilsyneladende umulige forhold i de 
få uger om året efter at smeltevandet var stoppet 
med at løbe, men før vinterens sne forhindrede 
adgang til disse steder.

Dr. Norman Geisler: 

10 grunde til, at trækonstruktion på Mt. Ararat er et ægte fund.

skabelsen, end de toneangivende 
kreationister i USA. 

De fl este kreationister tror på 
en ”Ung Jord” på kun ca. 6.000 år 
- fordi Adam ifølge stamtavlerne i 
Gamle Testamente blev skabt på 
det tidspunkt. 

Men dr. Geisler og en del an-
dre kristne mener, at jorden og 
universet kan have eksisteret i 
mange tusinde, ja millioner af år 
FØR skabelsen af mennesket. 

Man kalder denne opfattelse 
for ”Gammel Jord” i kreationi-
stisk sammenhæng. Men begge 
grupper kreationister anerkender 
Bibelens historiske troværdighed 
og tror på, at der har været en 
syndfl od og en ark med Noah, 
familien og dyrene, som overle-
vede katastrofen. 

Forskellig datering
Når dr. Price således påstår, at 

de mindre fund af krukker m.m. 
som er fundet ved eller i ”arken” er 
for unge til at stamme fra Noahs 
tid, så skyldes det hans egen Ung 
Jord daterings-teori, forklarer dr. 
Geisler. 

Dr. Price afviser nemlig ark-
fundet bl.a. med henvisning til, 
at der er tegn på, at krukkerne 
er formet på en drejeskive. Price 
mener derfor, at de stammer fra 
hellenistisk tid (ca. 330-50 f.Kr.) 
og ikke fra Noahs tid (ca. 3000-
2000 f. Kr.)

Men Geisler gør opmærksom 
på, at der fi ndes mange andre 
fund af krukker og skåle fra Mel-
lemøsten, som også er drejet på 
en drejeskive, og som dateres til 
den tidligere bronzealder - dvs. 
ca. 3.300-1200 f.Kr. Så det er 
ikke noget argument imod det 
nye fund - tværtimod, mener 
Geisler, dateringen er netop sam-
menfaldene med Noahs tid ifølge 
Bibelens egen kronologi.

Efter at have studeret fundene, 
anslår dr. Geisler dem til netop at 
stamme fra den tidligere bronze-
alder, hvilket netop passer med 
fra Noah’s tid (ca. 2-3.000 år f.Kr.) 

Når dr. Price afviser dette, 
skyldes det ifølge Geisler, at Ung 
Jord-kreationister normalt anser 
alle fund at stamme fra tiden 
EFTER syndfl oden (ca. år 2.350 

f.Kr.) idet de går ud fra, at alt blev 
ødelagt ved syndfl oden. 

Derved bliver deres arkæo-
logiske tidsperioder rykket frem 
i forhold til den konventionelle 
verdslige arkæologi.

Harvard-arkæologen dr. Klemp 
har tidligere anslået nogle af 
fundene til at stamme helt tilbage 
til overgangen fra stenalder til 
bronzealder ca. 3-5.000 år f. Kr. 
efter den konventionelle skala. 
(Udf. uge 14/2013)

Et bevis for Bibelen
Dr. Geisler er nu 82 år, og det 

ærgrer ham tydeligvis, at fundet 
ikke er blevet bedre modtaget af 
de kredse, som netop burde juble 
over et muligt bevis på Bibelens 
troværdighed og syndflodens 
historiske virkelighed. 

Han er sammen med dr. Phillip 
Williams (omtalt i uge 11/2016) in-
volveret i at gøre verdslige arkæo-
loger og andre videnskabsfolk 
interesseret i at danne en gruppe. 
Den skal - uden religiøse eller 
ateistiske fordomme - undersøge 
det store fund. 

Et af de mest ufattelige billeder fra de rum, som det kinesisk-kurdiske team i 2008 fandt, er denne 
bjælke med knager til at binde dyrene.      Foto: NAMI.

Et gammelt kam-lignende redskab, fremstillet 
af ben, er også fundet i hulerne sammen med 
resterne af en omfattende trækonstruktion.

Fundet består bl.a. af syv hulrum ca. 5-10 meter under jorden, hvor af fl ere er forbundet. Ifølge den 
kinesiske grupper strækker de sig over ca. 100 meter i 4000-4200 meters højde på Mt. Ararat. 

Disse krukker, der 
dateres til bronze-

alderen, er fundet i 
hulerne i ca. 4000 

meters højde på 
Mt. Ararat.

Arkæologen dr. Klemp mener, at denne lille 
skål kan stamme helt tilbage til overgangen 
fra stenalder til bronzealder ca. 3-5.000 f. Kr. 
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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.
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Børge Haahr er en jyde i eksil. Hans nye bog Duften af Edens 
have bærer et stærkt aftryk fra en opvækst i det vestjyske mis-
sionsbælte, med alt hvad det indebærer. Her er det sindige og 
jordnære, ja ligefrem rodfæstede, helt fremme i erindringerne, 
som afsæt for et himmelsk perspektiv.

På essayistisk vis bevæger vi os gennem forfatterens erindringer 
rundt omkring de emner, som er eksistentielle. Haahr er rundet 
af fromme – i ordets bedste betydning – kristne jyder. Og denne 
barndommens identitet fylder og strækker sig helt til nutiden, hvor 
forfatteren nærmer sig de 60 år og har boet i det københavnske en 
stor del af årene. Når Bibelen taler om jøder, læste Børge ’Jyder’ 
og troen er i lige så høj en grad en arv, som ejendomsfolkets plads 
i Guds tanker. 

Et ståsted med plads til andre
Der er ingen tvivl om, at forfatteren ser til Luther og Grundtvig 

og den fædrene arv, når han skal defi nere sit teologiske ståsted. 
Men samtidig gives der plads til, at andre kristne kan have noget 
brugbart i deres tilgang til troen. Ved de gamle vækkelses- og 
helbredelsesprædikanter, som også gæstede det jyske, oplevede 
Børge konkrete helbredelser, men får et problem med forkyndelsen 
af tro som en forudsætning for miraklerne s.92-94. Han beskriver 
på den måde sine egne erfaringer, dogmatiske konklusioner og 
handlemåder, uden at afskrive andres trospraksis – den attitude 
sætter jeg meget stor pris på, fordi det udtrykker ærlig stillingtagen 
med ydmyghed.

Samme ydmyghed, eller måske skulle vi sige Gudsfrygt, kende-
tegner forfatterens møde med det uforståelige tab; sorg, lidelse og 
nød. Kapitel 6 hedder: ”Når Åndens veje er underlige”, og i afsnit 
efter afsnit kredser forfatteren omkring de oplevelser, som virker 
uforståelige med en almægtig og kærlig Gud som målestok. Først 
og fremmest fylder det, at sønnen, Mikkel, blev ramt af en voldsom 
psykisk sygdom, som indhyllede ham i et mørke, der varede 18 
måneder med 22 depressive perioder. Midt i denne modgangstid 
besøger forfatteren en kirke i Harboøre. Den 21.novmber 1893 om-
kom 48 fi skere under en storm, og ved kirken fi ndes en mindesten, 
som de efterladte har rejst for de omkomne. På forsiden af stenen 
står: Af Herren er dette sket, det er underligt for vore Øjne. Ser til, 
at ikke nogen forsømmer Guds Naades Tid. Og på bagsiden står: 
Gud er Kærlighed s.129. Der er en stærk prædiken gemt i denne 
korte inskription, hvor Gudsfrygten går hånd i hånd med en urok-
kelig tillid til Guds kærlighed og nåde. 

Duften af edens have
Der er i skaberværket en duft af Paradis. Der er en reminiscens 

af den Gud, som skabte alt og så, at det var ”såre godt”. Og vel er 
denne verden ramt af syndens sygdom, med alle de symptomer 
som følger deraf, men hvis vi lader sanserne tale, suger naturens 
pragt til os med øjne, næse, øre og hjerte, så mærker vi Ånden fra 
ham, som pustede liv ind i det hele i tidernes morgen – selv mange 
kilometer nordvest for Paradis.   

Anmeldt af Josua Christensen      

Børge Haahr Andersen: Duften af Edens Have
192 sider • 149,95 kr. • Logos Media

Anmeldt af 
Steen Jensen

Brian Houston, 
der er seniorpa-
stor og stifter af 
den internationa-

le Hillsong Church, har skrevet 
en ærlig og vedkommende bog 
fuld af opmuntring og visdom 
til kristne, der søger efter at 
fi nde vej i livet og i troen.

Ærlig, fordi Brian Houston i 
bogen ”Lev, Elsk, Led” bruger sig 
selv som et godt eksempel på, at 
man ikke behøver at være ”den 
fødte leder” for at lede andre. Som 
teenager følte han sig akavet, var 
høj og klodset og ikke særlig god 
i skolen, var frygtelig bange for at 
tale til en forsamling osv. – så det 
lå ikke i kortene, at han skulle stå 
i spidsen for en global tjeneste.

Men han havde et kald. Et kald, 
han allerede følte som dreng, 
et kald om, at han skulle bygge 
en kirke. Dette kald har været 
brændstoffet i Brian Houstons 
tjeneste, og han øser generøst 
af sine erfaringer, af sine op- og 
nedture, af sine lyse og mest 
mørke dage, og viser samtidig 
de kraftfulde bibelske sandheder, 
der har ført ham igennem. Og 
som han med glæde deler med 
enhver, der vil leve fuldt ud, elske 
fuldstændigt og lede frimodigt. 

Fra gymnastiksal 
til global kirke

Hillsong Church startede i 
beskedne rammer i en gymna-
stiksal og senere i et pakhus i 
udkanten af Sydney i Australien 

i 1983 – med udsigt til tilgroede 
marker og græssende heste, og 
med et par håndfulde ”elskelige 
afvigere, der regelmæssigt fyldte 
vores kirkebænke”, som Brian 
Houston skriver. 

Siden er kirken vokset og 
vokset og er blevet global med 
kirker over hele verden – også i 
Danmark – og med et ugentligt 
deltagertal på knapt 100.000 
kristne. Foruden at være se-
niorpastor er Brian Houston 
også administrerende direktør 
for Hillsong Music, der er en af 
verdens største producenter af 
kristen musik.

”Dit bedste ligger forude!”, 
lyder bogens opmuntrende un-
dertitel, og det er også den røde 
tråd i hele Brian Houstons tjene-
ste. Troen på, at Gud nok skal 
guide os igennem, selv når det 
ser sortest ud. Troen på, at der 
altid er håb og nye muligheder.

Bogen er en bemærkelses-
værdig, velskreven og veloplagt 
blanding af selvbiografi , anek-
doter og kloge råd til enhver, 
der søger sit helt personlige 
kald eller bare gerne hjælpes til 
at navigere i sin tro og gøre sit 
liv mere målrettet. Uanset hvor 
vi fejler på livets vej, minder 
Houston os om, at det aldrig 
er for sent at rette ind og rette 
op. Bogen peger ikke mindst 
hen mod den største guide, der 
nogensinde har gået på jorden: 
Jesus.

Brian Houston: ”Lev, Elsk, Led ” 
262 sider • 199 kr. 
Forlaget Scandinavia

Inspirerende
erindringer

Hillsong-pastors kloge
ord og opmuntring

Personlig bog om 
Højsangen og Helligånden
”Kærlighedens Højsange” er 
bog nr. 3 fra Mona L. Nielsen. 
Ligesom i de foregående bøger 
deler hun her sit personlige 
trosliv - denne gang med Høj-
sangen og Helligånden som 
det centrale.

Hun deler modigt sine syner, 
tanker, tolkninger af skriftsteder 
og kærlighedserklæringer til 
Jesus, og man er ikke i tvivl om, 
at det alt sammen udspringer af 
hendes kærlighed til Ham. Hen-
des hengivenhed til Gud Fader, 
Søn og Helligånd er tydelig fra 
første side. 

Bogen veksler mellem skrift-
steder, sangtekster af forskellige 
forfattere og Monas personlige 
erfaringer fra troslivet. 

Hun beskriver sine bøger som 
en trilogi om Fader, Søn og 
Helligånd. Bog nr. 1 fra 2012 er 
Monas personlig beretning om sin 
vanskelige opvækst – og vejen 

tilbage til troen. (Min vej til Guds 
faderhjerte.) I bog nr. 2 fra 2014 
(Bruden og Brudgommen i lyset 
af Johs. Åbenbaring.) fortæller 
hun om, hvordan hun forstår Johs. 
Åbenbaring. 

I ”Kærlighedens Højsange” er 
der fokus på enhed i Jesus som 
for Mona betyder enhed i Hellig-
ånden. I sit forord skriver Mona:

”Jeg har skrevet bogen, fordi 
jeg ønsker at komme endnu dy-
bere ind i kærlighedsfællesskabet 
med min brudgom Jesus Kristus. 
At fordybe sig i Hans kærligheds-
kilder er det skønneste et menne-
ske kan opleve. Foreningen med 
min skaber i ord og billeder bliver 
til enhed i Hans Ånd og en tak til 
Gud min skaber.”

Forhåbentlig vil den også inspi-
rere læseren til et rigere trosliv.

Bogen er illustreret med Peer 
Laigaards malerier og privat ud-
givet af forfatteren.

Lisbeth

Mona L.
Nielsen:
Kærlig-
hedens 
Højsange
140 sider
169 kr.
Bogen kan 
bestilles 
direkte 
fra Mona 
Nielsen (tlf. 
5058 5966).

  



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

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

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

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

INGE LAUGESEN
EEG Neurofeedbacktræner

22 64 84 58

il@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 



Udfordringen søndag den 28. august 2016 UNDERVISNING . 17 

LØRDAG 26. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 
I LEMVIG IDRÆTS- & KULTURCENTER

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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 KØB DINE BILLETTER PÅ BILLETNET.DK
JULEGOSPEL.DK  

Af Tina Varde

- Mange tror, at når de skal 
slutte fred med et andet menne-
ske, så skal de sige alt det, der 
gjorde ondt til vedkommende 
først – og så tilgive bagefter. 
Men sådan er det ikke. 

- Man skal trække processen 
hjem til sig selv. Først tilgiver 
man, og så kan man mødes 
med den anden bagefter. Man 
tilgiver med hjælp fra Jesus. Det 
er Jesus, der gør det muligt, 
siger Dave Limmer.

Præsteparret Beth og Dave 
Limmer arbejder i en hyrde- og 
omsorgstjeneste - i Restoration 
Church i byen Casper i Wyo-
ming. Her er de kendt for deres 
”encounter weekends” og hel-
bredende forbøn og samtaler. 
Tilgivelse er næsten altid med 
på programmet.

Gennem dybe samtaler vej-
ledt af Helligånden, bøn og for-
bøn giver parret mennesker mu-
lighed for at lette og rense deres 
hjerte for det, der er sværest at 
tale om, forstå og tilgive. Ofte i 
forhold til de nærmeste, hvor 
der er fl est følelser i klemme - og 
størst sårbarhed ved svigt. Ikke 
mindst i barndommen.

Dave fører ordet, mens Beth 
skriver notater undervejs. Den, 
der er til samtale, får noterne 
med hjem. Deres forbøns-sam-
taler kan godt tage op til et par 
timer, og de går dybt.

“Mercy is to make a change. 
Grace is the power to live that 
change”, siger Dave kort efter, 
at ægteparret har inviteret Hel-
ligånden ind I vores samtale i 
City Kirkens lokaler på Ahorns-
vej i Taastrup.

Som så ofte med ord fra oven 
er ordene helt enkle – men kan 
tolkes på fl ere måder afhængig 
af situationen: ”Barmhjertighed 
er at skabe forandring. Nåde 
er styrken til at (ud)leve den 
forandring.”  

Genopretter
forbindelsen til Gud

Tilgivelse genopretter for-
bindelsen til Gud. Hvis man 
ikke tilgiver, når Helligånden 
inviterer til det, så risikerer man 
at udsætte sig selv for sygdom. 
Dave Limmer har selv haft brug 
for at tilgive. Han kommer med 
et lille eksempel fra sit eget liv:

- Da jeg var yngre, begyndte 
Helligånden at arbejde med 
mig for, at jeg skulle tilgive min 
far. Normalt fortæller man dem, 
man vil tilgive, hvad de har gjort, 
og så tilgiver man bagefter. 
Men min far var død….så jeg 
spurgte Helligånden: ”Hvordan 
gør jeg det?”

- Svaret var: Tilgivelse hand-
ler ikke om den anden person. 
Det handler om en selv og ens 
mulighed for at have sundhed. 
Det, der ikke er tilgivet, er som 
en infektion. Skuffelse, mis-
brug, utilgivelighed, bitterhed, 
jalousi…

- Hvis du ikke tilgiver ”din 

bror” fra hjertet, så har du ikke 
tilgivet. Du må tage dig af det 
sårede. Af smerten, fortæller 
Dave. 

Sandheden kan være så 
sårbar og smertefuld, at vi 
nogle gange fl ygter, tier, lader 
os forblænde af had eller lyver 
for os selv og hinanden… For 
at prøve at beskytte os selv el-
ler en anden. Men når vi viger 
uden om smerten, kan vi ikke 
nå frem til den befriende accept 
og tilgivelse. Derfor er det godt 
og vigtigt at tale om det svære.

Husk dig selv
Det er også nødvendigt, at vi 

tilgiver os selv.
- For at tilgive os selv må vi 

først acceptere Jesu tilgivelse. 
Hvis vi modtager Jesu tilgivelse, 
kan vi slet ikke lade være med 
at tilgive. Heling af hjertet er et 
spirituelt møde.

- For fuldstændigt at vandre 
i tilgivelse må vi først have 
sårene i vor ånd helbredt. Men-
nesker sårer mennesker, og vi 
har det med at lave en række 
”aftaler” for af beskytte os selv - 
og holde andre ude. Uanset om 
aftalerne er gode eller dårlige, 
åbner de for, at fjenden kan 
torturere os. Vi reagerer ofte 
på grund af ting, der er sket 
for os tidligere. Domme bliver 
et emne; vi bedømmer, hvorfor 
andre mennesker gør, som de 
gør. Og vi kommer til at gøre det, 
vi hader, siger han.

Dave anbefaler, at alle hver 
aften foretager et sikkerheds-
check for at undgå at tage fejl 
på grund af egne urenheder i 
hjertet. Urenheder, som får os 

til at være blinde – til at se og 
forstå andre forkert:

- Når du ligger i din seng, så 
spørg Jesus, hvad der gør ondt 

og har brug for helbredelse. Du 
kan også bede om evnen til at 
skelne mellem rigtigt og forkert 
- som lader os vide, hvad der 
foregår i andre eller i en situa-
tion, tilføjer han.

“Man kan godt hive en mand 
op af dyndet. Men man kan ikke 
hive dyndet ud af manden”, 
skrev en forfatter engang. Vi 
må hver især hele livet sætte 
tid af til vores dynd. Tid til at 
tilgive. Ind imellem kan det 
være nødvendigt i perioder at 
vælge mennesker fra, indtil 
vedkommende forandrer sig. 
Eller vi selv bliver bedre til at 
forstå og omgås  personen. Så vi 
ikke selv skades eller konstant 
kommer på overarbejde med at 
tilgive fortsatte overtrædelser 
fra for eksempel misbrugere, 
der gerne vil modtage og be-
stemme, men nødigt give. Eller 
magtmennesker, der misbruger 
andre for at opfylde deres egne 
behov for at fremstå stærke.

Dave og Beth Limmer forven-
tes at besøge City Kirken igen.

Træk tilgivelse hjem til dig selv
Præsteparret Dave og Beth Limmer om helbredelse af gamle ”sår” og om essensen i tilgivelse.

Præsteparret Beth og Dave Limmer har stor erfaring i at tale helt ind i 
det allerdybeste og sværeste og bede for mennesker. De underviser i 
indre helbredelse og forbøn: Helbredelse af hjertet.

Tilgivelse handler ikke om den anden person. Det handler om en selv og ens mulighed for at have sundhed. Det, der ikke er tilgivet, er som en infektion.
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Personlige

Salling Kunstcenter 
- Udstilling af kristen kunst - Café & Galleri 
- Forbøn og billeder der helbreder

Sønderallé 3, Ramsing, 7860 Spøttrup, Tlf.: 9756 6285

Er du glad for Udfordringen?
Så støt gerne arbejdet med en gave!
Gaver kan indbetales til Missionsfonden 

med skatte-fradrag - husk at skrive: 

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

’5984 Radiomission i Afrika’ 

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

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

Diverse

Bogsalg mm.

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                  

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Frivillig på Udfordringen? 
Brug din tid på noget, der giver mening. Udfordringen udgives 
af en selvejende fond, hvis mål er at udbrede det kristne evan-
gelium. Evt. overskud går til mission. 

Hvis du har tid til overs, kan du være med i denne vigtige 
opgave - som frivillig. Fx:

* Udføre praktisk arbejde et par timer om ugen
*  Tage telefon og tale med abonnenter
* Betjene besøgende i vores café og helsebutik 

Bor du ikke i nærheden af Christiansfeld, kan du overveje at:

* Ringe til adresser og tilbyde abonnement - evt. sammen 
med 2-3 af dine venner en eftermiddag om ugen

Er det noget for dig? Kontakt os pr. mail: 
henri@udfordringen.dk eller skriv/ring til Udfordringen, 
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld / Tlf.: 7456 2202. 

Rådgivning

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Ferie

Israel og Samaria 18.9. - 27.9.
Solskinsøen Bornholm 20.9. - 24.9.
Andalusien i Spanien 8.10. - 16.10.
Sydkorea – Asiens oversete perle 12.10. - 25.10.
Israel for hele familien 16.10. - 23.10.
Adventstur til Berlin 1.12. - 4.12.

Ring allerede i dag 
på 7592 2022 og  
hør nærmere!

Israel og Samaria 18 9 27 9

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

Pragtbyerne i Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel i Gadebusch

Hotel Christinenhof ★★★

Et lille paradis af 2000 glitrende 
søer afgrænset af 1700 kilometer 
østersøkyst – det er Mecklenburg-
Vorpommerns landskabelige pragt. 
Læg hertil alle de gamle slotte og 
historiske monumenter samlet fra 
hansestædernes storhedstid – så har 
I har essensen af nordtysk ferie, når 
den er mest oplevelsesrig. Hotellet 
ligger i udkanten af den lille middelal-
derby Gadebusch, godt 225 kilometer 
fra den danske grænse og 90 kilome-
ter fra Rostock. 

Ankomst : Valgfri frem til 29.9. 
samt mandag til torsdag i perioden 
1.10.-20.12.2016.

 Gadebusch 
 (frem til oktober)

 Rehna (frem til oktober)

Pr. person i dobbeltværelse

1.099,-
-

Børnerabat 
1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år pris fra 299,-.
1 barn 9-14 år ½ pris.
Maks. 1 ekstraopredning. 

Se også vores feriepakker 

Vidste du, at Udfordringens bogsalg har næsten 1000 titler?  

Thomas Teglgaard
Et sært venskab
Roman - lidt skør men kærlig!

kr. 45,00
kr. 45,00

kr. 149,00
kr. 149,00

Henri J.M. Nouwen
Et liv som elsket
At være i verden men ikke af...

kr. 198,00
kr. 198,00

John Bevere
Et hjerte i brand
Hvordan bliver vi mere brændende?

Scot McKnight
Evangeliet om kongen
En genopdagelse af evangeliet

kr. 200,00
kr. 200,00

Bestil på Bestil på tlf. 7456 2202tlf. 7456 2202Por o kun Por o kun kr. 29,-kr. 29,-
*Ved levering i DK*Ved levering i DK

kr. 199,00
kr. 199,00

Line Nielsen 
Elsket af Ham
Andagter til hele året 

Dr. Ross Campbell
Elsker i mig stadig?
Om teenagere og forældre

kr. 129,00
kr. 129,00

Kunst & Forbøn



Udfordringen søndag den 28. august 2016  KRYDSORD . 19

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 33:

V. Kofod-Pihl
Lemvej 17 A
6940 Lem St.

Kodeord: Himmelseng

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte de bogstaver, der i 
står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
1. september 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 

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 2/9 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Lørdag  10. september kl. 14.00
Søndag  11. september 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

Orla Lindskov Christensen:

Søndag d. 4. september 2016 kl. 19.00
Orla Lindskov taler og beder for syge:

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

Lørdag den 3. september kl. 14.00
Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde
Arr.: ”Når kvinder be’r...” Tlf. 46 37 03 26 

Orla Lindskov i Karlslunde Strandkirke
Orla Lindskov taler og beder for syge:

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.  

Få dagens bibeludfordring!

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 
28. august
kl. 10:30

H. P.  Pedersen
Tema: Søg,

og I skal fi nde

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

7. - 9. oktober på
Den Gamle Grænsekro, Christiansfeld

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 26175524

Lørdag den 3. september kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Bente Lundbak Pihl, 
Daglig leder af Den Lyttende Kirke 
Emne: Hvorfor er det vigtigt at
lytte, og kan vi ikke allerede det?

IPSICC
Interna  onal Psychotherapeu  c School in Chris  an Culture

A  older workshop:

Lørdag 10. september 2016 kl. 11-16 i 

Grønnevang Kirke, Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød

 Emne: Skal vi al  d  lgive?

 Underviser: Vibeke Møller, læge og psykoterapeut

 Pris: 300 kr.

Yderligere informa  on og  lmelding - senest 6. sep. på

Velsignelse.som.empowerment@gmail.com

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 2. september kl. 19.30. 
Talere: Britta og Thorvald Matzen, Herning

Vil fortælle om, at bringe jøder hjem til Israel.
Alle er velkomne!

Kirken i 
Kulturcenteret

Frokostmøder i ”Aktive seniorer”
Hør spændende foredrag om tro og liv:

31. august kl. 10.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

7. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen

14. september kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

Som afslutning kan der købes kaffe og frokost
i husets café: Café Kant.

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
28. august kl. 14.00: Hans Berntsen

25. september kl. 14:00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud IpsenAsbjørn KristiansenJørgen Christensen

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

David er seniorpastor for 
Aalborg Menigheds Center, og 
har fokus på udrustning af de 
troende til deres tjeneste, samt 
mission og evangelisation.

Mattias er fra Sverige, og 
tjener med helbredelse, profeti, 
tegn og undere sammen med 
David. 

A
h
t
m

tjDavid Hansen &
Mattias Lekardal

NYT HÅB Søndag 4. Sept. kl. 10:30 & kl. 19:00

Café-aften i Morgenstjernen
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

Fredag d. 2. September august kl. 19-21 

- med åndelig 

undervisning af pastor:

Jørgen Christensen

Tilbud om forbøn.

Kaffe og kage kan købes i caféen.

Kommende aftner:
9. September  - Peter Hedelund (i Søstrehuset)

16. September  - Bibi og John Jørgensen

23. September - Jørgen Christensen 

30. September - Hans Berntsen (Søstrehuset)

7. Oktober - Evangeliets Gyldne Sange (Søstrehuset)

14. Oktober - Hans Jacob Krarup 

21. Oktober - Bibi og John Jørgensen

28. Oktober - Bjarke Pedersen

4. November - Hans Jacob Krarup 

11. November - Lovsangsaften (Søstrehuset)

18. November - Bibi og John Jørgensen            

25. November - Michael Bobjerg og Bjarke Pedersen

Gratis. Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 28/8
14:00 Gudstjeneste fra Værløse
Sognepræst Morten Munch, Vær-
løse, er denne søndag i Værløse 
Kirke sammen med det islandske 
kor Staka under ledelse af organist
Stefán Arason. Benedicte Adrian 
medvirker på Cello. Dagens evan-
gelie handler om den lamme ved 
Betesdas dam.

Mandag 29/8
17:15 Biblens gåder - Den rigtige 
exodus? Tysk dokumentar fra 
2015. Det var på Sinaibjerget, at 
Moses første gang talte med Gud 
i form af en brændende busk og 
modtog De Ti Bud efter at have 
ledt israelitterne ud af det ægypti-
ske fangenskab. De fl este mener, 
at Sinai ligger på Sinaihalvøen i 
Ægypten, men ikke den britiske 
fysikprofessor, Colin Humphreys, 
der i modsætning til andre forskere 
er overbevist om, at udvandringen 
fandt sted. Bare ikke over Det Røde 
Hav og ikke til Sinai i Ægypten!

Tirsdag 30/8
18:10 Biblens gåder - Jakobs 
hovedpude. Tysk dokumentar 
fra 2015. Jakob, der senere skal 
blive stamfar til israels stammer, 
er søn af Isak og Rebekka. Han 
bedrager sig til sin fars velsignelse, 
og på fl ugten på vej væk lægger 
han sig til at sove med hovedet på 
en sten. Her får han en åbenbaring 
om en himmelstige og møder Gud. 
Man har hævdet, at stenen endte 
i Skotland og senere i England. 
Eksperten Adrian Gilbert hævder 
nu at have sporet stenen tilbage til
Ægypten. 

Lørdag 3/9
19:45 Før søndagen
For Stine Bosse handler sønda-
gens tekst om, at hvis vi vil be-
handle andre ens, må vi behandle 
dem forskelligt. Jysk Akademisk 
Kor ved dirigent Peter Pade synger 
salmen ”Èt fornødent er; det ene” 
fra Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 4/9
14:00 Gudstjeneste fra Hol-
stebro.Sognepræst Jacob Søe 
Esmarch inviterer til familiegudstje-
neste i Nørrelandskirken. Dukken 
Konrad kan ikke helt koncentrere 
sig og bliver optaget af noget helt 
andet. Prædikenen foregår i børne-
højde og inddrager fortællingen om 
Martha og Maria. Kirkens børnekor 
medvirker sammen med organist 
Inger Kamstrup. Nørrelandskirken 
er fra 1969. Tegnet af arkitekterne 
Inger og Johannes Exner. Et akti-
vitets-inspirerende kirkekompleks 
med rige muligheder for både at 
være søndags- og hverdagskirke.

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.

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

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

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

Radio 

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

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

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

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

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

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

Søndag 28/8
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Ringe Kirke, Fyens 
Stift, 14.s. e. Trinitatis. Prædikant: 
Karen Blauenfeldt Dam
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 29/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 30/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 31/8
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Efter døden. Radiovært Esben 
Kjær besøger skurvognen for at 
tale om behovet for et sprog om 
døden efter at have mistet sin 
syvårige søn. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 1/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 2/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 3/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 4/9
07.33 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Grenaa Kirke 
Prædikant: Lene Højholt.
Organist: Lise-Lotte Kristensen.
Grenaa kirkes pigekor og junior-
kor medvirker.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

DR Kirken søndag den 4. september: Sognepræst Jacob Søe Esmarch inviterer til familie-
gudstjeneste i Nørrelandskirken. Foto: DR Kirken.

Mercy Ships har brug for din hjælp til at tage imod børn som Windy
Tusindvis af patienter venter i Benin på at hospitalsskibet lægger til land. 
Dygtige læger og sygeplejersker er parat til at give livsvigtig behandling. 
Vi har brug for økonomisk hjælp til bl.a. medicin, bandager og sterilt udstyr.

Støt indsatsen på hospitalsskibet på mercyships.dk

SMS SKIB til 1245* - så giver du 100 kr. 

* Det koster alm. sms-takst + 100 kr. 
   Udbyder: Mercy Ships Danmark, Jernbækvej 6, 3200 Helsinge

Se ”STØRST” på TV2, onsdag den 31. august, kl. 20.00
Peter Ingemann har besøgt hospitalsskibet

Håb og helbredelse

!

Gensyn med 
hospitalsskib på TV2
I forsommeren var hospitalsskibet fra Mer-
cy Ships at se på DRK i en række program-
mer. På onsdag kan danskerne igen se den 
gamle ”Dronning Ingrid” togfærge i aktion. 

Peter Ingemann fra TV 2’s populære pro-
gram ”STØRST” gik ombord på færgen i Mada-
gaskar. Her fulgte han bl.a. skibets chefkirurg 
- også under en operation, hvor en afrikansk 
kvinde med en tumor var under kniven. 

For Peter Ingemann blev det en uforglem-
melig oplevelse. Mødet med fremmedartede 
sygdomme og ikke mindst masser af entu-
siastiske medarbejdere – også danskere, der 
arbejder frivilligt for at hjælpe nogle af verdens 
fattigste og mest udsatte mennesker, gjorde et 
stort indtryk på den kendte tv-vært. 

”Størst” sendes onsdag den 31. august kl. 
20.00 på TV 2.

LisbethPeter Ingemann i Madagaskar. Foto: TV2/Heartland
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Vi kom engang i den der kirke. Men så fi k de inter-
net, og da deres forbindelse hele tiden forsvandt, 
konkluderede jeg, at de ikke er tætte nok på Gud.

- Vi brænder for, at teenagere 
skal lære Gud bedre at kende! 
Derfor har vi lavet YouTubeka-
nalen PEPtalks med videoer, 
der hver uge tolker svære 
emner på en let og forståelig 
måde.

Det skriver Indre Missions 
Unge i præsentationen af den nye 
YouTubekanal PEPtalks.

På den nye kanal vil ung-
domsmedarbejder Peter Højlund 
fortælle, hvorfor han tror på Gud, 

og hvem Gud egentlig er. 
Han vil også tage fat om de 

svære emner, fx ”Hvad må jeg 
som kristen?”, ”Nådegaver” og 
”Satan”. 

Også for ledere
Den nye kanal kan fi ndes på 

adressen youtube.com/c/PEP-
talks. PEPtalksene henvender 
sig til teenagere, men kan også 
bruges af ledere i teenklubber, 
efterskolelærere og præster. 
Videoerne kan bruges både som 

andagt og i forbindelse med op-
læg om et af de emner, videoerne 
tager op. 

Sproget i PEPtalks vil være 
forståeligt også for dem, der ikke 
er vokset op med kristendommen.

Bodil

IMU åbner 
YouTubekanal 
for teenagere

Mange unge i Skandinavien 
oplever inkassosager på grund 
af forbrugslån. Også kristne 
unge skal være mere bevidste 
om deres egen økonomi. 

Det mener projektleder Chri-
stina Sjaastad, som netop har 
stået i spidsen for Norsk Luthersk 
Missions ungdomslandsmøde.

Ung landsmøte (UL) samlede 
1500 nordmænd i Randaberg 
Arena 2. – 6. august, 2016 i regi 
af NLM Ung. Her var der mulighed 
for fællesskab, aktiviteter og både 
praktisk og åndelig påfyldning til 
hverdagen som kristne.

Dit forhold til penge
Et af seminarerne hed ”Ditt 

forhold til penger”. Det blev holdt 
af Tove og Haakon Totland fra 
AktiveValg, som er en frivillig 
organisation tilknyttet Stavangers 
IMI-kirke.

– Det er absolut vigtigt at gøre 
kristne unge bevidste om deres 
forhold til penge, siger projekt-
leder for UL, Christina Sjaastad.

Ikke imod forbrug
Haakon Totland mener, at man 

kan tale om økonomi, uden at der 
bliver en løftet pegefi nger mod 
forbrug.

– Vi har sat sagen på spidsen 
med formuleringen ”Kunsten at 
nyde dagen i dag og samtidig 
bygge fremtiden”. Det handler 
ikke om at bruge mindst muligt, 
men om at forvalte det, man har, 
på bedst mulig måde i samsvar 
med de prioriteringer, man har 
i sit liv. Vi tror, at Gud vil os det 
bedste og ønsker, at vi skal bruge 
vore penge på en god måde, siger 
Totland.

Han mener, det er tabu at 
snakke om penge og personlig 

økonomi i Norge i dag.
– Det er et af de største tabuer, 

som vi stadig har i vores samfund, 
og det gælder også i kristne for-
samlinger, siger han.

Inkasso-sager blandt unge
Hos Norges største inkas-

soselskab, Lindorff, er antallet af 
inkassosager fra forbrugslån og 
kreditkort vokset med 30 procent 
på et år, skriver Dagens Nærings-
liv. Antallet af inkassosager er 
især øget blandt personer mellem 
18 og 25 år. 

I Danmark har Forbrugerrådet 
Tænk i en undersøgelse fra 2015 
dokumenteret, at 13,4 % af de 
danske unge har gældsproble-
mer. Trygfonden og Tænk har 
nu lavet en handlingsplan for at 
nedbringe antallet af unge med 
gældsproblemer.

Den norske projektleder er 
bekymret over trenden med, at  
mange unge lever på forbrugslån.

– Det er ikke et godt udgangs-
punkt, hvis man i 20-års alderen 

tænker, at det er fi nt bare at tage 
forbrugslån og leve af det. Det er 
vigtigt at give unge en platform 
som dette seminar for at indføre 
en økonomisk måde at tænke på, 
siger Christina Sjaastad.

Organisationen AktiveValg  
tilbyder et kursus om emnet øko-
nomi for menigheder og kristne 
grupper. Det er et helt enkelt 
kursus i hverdagsøkonomi, hvor 
kursusdeltagerne samtidig får 
mulighed for personlig vejledning.

Hvad med at give tiende?
UL-chefen brænder for, at de 

unge også skal se økonomistyrin-
gen ud fra et kristent perspektiv.

– Vi ønsker, at deltagerne skal 
se deres økonomi i et større per-
spektiv. Som kristne skal vi jo gi’ 
tiende, men hvis man ikke ved, 
hvordan man lægger et ordentligt 
budget, bliver det hurtigt dette, 
der falder bort, siger Christina 
Sjaastad.

Samtidig lægger Norsk Lu-
thersk Mission stor vægt på 

indsamlingsarbejdet til mission.
– UL er den største arena for 

rekruttering af faste givere. Trods 
alle statistikker og påstande 
om, at unge kun giver lidt, er 
der hvert år 150–200 nye, som 
melder sig til fast givertjeneste 
under dette arrangement, siger 
indsamlingsleder Grete Haukelid 
til bladet Utsyn.

Missionsengagement
Christina Sjaastad glæder sig 

over giverglæden hos de unge på 
UL. Hun ser det som et udslag af 
et brændende engagement for 
mission. NLM Ung har sit eget 
giverprogram ”Siembra”, som 
rekrutterer folk på UL.

– Siembra-teamet består af 
folk, som har været på korttids-
mission med TeFT (Tent for å 
tjene) eller gennem NLMs skoler. 
De snakker med de unge og 
rekrutterer både nye givere og 
får eksisterende givere til at øge 
deres bidrag.  

Projektlederen tror, at kon-
krete projekter hjælper folk til 
at engagere sig. Siembra har et 
projektområde, som ændres en 
gang om året. Det er lettere at 
fi nde motivation til at give til et 
konkret projekt, som man fi nder 
spændende og kan engagere 
sig i, frem for at bare at give til 
en organisation, mener Christina 
Sjaastad. 

I Danmark opfordrer Indre Mis-
sions Unge til givertjeneste med 
ordene fra Ordsprogenes Bog 
3,27: ”Hold ikke det gode tilbage 
fra den, som har brug for det, når 
det står i din magt at yde det”.

KPK/Bodil

Et budget kan hjælpe unge til at undgå inkassosager. Det kan 
også hjælpe folk til at få betalt tiende til mission, mener projekt-
leder Christina Sjaastad fra Norsk Luthersk Mission. 
Foto: Øyvind Ganesh Eknes/NLM

Vært i PEPtalks er 
ungdomsmedarbejder Peter Højlund.

Penge skal ikke være tabu
Et budget kan hjælpe både privatøkonomi og mission, mener norsk ungdomsleder.

Titlen på Joel Vaughns seneste album ”kinetic” refererer 
til ordet bevægelse. Kinetisk energi er energiformen for 
en genstand i bevægelse. Og der fi ndes en kunstart, der 
hedder kinetisk kunst, hvor der også indgår elementer 
af ting i bevægelse. 

Vaughns albumcover viser et klassisk fysikforsøg, ”Newtons 
vugge”, hvor en kugle skubber til andre kugler og skaber 
bevægelse i den sidste kugle i rækken. Derfor forventede jeg 
en vis grad af bevægelse i musikken. Jeg forventede at blive 
skubbet til og bevæget. 

Og man må sige, at både ordet energisk og bevægelig er 
nogle rammende begreber for i hvert fald en del af sangene 
på albummet. Der er skruet helt op for pop-knappen og brugt 
de rigtige klicheer, så det lyder af radio-pop anno 2016. Man 
får lyst til at bevæge sig i takt til lyden af sang nummer 2 ”Wide 
awake” mens man nyder Joel Vaughns sprøde fraseringer. 

Efterhånden som man lytter sig igennem albummet, får man 
lyst til at sætte sig lidt eftertænksomt ned igen med sangene 
”Truth about me” og ”Far away”, der har lidt mere karakter 
af en almindelig ”lovsangslyd”. Her kan man potentielt blive 
bevæget på et andet plan. Fine og rammende tekster, der 
handler om Guds nåde og barmhjertighed på trods af vores 
egne svigt og følelser. 

Men ærlig talt. Blev jeg ramt af kuglen? Nej det gjorde jeg 
faktisk ikke. Musikken er lidt for velsmurt og poleret for mig. 
Men Vaughn synger rigtig godt, og kvaliteten af både musik og 
tekst fejler absolut intet.  Albummet består af 8 sange, hvoraf 
2 af sangene er re-mix af allerede eksisterende numre på 
albummet. Og er man til stor poplyd og melodiske, iørefaldende 
melodier, kan ”Kinetic” varmt anbefales. 

Brian Fomsgaard

Bevægende 
radio-pop
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Af Steen Jensen

I efteråret 2014 sad Michelle 
Sauer lam i en kørestol. Læ-
gerne kunne ikke finde år-
sagen. Men ved forbøn slap 
hun fri og kunne igen stå på 
egne ben.

Den nu 17-årige Michelle er 
fuld af begejstring, når hun fortæl-
ler om det.

- Det var virkelig stort! siger 
hun og fortæller glad om, hvordan 
det var pludseligt igen at kunne 
bevæge sine tæer og gå på toilet-
tet uden besvær. Siden dén aften, 
hun blev helbredt, har hun ikke 
 haft problemer med at gå.

I over en måned sad hun 
bundet til kørestolen. Benene var 
følelsesløse, og hun kunne ikke 
rejse sig. Det var begyndt som 
kramper i efteråret  2014 og endte 
som lammelse. Hun blev tjekket 
for mulig epilepsi, men dét var det 
ikke, og da lægerne ikke kunne 
give nogen forklaring, foreslog 
de i stedet Michelle at opsøge en 
psykolog, fordi det nok var noget 
psykosomatisk, mente de. 

Efter forbøn for Michelle kunne 
hun igen rejse sig fra kørestolen 
– en aften, Michelle aldrig vil 
glemme.

- Det var ret vildt at opleve, at 
Gud greb ind, fortæller hun.

Beder selv for andre
Både før og efter sit eget mi-

rakel har Michelle selv bedt for 
mange andre og set mirakler ske. 
Bl.a. en kvinde, der sad i kørestol, 
og som hun bad for på gaden i 
Vejle, hvorefter kvinden rejste sig 

fra kørestolen.
- Jeg har set mange mirakler. 

Smerter i ryggen, der forsvandt, 
astma, der forsvandt, knæskader 
osv., fortæller Michelle, som er del 
af et gade-team i Vejle, der med 
stor passion beder på gaden, på 
helsemesser og til helbredelses-
møder.

- Jeg oplevede fx at bede for 
en pige, der havde en knude på 
fi ngeren og havde haft skinne på 
i to måneder og ikke kunne bøje 
fi ngeren. Det sagde ”knæk”, hvis 
hun forsøgte. Efter forbønnen 
kunne hun igen bruge fi ngeren, 
siger Michelle.

Hun er vokset op i et ikke-
kristent hjem – og var, som børn 
er fl est – men da hun skulle kon-
fi rmeres, blev hun mere nysgerrig 
på, hvad kristendommen er.

Hendes omvendelse skete 8. 
marts 2014 i forbindelse med et 
helbredelsesmøde.

- Kort før jeg valgte at give mit 
liv til Jesus, blev jeg stoppet på 
gaden af nogle ”skøre” menne-
sker, der ville bede for mig. Jeg 
havde ondt i ryggen, og da de 
havde bedt, var smerterne væk. 
Det forandrede mit liv fuldstændig 
at få Jesus ind i mit liv. Samme 
aften, jeg gav mit liv til Jesus, fi k 
jeg et ord om, at Gud vil bruge 
mig, og at mennesker vil lytte, når 
jeg forkynder evangeliet, fortæller 
Michelle.

Hun blev døbt ved ”Albuen”, en 
strand i Vejle Fjord, og kommer 
i dag i Apostolsk Kirke i Vejle. 
Gadeevangelisten Andreas Slot-
Henriksen er blevet som en far for 

Michelle, og Andreas har endda 
adopteret hende som sin egen 
datter. Siden har hun selv deltaget 
meget aktivt i bøn på gaden og 
fortæller begejstret om Gud til 
alle, der vil høre på det.

- Jeg kan jo slet ikke holde min 
mund. Dét, jeg har oplevet med 
Gud, er bare for overvældende. 
Jeg har lyst til at vise andre 
den kraft, jeg har oplevet, siger 
Michelle.

Selvstændig fotograf
Michelle Sauer er en ung pige 

med gang i. 
Sidste efterår åbnede hun – 16 

år gammel – sit eget profes-
sionelle fotoatelier, SauersFoto, 
i Staldgaardsgade i Vejle, som 
formentlig byens yngste butiks-
indehaver. Med fuld opbakning 
fra Andreas Slot-Henriksen, der 
foruden at være kristen gade-
evangelist også er en erfaren 
erhvervsmand.

Hun kalder atelieret for ”et 
velsignet fi rma”, fordi hun bad til 
Gud, at hvis det var meningen, 
hun skulle være selvstændig foto-
graf, så skulle han hjælpe hende 
med at fi nde den helt rigtige pla-
cering og skabe det økonomiske 
fundament. 

Fotografering har altid været 
en passion på hobbyplan, men i 
dag har hun et super professionelt 
atelier med fotografi sk udstyr af 
høj kvalitet.

Alt er gået over al forventning. 
Hun er i dag fotograf på fuldtid og 
har fået Danæg som sin største 
kunde, men tager ellers mest 
familiefotos, portrætter og andre 
gængse fotoopgaver.

- Gud har bare velsignet det 
hele, og økonomien har bare 
været tip-top fra starten af, fortæl-
ler Michelle.

Hun søgte egentligt ind på 
Medieskolernes fotografuddan-
nelse i Viborg, men fi k afslag, fordi 
hun var for ung. Dét gav idéen til 
bare at starte for sig selv. Hun 
har taget forskellige foto-kurser, 
men er hovedsagligt selvlært. 
Hun overvejer dog at søge ind 
på fotouddannelsen i Viborg på et 
senere tidspunkt for at dygtiggøre 
sig yderligere.

Fotograf med holdninger
Michelle er heller ikke bleg for 

at tale om Gud med kunderne, 

hvis de spørger om, hvad hun 
sådan ellers går og laver.

- Jeg griber gerne enhver 
anledning til at fortælle om Gud, 
siger Michelle.

SauersFoto tager billeder af 
det meste. Men ikke af alt for 
enhver pris. Michelle står ved sine 
kristne holdninger, og som hun 
skriver på sin fi rmahjemmeside: 
Ingen billeder af erotik/porno, 
new age, alternativ behandling, 
meditation eller ”branding” af 
religioner/sekter. 

Som hun skriver på hjemmesi-
den: ”Fordi jeg tror på, at hvis man 
fremmer det smukke, taler pænt til 
hinanden, opfordrer til positivitet 

og ikke blander en ”forkert ånd” 
ind i det hele, er man med til at 
ændre verden”.

I begyndelsen var det lidt græn-
seoverskridende for Michelle at 
gå ud på gaden og spørge folk, 
om de fejlede noget, og om hun 
måtte bede for dem. Men hun blev 
hurtigt tændt af at få lov til at tale 
om Gud og se mennesker blive 
helbredt lige for øjnene af hende.

- De fl este, vi møder, er jo åbne 
og vil gerne snakke med os, især 
de unge. Og jeg elsker at dele, 
hvad jeg selv har oplevet med 
Gud, og hvad han har gjort i mit 
liv, siger den unge kristne pige og 
iværksætter.

Michelle slap 
fri af kørestolen

Michelle Sauer - ung fuldtidsfotograf med eget atelier i Vejle - blev
frelst, helbredt og beder nu selv for folk på gaden.

I over en måned sad Michelle bundet til kørestolen. Benene var følelsesløse, og hun kunne ikke rejse sig. 
Men efter forbøn kunne hun rejse sig fra kørestolen og har ikke haft problemer med benene siden.

Michelle er del af et gade-team i Vejle, der med stor passion beder på gaden, på helsemesser og til helbre-
delsesmøder. Hun har set Gud gøre mange mirakler og elsker at fortælle andre, hvad Gud kan gøre. 

Michelle Sauer er 17 år, har eget fotoatelier og er vild med at gå på gaden og fortælle andre om Gud. 

Ung Udfordringt
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Som 82-årig gennemførte Si-
ster Madonna Buder i 2012 
triatlonkonkurrencen Ironman 
i tiden 16 timer og 32 minuter.

Det skriver ChristianToday. 
Konkurrencen går ud på at svøm-
me 3800 meter, cykle 180 km og 
løbe 42,195 km (dvs. et maraton-
løb) inden for 17 timer.

Sister Buder er den ældste i 
verden, som har gennemført et 
triatlon, og hun er nu som 86-årig 
blevet stjerne i en reklamefi lm for  
Nikes sko-serie Unlimited Youth.

Nonnen fortæller, at hun først 
begyndte at løbe som 48-årig, 
da hendes sognepræst mente, 
at det ville være godt for hendes 
helbred. Nu rådgiver hun andre 
om sine erfaringer med Ironman.

- Hvis man vil ændre den ver-
den, man lever i, må man give 
verden det, man har og tjene 
verden som den, man er. Hvis 
det ikke udtrykker, hvorfor vi er 
her, ved jeg ikke, hvad der gør det.

Vi har alle fået forskellige talen-
ter og evner, og vi kan ikke bruge 
dem, før vi opdager dem. 

Så når du har opdaget dem, 
har du pligt til at bruge de talenter 
og evner til gavn for din Skaber, 
tilføjer hun. 

Sister Madonne Buder indrøm-
mer, at konkurrencen ikke har 
været nem, selv om hun har en 
positiv indstilling. Hun fortæller, at 
hun ofte må bede Gud om hjælp 
for at komme videre.

- Alle de beslutninger, jeg må 
tage, er et skridt i tro. Jeg er nødt 
til at sige: ’Herre, beskyt mig’. Så 
må det briste eller bære, uanset 
om jeg følger mig klar eller ej, 
siger hun. 

Iøvrigt er opskriften på et sim-
pelt maraton bare at tage et skridt 
ad gangen, mener ’Iron Nun’. Hun 
har selv gennemført hele 340 
triatlons, siden hun startede for 
38 år siden.
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86-årig nonne 
dyrker Ironman

Bogen ’The Grace to Race’ (Nåden til at løbe) er et portræt af 
Jern-nonnen som 80-årig.

”Et portræt af Jesus”. Én og anden kunne godt tænke: ”Skal 
vi nu igen til at høre om alle de relikvier, som fi ndes rundt 
omkring og hvis oprindelse er temmelig tvivlsom?” 
Nej, bag denne overskrift ligger der helt andre motiver. 

Jeg har i mange år har været fascineret af portrættet på Jesu 
ligklæde fra Torino. Jeg har læst om klædets rejse fra Jerusalem 
via Konstantinopel (1204 ) indtil det i 1578 havnede i St. Johannes 
katedralen i Torino. Udfordringen har et par gange bragt artikler 
om ligklædet.

Portrætfotoet har i mange år hængt på væggen i mit kontor, 
men søndag d. 26. juni i år kiggede jeg ekstra på billedet, fordi jeg 
lige havde genset nogle udsendelser på nettet og TV, og ud fra de 
tydelige blodpletter tænkte jeg på Esajas profetiske udtryk: ”Ved 
hans sår har vi fået lægedom.” Pludselig fi k jeg med ordet og bil-
ledet en trosmæssig og visuel konkret oplevelse, som gik til hjertet. 

Senere på dagen sad jeg på kirkebænken og mediterede over 
emnet og tænkte på sandheden i det ophøjede portræt, som jeg 
mente godt kunne pryde en af de indvendige hvidkalkede vægge 
i kirken.

For at give os kirkegængere en pædagogisk vinkel på dagens 
evangelium (Matt.16,13-26) havde vores præst sat en række 
portrætter op på skærmen med teksten: ”Hvem er Jesus?” Og det 
første portræt i rækken var (ja, tro det eller ej) fra ligklædet. Så 
det satte yderligere skub i min oplevelse med portrættet den dag. 

På grund af min optagethed af emnet glemte jeg helt at lægge 
bægeret tilbage i bakken efter altergangen. Min kone sagde også 
med et lunt smil: ”Samler du på bægere.” Vel, bægeret blev afl everet.

Senere har vores præst fortalt, at det var helt ”tilfældigt”, han 
havde valgt netop det foto.

Jo, Gud har efterladt mange vidnesbyrd om sin søn. Det vigtigste 
er selvfølgelig ud fra Skriften, men andre vidnesbyrd som portræt-
tet fra ligklædet kan på en udmærket måde være et supplement. 

En forsker har sagt: ”Måske har Gud med ligklædet ville op-
muntre til at tro i en tidsalder, hvor der fi ndes så mange tvivlere 
og skeptikere, selv blandt de troende.”

En anden forsker fi k sagt: ”Det ville være et større mirakel, hvis 
det ikke var Jesus.”

Et portræt af Jesus

Af Gert Grube 
Dagens-Ord-Andagt.dk

Billedkunstner.
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