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“... BOGEN GIVER 
HÅB OG ER EN 

PÅMINDELSE OM 
BIBELENS KRAFT.”

- JOYCE MEYER

BESTIL PÅ:

Er du en af vore kommende 
rådgivere på Abortlinien?

Du kan være med til at gøre en forskel for gravide, 
der er i tvivl, presset, svigtet. Eller hjælpe den, der 
sørger efter en abort.

Hvis du er interesseret, så læs mere på: 

rettentilliv.dk og abortlinien.dk 
eller kontakt Abortliniens leder: 
karina@abortlinien.dk
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TRÆNINGSUGE D. 20. - 26. NOV.

REKRUTTERING 
AF HØSTARBEJDERE ÉN EFTER ÉN
- TIL LIVSLANG TJENESTE FOR JESUS

- ER DU ÈN AF DEM?

Foto: Mads Strømme

Amalie: Vi har Amalie: Vi har 
glemt vores skaberglemt vores skaber
  
–– Vi har glemt, hvad det hele egentlig handler om.  Vi har glemt, hvad det hele egentlig handler om. 

Mød Amalie Skriver side 22.Mød Amalie Skriver side 22.

Forskning: Homoseksualitet er ikke medfødt
Studier i sociale forhold, psykologi og biologi afkræfter den udbredte antagelse, at nogle mennesker er født som homoseksuelle.
Biostatistiker Lawrence Mayer 
og psykiater Paul McHugh fra 
Johns Hopkins University i Ma-
ryland har sammenlignet over 
200 godkendte studier inden 
for socialvidenskab, psykologi 
og biologi. 

De to forskere konkluderer, at 
både befolkningen som helhed 
og lovgiverne tager fejl, når det 
gælder homoseksualitet. 

Deres 143 siders konklusion 
præsenteres nu i magasinet The 
New Atlantis.

Mayer og McHugh fandt ingen 
tvingende beviser på, at seksuel 
orientering er medfødt. Derimod 
fandt de mindre forskelle i hjer-
nens struktur og funktion hos hhv 
hetero- og homoseksuelle. Men 
de kan ikke afgøre, om forskel-

lene er medfødte eller derimod 
resultatet af påvirkninger fra 
miljøet og psykologiske faktorer.

Derfor er konklusionen, at der 
ikke fi ndes videnskabeligt belæg 
for påstanden om, at seksuel 
orientering er noget medfødt.

Forskerne konkluderede også, 
at homofile teenagere ikke er 
tvunget til at leve resten af livet 
som homoseksuelle. Forløbsun-
dersøgelser af teenagere viser, 
at deres seksualitet ofte ændres 
over tid. 

En undersøgelse fandt, at 80 
procent af de unge mænd, der 
havde omtalt homofi le følelser 
som teenagere, ikke gjorde det 
som voksne. 

Læs mere side 11.



 

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i september: festen
OBS! September kodeordet gælder fra mandag d. 5. sep. kl. 9.00

Ugens profi l: Poul Henning Fromsejer
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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!

Den 11. august blev 1500 stk. 
af H. E. Nissens andagtsbog 
”Et er nødvendigt” leveret til en 
luthersk kirke i Skt. Petersborg.

Det oplyser Dansk Balkanmis-
sion (DBM). 

Bogen er udgivet i samarbejde 
mellem den svenske Luthersk 
Litteratur Mission og evangelisk 
lutherske kirker i Skt. Petersborg. 
Oversætteren er en russer tilknyt-
tet Lutheran Heritage Foundation 
i USA.

Oversættelsen fra svensk til 
russisk var gået i gang tilbage i 
2015. Dengang havde Luthersk 
Litteratur Mission direkte kontakt 
med Hans Erik Nissen. Inden sin 
død i januar 2016 overdrog Hans 
Erik Nissen de fulde rettigheder til 
fremtidige udgivelser af andagts-
bogen til DBM.

Til fl ere lutherske kirker
Bøgerne spredes primært 

rundt i en række menigheder 
i Skt. Petersborg i tilknytning 

til de to større lutherske kirker 
i området. Det er den Inger-
manlandske kirke og ELKRAS 
(”tysk"-lutheranerne), hvor Skt. 
Katarinakirken med tilhørende 
præsteuddannelsessted er ho-
vedkontor. Desuden er der sendt 

300 stk til Norsk Samemissions 
menighed i Murmansk.

Der er også sendt andagtsbø-
gertil den ingermanlandske kirkes 
uddannelsessted for præster i 
Koltushi. Her kommer præster 
og medarbejdere fra hele Rus-

land og Sibirien, og derfra er der 
forbindelse til både Kasakhstan, 
Hviderusland og Ukraine.

International forkynder
Andagtsbogen ”Et er nødven-

digt” blev skrevet af Hans Erik 
Nissen sidst i 1980’erne. Da Hans 
Erik Nissen var forstander for Lu-
thersk Missions Højskole (LMH) 
i Hillerød og en meget brugt 
prædikant i hele Skandinavien, 
blev bogen snart udgivet på både 
norsk og svensk.

Hans Erik Nissen var sogne-
præst i Emdrup kirke i Kbh. i 4 år. 
Derefter blev han forstander ved 
LMH i 33 år. I den periode skrev 
og redigerede han fl ere bøger og 
indtalte også ca. 1200 radioud-
sendelser med bibelforklaringer 
til brug i lokalradioer landet over. 
I 2010 blev han frivillig valgme-
nighedspræst ved en menighed 
i Melby på Nordsjælland.

Bodil

Dansk andagtsbog udgivet i Rusland

Den nye bog bliver her præsenteret i den lutherske svensk-
russiske Skt. Katarina kirke i Skt. Petersborg. Indsat billede af 
bogens danske forfatter Hans Erik Nissen.

Rektor på DBI fylder 60
Rektor på Dansk Bibel-Institut, cand.teol. 
Børge Haahr Andersen fylder 60 år den 
5. september.

Børge Haahr Andersen er uddannet 
cand.theol. fra Københavns Universitet i 
1986 og var selv aktiv bruger af det bibel-
tro institut i studietiden. Fra 1987-1992 var 
han rejsesekretær i Kristeligt Forbund for 
Studerende og sognepræst ved Emdrup 
Kirke 1992-2005. Siden september 2005 
har Børge Haahr Andersen været rektor for Dansk Bibel-Institut. 
Han underviser selv i bl.a. Ny Testamente og Praktisk Teologi. 
Siden 2012 har han været pastoral vejleder i Evangelisk Luthersk 
Netværk (ELN).

Børge Haahr Andersen har skrevet en række bøger, bl.a. tre ”pa-
radisbøger”, hvoraf den sidste, ”Duften af Edens have” udkom i juni 
i år. Her fortæller han med lune om liv og tro ud fra erindringer om 
opvæksten på en gård i Vestjylland og de senere år på stenbroen.

Han har i årenes løb haft en række tillidshverv, bl.a. som medlem 
af KFS’ landsledelse, medlem af Evangelisk Luthersk Samråd i 
Storkøbenhavn, medlem af DBI’s styrelse og medlem af styregrup-
pen for ELN i Danmark siden 2005.

Sammen med hustruen Mette har Børge Haahr Andersen arran-
geret parkurser inden for Prevention and Relationship Enhancement 
Program (PREP). Mette og Børge har fi re voksne børn.

Fødselsdagen fejres med festforelæsning ved sognepræst og 
formand for ELN, Henrik Højlund og receptionsmiddag på DBI.

Bodil

Præst bliver forretningsfører i 
Lærernes Missionsforening
Lærernes Missionsforening (LMF) har 
ansat frikirkepræst Finn Kier-Hansen, 
Tylstrup, som forretningsfører.

Finn Kier-Hansen er 51 år. Han er præst 
i Tylstrup Frikirke (Missionsforbundet) - i en 
deltidsstilling, som kan kombineres med 
arbejdet i LMF. Tidligere har han blandt 
andet været landsleder for Youth For Christ 
Danmark.

Finn tiltræder i stillingen den 1. oktober. Han afl øser tidligere 
Peru-missionær, cand.mag. Flemming Stidsen, som skal være 
præst i LM Kirken i Herning.

Bodil

Poul Henning Fromsejer, Ros-
kilde, er død 81 år gammel. 

I 20 år var Poul Henning From-
sejer sognepræst ved Roskilde 
Domkirke. Han var vellidt og re-
spekteret af alle som en markant 
profil, der ikke gjorde et stort 
nummer ud af sig selv. Han var 
kendt for sit rolige væsen, sin ån-
delighed og sin lune, jyske humor.

Elskede præstegerningen
Det faldt Poul Henning From-

sejer naturligt at tage de svages 
parti og tale godt om andre.

”At være præst er det mest 
meningsfyldte arbejde, man over-
hovedet kan få, for som præst får 
man lov at bringe godt budskab til 
folk i en forvirrende verden”, har 
Fromsejer udtalt. 

Han fandt glæde ved alle om-
råder indenfor præstegerningen, 
men særligt lå konfi rmanderne 
ham på sinde, og ofte fik han 
hilsener fra tidligere konfi rman-
der, som ikke havde glemt deres 
gamle præst. 

Bondesøn blev præst
Poul Henning Fromsejer blev 

født ind i en bondefamilie i Vor-
basse i Midtjylland. Han blev 
cand. theol fra Aarhus Universitet, 
og hans første embede var som 
hjælpepræst i Aarhus Domkirke. 
Senere blev han kaldskapellan 
ved Sankt Pauls Kirke i Aarhus. 

I 1959 blev han gift med Kir-
sten Marie Ditlevsen fra Skjern, 
og sammen fi k de børnene Jens 
og Dorte. I 1971 fl yttede familien 
til København, hvor Fromsejer 

fik embede i Utterslev Kirke i 
Københavns nordvest-kvarter. 
Senere blev det til 20 år i Roskilde 
Domkirke frem til 2003. 

Herefter fulgte et otium med 13 
gode år i seniorboligen i Roskilde 
vest, hvor han nød at gå lange 
ture med gravhunden Mika. 

Bøger om Gud og glæde
Som 69-årig pensionist var 

Fromsejer stadig til rådighed for 
at holde en gudstjeneste i ny 
og næ, både i Domkirken og i 
egnens landsbykirker. Han holdt 
vielser og begravelser og var aktiv 
som foredragsholder, ofte med 
humoristiske emner.

Han var særligt glad for teg-
neserien ”Radiserne”. Som pen-
sionist har han også skrevet 5 
små bøger med fortællinger og 
refleksioner over menneskets 
forhold til Gud, livet og glæden, 
bl.a. ”Guds nåde og jords glæde”, 
”Livet er en morgengave” og ”Når 
hjertet klædes i festdragt”. 

Juleaften for ensomme
Poul Henning Fromsejer og 

hans hustru har været meget 
engageret i ”Juleaften i Konvent-
huset” for ensomme, ældre og 
hjemløse igennem 20 år. 

Her fejrede man hvert år ju-
leaften med oplæsning af jule-
evangeliet og gode julehistorier, 
traditionel julemad med fl æske-
steg og risalamande, gaver til alle, 
julesalmer omkring juletræet og 
gratis taxakørsel hjem til alle, der 
havde brug for dette. 

Denne tradition er fortsat på 
frivillig basis, siden Fromsejer 

og baptistpræsten Chresten 
Eskildsen i 1985 i fællesskab tog 
initiativ til dette. 

Rejser med indhold
Poul Henning Fromsejer sam-

lede i mange år ældre til højsko-
leophold på Silkeborg Højskole, 
ture til Løgumkloster Refugium 
samt påskekursus på Nyborg 
Strand.

Fromsejer havde en gave til 
både at samle folk og give dem 
gode oplevelser med indholdsrige 
foredrag, udfl ugter, god mad og 
åndelig føde.

Hustruen Kirsten Marie var al-
tid med som medspiller. I 20 år var 
ægteparret desuden rejseledere 
om sommeren for de kristne rej-
sebureauer Felix Rejser og Unitas 
Rejser til lande som Schweiz, 
Østrig, Tyskland og Norge. 

Alsidig formidler
Poul Henning Fromsejer var i 

sine yngre år redaktør af ”Børne-
bladet”, ”Kirke & sogn i Aarhus”, 
”Lytterposten” og ”Forældrebladet 
Hjem & Kirke”. 

Han var også medarbejder 
ved jyske dagblade i 50’erne og 
60’erne samt medredaktør af In-
dre Mission Tidende og redaktør 
af forskellige kirkeblade. 

Blandt Poul Henning Froms-
ejers mange tillidshverv er besty-
relsesposter i ”Kristelig Lytter og 
Fjernseerforening” og ”Landsfor-
eningen af Menighedsrådsmed-
lemmer”. Han har været formand 
for ”Københavns Folkekirkelige 
Søndagsskoler”, ”Kirkens Kors-
hær i Roskilde” og ”varmestuen 

Kafé Klaus” samt ”Aktivitetsudval-
get i Roskilde Domsogn”. 

Skt. Nikolaj Tjenesten
Poul Henning Fromsejer var i 

over 35 år tilknyttet Sankt Nikolaj 
Tjenesten i København som frivil-
lig rådgiver. I 2006 udtalte han: 
”Jeg kan ikke slippe det, da det 
giver så meget mening at lytte til 
ensomme mennesker og i ny og 
næ give et skub fremad, bede en 
bøn, opmuntre, fortælle en god 
historie og bedyre, at livet det 
er livet værd på trods af tvivl og 
stort besvær, på trods af det, der 
smerter”. 

Ridder af Dannebrog
Fromsejer blev ridder af Dan-

nebrog i 2003. Han har stået for 
fl ere arrangementer i Domkirken, 
når den kongelige familie holdt en 
højtidelighed, ligesom han i 1989 
har budt velkommen til Pave Johs. 
Paul den 2. ved dennes besøg i 
Roskilde Domkirke.

Poul Henning Fromsejer døde 
fredag 26. august efter kort tids 
sygdom. Begravelsen fandt sted 
den 2. september fra Roskilde 
Domkirke med efterfølgende 
jordfæstelse på Gl. Vor Frue kir-
kegård i Grønnegade i Roskilde. 
Familien ønsker, at man i stedet 
for blomster giver en gave til 
missionsselskabet Mission Øst 
mærket ”Fromsejer – Krigsbørn”.

Bodil

Fromsejer er død
Den afholdte præst var aktiv i tværkirkeligt arbejde og ridder af Dannebrog.

Projektkonsulent til Oase Højskolen
Anders Michael Hansen fra Køben-
havn er af Styregruppen blevet ansat 
som projektkonsulent til processen 
frem mod oprettelse af Oase Høj-
skolen.

Anders Michael Hansen har været 
præst i Aarhus Valgmenighed og har 
mange års engagement i DanskOase-
regi i øvrigt. 

Han vil fortsat være deltidsansat i 
Stavanger som underviser på IMI (teologi, ledelse og misjon) og i 
Københavns Frimenighed.

Bodil
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Af Tina Varde

Kræften er i bero på femte 
år, sukkersygen væsentligt 
forbedret, og en voldsom op-
blussen af epilepsi-anfald er 
slukket. Efter år med forbøn, 
der gavnede, begyndte den 
taknemlige advokat Leif  selv 
at bede for andre.

I mange år havde Leif Bram-
mer nærmest kun tid til sit 
arbejde som koncern-advokat. 
Den stod på masser af kaffe og 
lange arbejdsdage - ofte 15-18 
timer i døgnet. 

- Jeg lagde ikke engang 
mærke til, at mit helbred blev 
værre og værre. Og forskel-
lige symptomer på sygdomme 
begyndte at poppe op. Jeg fi k 
”bare” noget mere medicin og 
fortsatte. Pludselig hoppede 
kæden af. Min krop sagde stop.

- Stress forværredes sam-
men med diabetes og min epi-
lepsi. Jeg blev sygemeldt og var 
væk fra arbejdet i otte måneder. 
Jeg fi k hyppigere og hyppigere 
anfald og blev fyldt med mere 
og mere medicin, fortæller han. 

Så var der en, der fi k ham 
med til et møde med forbøns-
prædikanten Orla Lindskov, 
der talte om Biblen og bad for 
syge med jævne mellemrum i 
København. 

- De første par gange sad jeg 
bare og lyttede. Men snart gik 
jeg fast til forbøn hos ham ca. en 
gang om måneden. Det gjorde 
jeg i tre-fi re år, fortæller Leif .

 I 2007 gik han på grund af 
skrantende helbred på deltid 
som advokat, og i 2011 holdt 
han helt op med at arbejde. 
Samme år fi k han konstateret 
leukæmi. Udover lægebehand-
ling valgte han at gå mere 
intensivt til forbøn og søge efter 
den dybere mening med livet.

- Blodsygdommen blev hel-
digvis efter en kortvarig be-
handling med kemoterapi og 
masser af forbøn sat i bero. 
Jeg har ikke haft problemer 
med den siden. Jeg har stadig 

et lavt antal hvide blodlegemer, 
men immunforsvaret fungerer. 
Og lægerne passer på mig 
med kontrol hvert halve år – og 
blodprøvekontrol hvert kvartal, 
forklarer han.

Bøn hjalp 
Det var sikkert på grund af for 

lavt blodsukker, at han I foråret 
2013 faldt og slog sig så vold-
somt, at overkæben gik helt fra 
og kun hang fast i tandkødet. 
Hans ansigt måtte sættes sam-
men med fem titanium plader og 
skruer, forklarer han. I efteråret 
var den gal igen. Under et 
epileptisk anfald fi k han et slag 
på iskiasnerven og tre brud på 
bækkenpartiet. Smerterne var 
ulidelige:

- Jeg fi k 28 tabletter om da-
gen mod smerterne, men de 
hjalp ikke. På trods af morfi n var 
smerterne meget voldsomme. 
Det stod på i fl ere måneder. 

- Så anbefalede min ex-kone, 
at jeg tog til Healing Rooms i 
Taastrup. Det gjorde jeg -  også 
fordi jeg her kunne komme 
til forbøn hver mandag – én 
gang om måneden var ikke 
længere nok. Jeg begyndte 
også at deltage i gudstjenester 
i City Kirken.

- I januar 2014 gik jeg efter 
en gudstjeneste til forbøn. En 
kvinde holdt på mit ene ben og 
sagde ”Det gør virkeligt ondt det 
der”, og så blev der bedt for mig. 
12 timer senere var smerterne 
helt forsvundet! 

Man kan se på Leifs ansigts-
udtryk, hvor stort det var. Han 
har ikke glemt, hvor ondt det 
gjorde dengang.

Næste dag havde han det så 

godt, at han kun tog nogle pa-
nodiler for en sikkerheds skyld. 
Det gjorde han også de næste 
par dage. 

- Det her kan kun komme 
ovenfra, følte jeg. Lægen vil slet 
ikke kunne forholde sig til det 
her, erkendte jeg.

- Så da jeg ringede til min 
læge sagde jeg bare, at nu 
holdt jeg op med alle pillerne. I 
fl ere måneder havde jeg været 
oppe på 700 gram morfi n plus 
en masse andre piller, 25 i alt. 
Lægen sagde: ”Man kan ikke 
bare sådan holde op fra den 
ene dag til den anden”. Men 
det gjorde jeg. Uden problemer, 
fortæller Leif.

I et helt år kom han trofast 
hver mandag til forbøn i Healing 
Rooms på Ahornvej. Og han er 
dybt taknemlig for, hvor godt det 
har gjort ham.

- Jeg har stadig mine diag-
noser, men er på meget lav 
medicinering, og jeg har det 
godt igen, siger han.

Gennem forbønnen for sine 
sygdomme var han blevet berørt 
af Helligånden.

 - Der var begyndt at ske en 
forandring af mig indefra pga 
berøringen af mit hjerte. Det 
var en healing i ånd, sjæl og 
legeme -  ikke kun i legemet, 
forklarer han.

I efteråret 2014 blev han 
derfor spurgt, om han ville 
være med i Healing Rooms 
forbederteam. Han sagde ja og 
var på kursus. 

- Forbederne modtager ord 
til dem, der skal bedes for. Gud 
ved, hvad vi har brug for og 
giver til den, der giver. Da jeg 
selv skulle bede for andre, kom 
der også noget, jeg kunne sige 
til dem. 

- I starten føltes det lidt uvir-
keligt. Jeg tænkte, ”jeg har jo 
ikke noget at komme med”. Men 
snart indså jeg, at det ikke er 
mig selv, der skal komme med 
noget. Det, jeg giver videre, 
kommer fra Gud -  fra Jesus ved 
Helligånden. 

- Man kan i sandhed sige, at 

Ånden kommer over én. Jeg er 
taknemmelig for det, hver gang 
det sker. Jeg har bedt hver 
mandag lige siden. Jeg bliver 
stadig lige forbløffet hver gang… 
over den kraftige berøring og 
tilstedeværelse af Helligånden.

- Jeg bliver nærmest lidt ”høj” 
af at bede for andre. I dag får 
jeg ikke selv så meget forbøn 
mere. Det får jeg mest, når de 
andre forbedere modtager ord 
til mig og spørger, om jeg har 
brug for forbøn. Og de ved det 
jo, fordi Jesus har fortalt dem 
det, uddyber han.

En proces
Han er fuldstændig overbe-

vist om, at den forbøn, han har 
modtaget, har gavnet. Både 
hans helbred og hans hjerte.

- Det er en proces, jeg har 
været i. Når jeg i de første år 
havde været til forbøn, kunne 
jeg nogle gange mærke varme, 
andre gange fi k jeg tårer i øj-
nene eller græd. Til tider kunne 
jeg ikke umiddelbart mærke 
noget, men så fornemmede 
jeg alligevel, at der også skete 

noget de dage. 
- Som regel sker der noget, 

og man får langsomt en anden 
opfattelse af, hvad det er, der 
sker. Det sker indvendigt. For 
man forandrer sig indvendigt, 
når man får Guds kærlighed 
ind i hjertet.

- Den kærlighed, man har til 
sin partner eller børn, er an-
derledes. Jeg har lært om den 
større kærlighed, som en del 
ikke aner, hvad er. Den kærlig-
hed som kommer ned i hjertet 
med Helligåndens kraft.

- Hvis man tog et foto af mit 
indre før og efter, jeg begyndte 
at modtage forbøn, ville de se 
helt forskellige ud. Jeg synes for 
eksempel, jeg er blevet mere 
tålmodig…et andet menneske, 

siger han.
Tidligere kunne han ikke rig-

tig mærke, når han blev stresset 
og fi k hjertebanken. 

- Nu kan jeg mærke mig selv. 
Stress er virkeligt dårligt for 
kroppen. Nu sker det heldigvis 
højst to-tre gange om året, at 
jeg mærker det kraftigere. Og 
jeg har lært at klare det med 
bøn, tilføjer Leif.

En overgang gik han igennem 
en fase, hvor han så sit tidligere 
arbejde som advokat efter med 
en lup. I den periode syntes han, 
at det arbejde ofte gik lidt for 
meget ud på at manipulere og 
vinde fordele.

I dag går hans liv ud på at 
søge kærlighed og sandhed. 

Advokaten blev 
hjulpet gennem 
kristnes forbøn 
Måneders smertehelvede forsvandt, og alvorlig sygdom blev sat
i bero efter forbøn. Taknemlig hjælper Leif nu andre.

Advokaten Leif kom til forbøn i Healing Rooms hver dag i et år og fi k det godt igen. Nu er han selv 
en af de entusiastiske  frivillige forbedere – både i Taastrup og i Valby.

NY
BOG

Randy Clark har besøgt Danmark fl ere gange, da 
Gud har lagt vores land på hans hjerte. Læs hans 

aktuelle undervisning om Åndens gaver og overna-
turlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

tu

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

”Når jeg i de første år 
havde været til for-

bøn, kunne jeg nogle 
gange mærke varme, 

andre gange fi k jeg 
tårer i øjnene eller 

græd.”

”Men snart indså jeg, 
at det ikke er mig selv, 

der skal komme med 
noget. Det, jeg giver 
videre, kommer fra 
Gud -  fra Jesus ved 

Helligånden.” 
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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
e

    

228,-

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme
Af Svend Løbner

Det fyger med bandeord, for-
nærmelser og nedsættende 
udtryk i P3-programmerne Ro-
deo og Lågsus – stik imod Dan-
marks Radios egne program-
etiske retningslinjer. – Dybt 
kritisabelt, mener mediebru-
gerorganisation op til aktuel 
sprogkonference.

Et bandeord i minuttet. Så for-
urenet er sproget i programmet 
Rodeo på P3. I Lågsus på samme 
kanal gennemsyres programmet 
af kraftudtryk hvert andet minut i 
gennemsnit. 

Programværterne bruger hele 
spektret af verbale overgreb – fra 
grove bandeord om djævel og 
helvede over vulgære udgydelser 
om væsker syd for bæltestedet 
til direkte fornærmelser og ned-
ladende bemærkninger over for 
medvirkende.

Det viser en analyse af i alt 56 
timer radiotid – 15 episoder af 
Lågsus, otte episoder af Rodeo 
og en enkelt episode af Rodeo 
Parlamentet. Analysen er fore-
taget af cand. mag. Malene Ul-
lerlund Madsen på foranledning 
af mediebrugerorganisationen 
KLF, Kirke & Medier. 

Bandeord, sexisme og 
diskrimination forbudt

Analysen afslører, at Danmarks 
Radio ikke lever op til egen 
programetik, som bl.a. lyder: 
”DRs medarbejdere bruger som 
hovedregel ikke bandeord eller 
nedsættende slang… DRs med-
arbejdere skal som forbilleder 
undgå grove bandeord samt sexi-
stisk og diskriminerende slang.” 
(DRs Programetik 2009, kapitel 
10, side 26). 

- Det er dybt kritisabelt, at Dan-
marks Radio som førende public 
service leverandør ser gennem 
fi ngre med så grove brud på egne 
sprogetiske idealer, udtaler KLF, 

Kirke & Mediers generalsekretær 
Mikael Arendt Laursen. 

- Jeg er klar over de vide ram-
mer for satire og kender også 
undtagelserne, når medvirkende 
kilder bruger kraftudtryk. Men 
her drejer det sig om så grove og 
hyppige brud på DRs udtrykkelige 
retningslinjer, at det kalder på en 
større debat om sprogbrugets 
betydning for vores kultur og 
retning – især for børn og unge.

Indkalder til sprogkonfe-
rence med politikerdebat

Derfor indkalder KLF, Kirke & 
Medier til konferencen ”Kulturen 
i sproget og sproget i kulturen” 
fredag den 16. september kl. 9-14 
på Christiansborg. Her præsente-
res analysen som oplæg til debat 
mellem partiernes medieordfø-
rere: Naser Khader (K), Mette 
Boch (LA), Britt Bager (V), Søren 
Søndergaard (EL), Zenia Stampe 
(R) og Troels Ravn (S). Ordstyrer 
er journalist Kurt Strand.

- Vi ser frem til at høre politiker-
nes bud på, hvordan vi sikrer, at 
DR gør det bedre, og om de for 
eksempel vil stille sproglige krav i 

de kommende public service-kon-
trakter. TV 2 har jo heller ikke en 
fast formuleret sprogpolitik, som 
de kan måles på. Det er for dårligt, 
når public service-medier i bund 
og grund er entreprenører, som 
skal levere den vare, politikerne 
køber på vegne af alle os licens-
betalere, udtaler Kim Borregaard 
Eriksen, bestyrelsesmedlem i 
KLF, Kirke & Medier og tovholder 
på konferencen.

Anstændige medier, tak
DR’s sprogredaktør Martin 

Kristiansen får på konferencen lov 
til at forklare dilemmaet mellem 
mediehusets sprogideal og den 
virkelighed, man er forpligtet til 
at afspejle. Og deltagerne får bl.a. 
indsigt i ”Eder og forbandelser i 
et sproghistorisk perspektiv – og 
deres funktion i medierne” ved 
adjunkt Marianne Rathje, Syd-
dansk Universitet.

KLF, Kirke & Medier kæmper 
for anstændige medier, der tager 
etik og menneskeværd alvor-
ligt. Mediebrugerorganisationen 
arbejder også for, at de kristne 
værdier har en naturlig plads i 

mediebilledet. 
I år er det 90 år siden, KLF, 

Kirke & Medier blev oprettet som 
”Kristelig Lytterforening” for at 
bygge bro mellem kirke og radio. 
I dag er KLF, Kirke & Medier med 
sine 13.000 medlemmer landets 
største mediebrugerorganisation.

Kritik af DRs sprogbrug:

Det fyger med bandeord 
og nedsættende udtryk
I programmet Rodeo lyder der et bandeord per minut, lyder kritikkken fra KLF, Kirke og Medier.

- Det er dybt kritisabelt, at Danmarks Radio som førende 
public service leverandør ser gennem fi ngre med så grove 
brud på egne sprogetiske idealer, udtaler KLF, Kirke & Medi-
ers generalsekretær Mikael Arendt Laursen.

Baggrund og yderli-
gere informationer:

• Program for sprogkon-
ferencen ”Kulturen i sproget 
og sproget i kulturen” fredag 
den 16. september kl. 9-14 
på Christiansborg: https://
klf.dk/konference-kulturen-
i-sproget-sproget-i-kulturen/

• Analyse af sproget på 
P3, af Cand. Mag. Malene 
Ullerlund Madsen vedhæftet.

• DRs programetik 2009 
– Etiske retningslinjer for 
DRs programmer og med-
arbejdere: https://www.dr.dk/
NR/rdonlyres/37300C31-
1 3 A 6 - 4 6 3 4 - 9 D B B - B F -
D209C00B70/1867428/
Programet ik_ny_vers i -
on_24310.pdf 

Citat: ”DRs medarbej-
dere bruger som hoved-
regel ikke bandeord eller 
nedsættende slang, med-
mindre det er redaktionelt 
begrundet og godkendt i 
programmets koncept. Det 
kan fx være i programmer, 
hvor DRs medarbejdere 
indgår i rollespil eller i 
humor og satire.”

”Specielt i programmer, 
der appellerer til børn og 
unge, skal DRs medarbej-
dere undgå at bidrage til 
en sproglig forråelse. DRs 
medarbejdere skal som 
forbilleder undgå grove 
bandeord samt sexistisk 
og diskriminerende slang.” 
(Kapitel 10, side 26)

I dag søndag d. 4 september bliver Mother Teresa helgenkåret 
af pave Frans på Peterspladsen i Rom. For mange protestan-
tiske nordboerne er det måske ikke en kirkelig begivenhed, 
som det ligger lige først for at følge med i, da helgener ikke 
er så populære på disse breddegrader.

Men Mother Teresa havde så stor betydning for så mange men-
neskers liv og for vores generelle forståelse af hjælpearbejde i den 
tredje verden, at de fl este – troende som ikke-troende, protestanter 
og katolikker – kan blive enige om, at hun var et lysende eksempel 
på omsorg for næsten. Og at hendes liv var et liv i tjeneste, som 
er et eksempel til efterfølgelse.

I disse tider, hvor vi alle oplever stor politisk uro og følelse af en 
vis afmagt i forhold til udviklingen, er det vigtigt at stoppe op og se 
på eksempler som Mother Teresa, der ikke havde noget som helst 
at gøre godt med udover sin tro, da hun startede med at besøge 
syge i deres hjem i Indiens slum. Det var hendes overbevisning 
om at følge sit kald til at være noget for fattige og hendes tillid til 
Guds hjælp, der gjorde, at hendes mission fi k det omfang, som 
den gjorde.

Mother Teresa er et strålende eksempler på, at selv når livet er 
svært, kummerligt og fyldt med lidelse, er der håb, fordi kærlighe-
den er der.  Det var dette enkle nærvær og ønsket om, at ingen 
skulle dø alene, som Mother Teresa satte i centrum. Og som hendes 
orden voksede naturligvis også medicin og lægehjælp. Men det 
var kærligheden til de fattige og at se Guds skønhed i mennesker, 
selv under de mest umenneskelige forhold, som gjorde, at hendes 
mission blev så udbredt.

Engang fortalte Mother Teresa, at hun var mere bekymret for de 
amerikanske børn, der ikke manglede noget materielt set, end de 
fattige indiske børn i slummen. Forskellen var, at de indiske børn var 
sammen med deres forældre stort set hele tiden, hvorimod de rige 
amerikanske ofte var overladt til sig selv. For Mother Teresa bestod 
den virkelig fattigdom i fravær, manglende og brudte relationer. Og 
det gør jo Vesten i dag til et åndeligt uland. 

Vores optagethed af arbejde og stræben efter karriere havde 
Mother Teresa også en kommentar til: Ikke alle af os kan gøre store 
ting, men vi kan gøre små ting med stor kærlighed. 

Mother Teresa lærer 
os, at kærlighed er 
den største rigdom

Torsdag den 8. september 2016 
vil omkring 40.000 børn over-
alt i Danmark fl age og synge 
i vilden sky, når sangdagen 
’Små synger sammen’ løber 
af stablen.

 
Det er niende år i træk, at de 

små synger sammen. Overalt i 
landet samles børn for at synge 
sange under temaet ”sang og 
dans”.

I Christianskirken i Aarhus N 
åbner man dørene og fejrer ”Små 

synger sammen” – sammen med 
børneinstitutioner i området kl. 
10.00. Samme morgen kommer 
indskolingen fra Skovvangssko-
len på besøg for at synge sam-
men om temaet ”sang og dans”.

 Sognemedhjælper Maria Due 
Pedersen og sognepræst Car-
sten Haugaard Nielsen leder 
formiddagen, der byder på kendte 
børnesange og salmer.

 Sang er mere end bare en god 
start på morgenen for de børn, 
der skråler med. Internationale 

undersøgelser viser, at sangen 
har en stor indfl ydelse på sprog-
dannelse. Samtidig er sang og 
fællessang med til at styrke de 
sociale kompetencer hos børn, 

og endelig er sang og bevæ-
gelse godt for børnenes motorik, 
oplyser sognepræst Carsten 
Haugaard Nielsen.

Bodil

Små synger i kirken

- Sang styrker sociale kompetencer, 
siger sognepræst Carsten H. Nielsen.
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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

Sognepræst protesterer 
mod dødsmetal i kirke
 Af Bodil Lanting

- Man kan fi nde videoer fra Ros-
kilde Festival, hvor Solbruds 
publikum råber ”Satan, Satan, 
Satan” før koncerten og giver 
de sædvanlige djævletegn. Det 
må menighedsrådet, der har 
inviteret dem indenfor, forholde 
sig til.

Det siger sognepræst og me-
diekonsulent Christian Roar Pe-
dersen til DR.dk, efter at Lange-
næskirken gav Solbrud tilladelse 
til at holde koncert i kirken.

Kvartetten Solbrud har bl.a. 
spillet på Roskilde Festival og 
Copenhell. Musikerne afviser dog 
selv, at de skulle være satanister 
eller antikristne.

Uforeneligt med kirken
- Det hører sig ikke til. Den type 

arrangementer harmonerer ikke 
med kirkerummet. Det er jo en 
helt anden verden end bryllupper 
og begravelser - jeg kan ikke se 
formålet med det, siger sogne-
præst i Aalborg Stift Christian 
Roar Pedersen. 

Han forstår slet ikke sin aar-
husianske kollegas beslutning 
om at invitere metalbandet ind i 
Langenæskirken.

- Det dystre univers og fejring 
af døden kan ikke forenes med 
forkyndelsen, som prædikes 

i kirken, siger Christian Roar 
Pedersen. 

Biskop i Aarhus, Henrik Wigh-
Poulsen, mener derimod ikke, at 

musikerne i Solbrud er satanister.
Provstiet har nemlig fået Aar-

hus Festuges garanti for, at 
koncerten ikke har noget med 

satanisme at gøre, siger Henrik 
Wigh-Poulsen til DR.dk.

’Måske lidt radikalt ...’
Sognepræst i Langenæskir-

ken, Anne Ehlers, indrømmer, at 
koncerten ikke har ”en kæft med 
forkyndelsen at gøre”. Men det 
kan hun ikke se noget problem i.

- Der sker mange ting i kirken, 
som ikke har med forkyndelsen at 
gøre, og det er jo bare fi re unge 
drenge, der spiller musik. Det 
kan godt være, det måske er lidt 
radikalt - men ro på, siger Anne 
Ehlers til Metroexpress.

Rikke Øxner, der er direktør 
for Aarhus Festuge forstår godt, 
at koncerten med Solbrud er et 
kontroversielt indslag i en kirke. 

- Vi er ikke ude på at chokere, 
vi vil udfordre. Vi var opmærk-
somme på, hvilken slags metal vi 
kiggede efter, og vi var i tæt dialog 
med kirken om, hvilken genre, der 
skulle spilles i aften, siger Rikke 
Øxner til Metroexpress.

Spøgelser?
Solbruds forsanger afviser 

kritikken.
- Vi er ligeglade med kritikken. 

Vi er musikere, og så må folk 
se spøgelser, hvis de vil, siger 
forsanger Ole Luk til MX.

Bandet Solbrud spillede i Langenæskirken mandag under Aarhus Festuge.

”300 mennesker sørgede for en udsolgt koncert med Solbrud 
i Langenæskirken. Og ja, der blev kastet djævletegn blandt 
publikum” skriver Århus Stifstidende i billedteksten under Axel 
Schütts foto.

Elsk Danmark Uge i september
Der er igen i år fokus på venlighed, hjælpsomhed og gæstfri-
hed under ’Elsk Danmark Ugen den 10-17. september.

’Elsk Danmark’ startede med en lille gruppe mennesker fra 
Aalborg Valgmenighed, der er en del af folkekirken i Aalborg. Nu 
har initiativet bredt sig til en række byer og menigheder i Danmark.

Der er ’ELSK-arrangementer’ i følgende byer under Elsk Dan-
mark Ugen: Aalborg, Thisted (der laver "tøm et asylcenter" d. 15/9), 
Holstebro, Viborg, Vejle, Kvaglund, Bramming, Bornholm, Aarhus 
og København.

Alle byer har deres egne Facebook-sider, og mange også en 
hjemmeside. Elsk-bevægelsen ønsker at engagere mennesker i 
at elske den by, de bor i, ved at øve sig i venlighed, hjælpsomhed 
og gæstfrihed. Det er begyndt i kirker, men alle, som kan bakke op 
om værdierne, kan være med, oplyser arrangørerne. 

Bodil

DR’s Ramasjang lader små børn 
synge fra Højskolesangbogen
Morgensang er en god måde 
at starte dagen, mener Rama-
sjangs redaktør Pelle Møller. 
Han håber, at børn landet over 
vil være med, når Ramasjang 
torsdag den 8. september fejrer 
‘Små Synger Sammen’-dagen 
fra klokken 6.30.

“Hele dagen på Ramasjang 
kommer til at handle om sang og 
bevægelse. Der vil blandt andet 
være gensyn med ‘Ramasjang 
Club’, ‘Motor Mille’, ’Sigurd Barret’ 
og ‘Op og Hop’. Dagens højde-
punkt er dog, at vi om morgenen 
har premiere på et nyt koncept på Ramasjang,” siger Pelle Møller.

DR har holdt ‘Små Synger Sammen’ - et projekt for børn i 3-6 års 
alderen - hvert år siden 2008. Hvert år samles tusindvis af børn og 
pædagoger i landets institutioner for at fejre fællessangen.

I år foregår ‘Små Synger Sammen’ i Koncerthuset, hvor DR’s 
Spirekor og musikere fra DR Big Bandet spiller kendte børnesange 
med Silja Okking fra Ramasjang som vært. 

Morgensangen foregår i Godmorgen Ramasjang-studiet, hvor 
værterne og fi gurerne i selskab med forskellige gæster vil synge 
sange fra Højskolesangbogen.

Man vil bl.a. høre Onkel Reje fremføre ”Jens Vejmand” og ”Svan-
tes Lykkelige Dag” i duet med Povl Dissing, siger Pelle Møller.

Bandet ”Analogik” vil agere husorkester. De kan spille på alt fra 
hestesko til en stegepande, siger Pelle Møller til DR.dk.

Bodil

Sigurd Barrett fra Sigurds 
bjørnetime er med Rama-
sjangs sangprogram.

Af Steen Jensen

Alister McGrath er en af ver-
dens førende apologeter og 
ekspert i forholdet mellem 
videnskab og tro. Han gæster 
15. og 16. september Christi-
anskirken i Aarhus, hvor han vil 
forelæse for alle interesserede. 
Foredragene bliver på engelsk.

Det er en udbredt tankegang, 
at der er en konfl ikt mellem na-
turvidenskab på den ene side og 
religiøs tro på den anden. Den 
første er rationel, den sidste er 
irrationel. 

Men er den opsplitning mellem 
naturvidenskab og tro holdbar? 
Og er religiøs tro nødvendigvis 
irrationel? Mange af den mo-
derne naturvidenskabs fædre 
som Newton, Galilei og Kepler 
havde et kristent verdensbillede 
med plads til Gud, og deres tro 
på en skaber motiverede dem til 
at udforske naturen.

Alister McGrath har udgivet 
mere end 20 akademiske bøger 
med fokus på især forholdt vi-

denskab og tro, foruden at han 
har skrevet fl ere populære bøger 
imod nyateisme. Han har offentligt 
debatteret med kendte ateister 
som Richard Dawkins, Christo-
pher Hitchens, Peter Atkins og 
Daniel Dennett. 

Han er professor i teologi ved 
University of Oxford og har både 
en ph.d. i molekylær biofysik og 
en doktorgrad i teologi. Han er 
desuden ordineret præst i Church 
of England.

Torsdag den 15. september 

kl. 19.30 til 22.00 tager Alister 
McGrath fat om emnerne ”Livets 
mening ifølge Richard Dawkins 
og C. S. Lewis” og ”Konfl ikt eller 
gensidig berigelse? Overvejelser 
om forholdet mellem naturviden-
skab og tro”. Entréen er her 50 kr.

Fredag den 16. september 
kl. 8.15 til 14.00 er temadag, 
der især er målrettet præster 
og teologer, men også andre 
interesserede er velkomne. Hér 
gås i dybden med fi re lektioner 
over det samme emne, videnskab 

Kendt apologet om videnskab og tro
Alister McGrath besøger Christianskirken i Aarhus i september.

Apologet Alister McGrath (til venstre) diskuterede videnskab og 
tro med Richard Dawkins i 2006.

og tro. Hér er prisen 350 kr. inkl. 
forplejning, 250 kr. for studerende 
og pensionister.

Arrangør er Center for Kristen 
Apologetik i samarbejde med 
Evangelisk Alliance.
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UGENS PRÆDIKEN                         Af Hans P. Pedersen 

Søndagens tekst:     Luk. 10:38-42
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus besøger Marta og Maria
38 Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod 

Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, 
der hed Marta, tog imod dem i sit hjem. 39 Hendes søster 
Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at 
høre, hvad han fortalte. 40 Marta var travlt optaget af at sørge 
for gæsterne, og hun sagde til Jesus: »Herre, er du ligeglad 
med, at min søster har overladt alt arbejdet til mig? Sig dog til 
hende, at hun skal komme og hjælpe mig.« 41 »Kære Marta,« 
sagde Jesus, »du er rastløs og gør dig en masse bekymrin-
ger! 42 Men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt 
det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende.«

Forlægger, forfatter og 
foredragsholder

Det er kun mennesker, der 
giver sig tid til at lytte, der hø-
rer, hvad Jesus siger. Jesus 
har brug for mennesker, som 
lytter til ham og stiller sig 
helt til rådighed for ham. 

Vi kender alle til at skulle 
have gæster og til at gøre noget 
ud over det sædvanlige, for at 
de skal føle sig værdsatte og 
godt tilpas. Det kan medføre 
en masse overvejelser, arbejde 
og travlhed. Men det er kun 
den ene side af sagen, for 
gæsterne kommer måske og 
opmuntrer og beriger os med 
fællesskab og uforglemmelige 
oplevelser. Er vi kun optaget af 
at give, udelukker vi mulighe-
den for at modtage. 

Det gjaldt også Martas gæ-
stebud. Marta satte pris på 
sin særlige gæst og ville gøre 
rammerne så perfekte som 
muligt. Hun havde så travlt med 
at varte sine gæster op, at hun 
slet ikke havde overskud til 
at lytte til, hvad Jesus havde 
at sige. 

Maria derimod satte sig ned 
og lyttede, og det betød mere 
for Jesus end mad og drikke. 

Hvad glæde havde søstrene 
gjort Jesus ved begge at for-
svinde ud i køkkenet for at give 
Jesus god mad i stedet for at 
give ham sig selv? Det handler 
ikke om efter bedste evne at 
vise Jesus, hvad vi kan præ-
stere, men at give ham os selv 
og mulighed for at tale til os og 
vise os, hvad han vil og kan.  

Tid til at lytte
Mange af vor tids rastløse og 

frustrerede menigheder ønsker 
som Marta, at Jesus skal be-
fi nde sig godt i huset, men han 
synes slet ikke at bryde sig om 
al den travle foretagsomhed. 
Han ønsker selv at betjene os. 
Det vigtigste er ikke at sørge for 
ham, men at lade ham sørge 
for os og vælge det, som han 
kalder det væsentlige. 

Marta rettede en slags an-
klage såvel mod Jesus som 
mod søsteren. I vores seku-
lariserede verden råder den 
indstil l ing, som Mar ta gav 
udtryk for. Jesus svarede Marta 

ved at sætte fi ngeren på det 
ømme punkt. Han forsøgte 
med mildhed at rive Marta ud 
af hendes fortravlethed og føre 
hende tilbage til sig selv. 

Man kan således arbejde 
for Jesus og menigheden med 
stor dedikation og iver og dog 
være i et helt fejl spor, hvis 
man samtidig afholder sig fra 
at modtage noget fra ham, 
fordi man tænker for meget på 
rammerne og for lidt på livet. 
Dette kan hindre Helligåndens 
gerning. 

Det gælder om at forene 
Martas virkelyst med Marias 
inderlige åndelighed, som 
Paulus beskriver som ”den tro, 
der leves ud i kærlighed.” Tiden 
ved Jesu fødder i bøn og med 
hans ord kan vi ikke undvære, 
for det er der, Jesus vil tale til 
os. Marta tog fejl, når hun ikke 
mente at have tid til at lytte 
til Jesus, for det kunne have 
befriet hende fra rastløshed, 
bekymring og uro.

Helligånden 
gør Jesus levende 

På den anden side kan der 
også være kristne, der misfor-
står Jesu ord om Maria, og hvis 
åndelige liv går op i blot at høre. 

Men arbejdet for Guds rige 
gør de kun lidt ved. Så ender 
kristenlivet med at blive sygt. 

Den sande inderlighed i 
Jesus fører til den åndsbårne 
virksomhed, hvorved Hellig-
ånden måske ved én eneste 
handling, ved et eneste møde 
eller nogle få ord kan manife-
stere sig og levendegøre Jesus 
og udrette mirakler. 

Den modtagerstilling Maria 
havde valgt, var ikke en passiv 
stilling, hvor hun bare satte sig 
hen med hænderne i skødet. 
Hun repræsenterer således 
enhver kristen, der stiller sig 
til rådighed for Jesus og Hel-
ligånden, og som med Paulus 
kan sige: ”Jeg lever ikke, som 
jeg gjorde før, men nu lever 
Kristus i mig.”

Det er kun mennesker, der 
giver sig tid til at lytte, der 
hører, hvad Jesus siger. Jesus 
har brug for mennesker, som 
lytter til ham og stiller sig helt 
til rådighed for ham. Det er det 
væsentlige, som fortællingen 
om Marta og Maria minder os 
om i dag.

Vælg det væsentlige 

Marta havde så travlt med at varte sine gæster op, at hun slet ikke havde overskud til at lytte til, 
hvad Jesus havde at sige. 

Mange af vor tids rastløse og frustrerede menigheder ønsker som Marta, at Jesus skal befi nde sig 
godt i huset, men han synes slet ikke at bryde sig om al den travle foretagsomhed. 

Bo’s udfordring
Vi har tidligere fortalt i Udfordringen om Bo og Mona Hen-
riksen, der mødte hinanden på en nudiststrand nord for 
København. Alligevel endte det med, at de begge blev kristne, 
og i dag er de blandt de mest aktive gadeevangelister.

Ofte er det den slags folk, der kommer ind fra siden og ikke 
vokser op i det kirkelige miljø, der har mest syn for, at andre 
også skal have chancen for at høre evangeliet. Og selv om 
de naturligvis siger og gør tingene på en ny måde, så tror jeg, 
vi i kirkerne skal være lykkelige for ”de nye”.

Bo har i sin ildhu skrevet en lille bog (se herover), hvor han 
på sin utraditionelle og ligefremme måde kommer med en klar 
udfordring til alle os, som er kristne. 

I bogen beskriver han og Mona, hvordan troen kom til at 
vende op og ned på deres liv på en god måde, og hvordan de 
til sidst måtte ud på gaderne for at fortælle andre om Jesus.

Det var der ikke den store opbakning til i kirkerne, hvor vi 
måske hellere ville hygge os indenfor? For Bo og Mona var 
det heller ikke nemt at tage de første skridt - indtil de fandt 
ud af, at Gud gik med, og mange gerne vil snakke om tro. 
Specielt, når de har oplevet Gud helbrede dem efter gade-
evangelisternes bøn. 

I dag fi ndes der stadig kun få kristne, der går på gaden i 
forhold til, hvor mange troende kristne, vi er. Og Bo håber 
med bogen at udfordre mange fl ere til at gå ud i tro og opleve 
de sejre, der følger med. Det forandrer nemlig også os selv 
og gør vores tro og liv levende, når vi deler det med andre. 

Udover Bo’s eget vidnesbyrd indeholder bogen mange 
gode og lavpraktiske råd. Fx noget om at overvinde frygten for 
mennesker, om gademission før og nu, at vi er ambassadører 
for lyset, og at vores sind må fornyes. Der er også noget om 
Gadekirke Silkeborg og Gadekirke Aarhus, om at vi kan hel-
brede, om Gud som vores far, om Djævelens virkelighed, men 
også om den troendes autoritet, om discipelskab, og bogen 
har en prædiken af evangelisten John G. Lake. 

Den gruppe, som Bo leder, hedder GadekirkenKBH.dk. Her 
har man valgt at gå med gule veste, så man lyser op i gade-
billedet. Andre grupper i København og andre byer har valgt 
en anden stil. Men det vigtige er ikke nødvendigvis metoden. 

Samtidig er det dog også vigtigt at forstå, hvad Helligånden 
leder til, og kende den autoritet, vi som troende kristne har. 
Hvis man går ud i ”egen kraft” risikerer man, at det 
bliver forkrampet og anstrengt. Det er vigtigt, at det 
er fornyede åndsfyldte kristne, der møder moderne 
danskere. Kristne, der lever på en 2. eller 3. ge-
nerations tro, og som sidder fast i religiøse vaner 
og forestillinger, gør sjældent gavn. Tværtimod.

Men i Guds kraft er det muligt, og det nytter.
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Af Karsten Pultz

Forfatter og musiker.
Brevkasseredaktør.

I første Mosebog læser vi om, 
at der fandtes kæmper (eller 
nephilim) på jorden i de dage. 
Denne oplysning blev af den 
amerikanske forfatter Richard 
Dewhurst regnet for 100% ren 
mytologi. 

Dewhurst fortæller i et inter-
view, at han altid har været fa-
scineret af historier om kæmper, 
måske, siger han, fordi han selv 
er af en betragtelig højde. Da 
han manglede stof til et nyt skri-
veprojekt, faldt det ham derfor 
ind at researche kæmper for at 
se, om der skulle kunne komme 
en bog ud af det. Han blev me-
get hurtigt fanget af emnet, som 
viste sig ret fyldigt dækket, hvis 
blot ens internetsøgning ramte 
de helt rigtige ord. Dewhursts 
research ændrede fuldstændigt 
hans syn på kæmperne, idet 
han fandt mængder af aldeles 
uomtvisteligt bevismateriale, 
som dokumenterede, at kæm-
pemennesker har eksisteret.

The Ancient Giants
Who Ruled America

“De store kæmper, som her-
skede i Amerika” blev titlen 
på Dewhursts bog fra 2014, 
og værd især at bemærke er 
undertitlen, som hedder ”The 
Missing Skeletons and the 
Great Smithsonian Cover-Up” 
altså ”De manglende skeletter 
og den store hemmeligholdelse 
fra Smithsonians side”. Smithso-
nian National Museum of Natu-
ral History er et museum, som 
fungerer nogenlunde som vort 
eget nationalmuseum, og det, 
Dewhurst fandt ud af, var, at der 
fra dette ledende museums side 
har været foretaget en systema-
tisk undertrykkelse af enhver vi-
den omkring kæmpemennesker. 
Vi taler her om bortskaffelse af 
skeletter og en bevidst indsats 
for at hemmeligholde enhver op-
lysning om fund af kæmper og 
deres artefakter, rester af byg-
ningsværker samt HELE BYER 
bygget og beboet af kæmper 
(op til 100.000 indbyggere). De 
veldokumenterede fund (som 
han har med i sin bog) dækker 
grupper med højden 2,1-2,75 
m og andre grupper på 3-3,65 
m. Et enkelt veldokumenteret 
eksempel sætter rekorden med 
5,5 m, fundet sammen med et 
sværd på 2,75 m. (Andre bøger 
nævner kæmper på helt op 
til ca. 10 m.) Dewhurst bliver 
spurgt, om kæmperne er et rent 
amerikansk fænomen, hvortil 
han svarer: Bestemt ikke, kæm-
per har sandsynligvis beboet 
alle afkroge af verden, og han 

tilføjer: Men den systematiske 
undertrykkelse af viden om 
kæmperne er også et interna-
tionalt fænomen. 

Videnskabeligt svindel
Dewhurst fortæller om, hvor-

ledes ansættelsen af en glø-
dende Darwin-tilhænger som 
leder af Smithsonian blev be-
gyndelsen på den systematiske 
fjernelse og hemmeligholdelse 
af ethvert fund af kæmper. Og 
man tvinges uvægerligt ud i den 
mistanke, at hemmeligholdelsen 
skyldes, at man her har stået – 
og stadig står – med fund, som 
kaster grus i maskineriet på den 
etablerede evolutionshistorie. 
Evolutionsteorien er jo i dag 
i hele den vestlige verdens 
akademia et fasttømret dogme, 
og det er ikke spor svært at 
forestille sig, at man har følt 
sig nødsaget til at ”justere” lidt 
i, hvad der bliver ”fundet” og 
”ikke fundet” ved arkæologiske 
udgravninger. Der er således 
tale om, at én videnskabelig 
disciplin, arkæologien, dækker 
over en anden såkaldt viden-
skab, nemlig evolutionsteorien. 
Videnskabelig uredelighed bli-
ver faktisk et lidt for mildt ord i 
denne forbindelse; kun begrebet 
videnskabelig svindel synes mig 

at dække denne praksis.

Abraham Lincoln vidste, 
der engang var kæmper

En af de oplysninger, som helt 
i starten forbavsede Dewhurst, 
og som ansporede ham til at 
gå videre med sin research, 
stammede fra et afskrift af en 
tale holdt af Abraham Lincoln 
i 1848. I talen refererer Lincoln 
til menneskekæmper: “The eyes 

of that extinct species of giant, 
whose bones fi ll the mounds of 
America, have gazed on Niaga-
ra as our eyes do now.” – “Øjne 
tilhørende den uddøde race af 
kæmper, hvis knogler fylder 
Amerikas gravhøje, har stirret på 
Niagara, som vore øjne gør det 
nu” En meget direkte reference 
til noget, som tydeligvis ikke 
var myte, men kendsgerning for 
Lincoln – og formodentlig også 
for hans tilhørere. Lincolns tale 
samt fl ere hundrede avisartikler, 
som omtaler fund af kæmper, 
var det første, Dewhurst stødte 
ind i. Avisartiklerne, hvor der 
nævnes fund af kæmper, stræk-
ker sig fra omkring 1800 og op til 
ca. 1950, hvorefter Smithsonian 
har fået så meget kontrol over 
udgravninger og reportager, at 
der sidenhen er blevet helt stille 
omkring emnet.

Biblens fortællinger
skal tages alvorligt

Richard Dewhurst er langt fra 
den eneste, som har efterforsket 
fænomenet kæmpemennesker. 
Tom Horn, Steve Quale, L.A. 
Marzulli og Rob Skiba er nogle 
af de folk, man kan søge på på 
internettet, fx på YouTube, for 
at blive klogere på kæmper. 
Faktisk vælter det frem med 
materiale om sagen, og igen 

ser vi, at en videnskabsdisci-
plin kommer under pres, fordi 
den ikke har rent mel i posen. 
Emnet er vanvittigt spændende, 
og sætter man sig grundigt ind 
i stoffet, bekræftes man i, som 
så mange gange før, at Bibelens 
beretninger skal betrages som 
historie, ikke som myte. Så ja, 
der var kæmper på jorden i de 
dage, og også sidenhen.

Historien, de vil sælge os
Med arkæologiens under-

trykkelse af relevant historisk 
information omkring kæmper, 
ser vi igen et eksempel på vi-
denskabeligt fusk – fusk, som 
skal forhindre faldet af et viden-
skabeligt dogme. Biologiens 
fagbøger er fulde af fusk, som 
skal fastholde evolution som en 
troværdig videnskabelig teori. 
Med sagen omkring kæmperne 
ser vi nu et eksempel på, at én 
videnskab dækker over en an-
den og derved miskrediterer sig 
selv. Der er tydeligvis tale om, at 
man fra akademisk side ønsker 
at sælge et ganske bestemt 
billede af menneskehedens hi-
storie til dig og mig – en historie, 
som udelukker, at Bibelen kan 
indeholde faktuelle oplysninger 
om vores oprindelse, fortid, 
nutid og fremtid – en historie, 
som fortæller, at vi er ligegyldige 
dyr, som nedstammer fra aber, 
et tilfældigt produkt af millioner 
af års evolution på en jord, som 
er et betydningsløst støvfnug i et 
uendeligt univers, som fremkom 
ved en eksplosion for 14 milliar-
der år siden.

De videnskabelige
dogmer under pres

Evolutionsteorien er under 
voksende pres fra Intelligent 
Design-hypotesen og står umid-
delbart overfor et totalt sammen-
brud. Big Bang-teorien er under 
voksende pres fra ”det elektriske 
univers-hypotesen”, som kan se 

sine forklaringer bekræftet prak-
tisk talt ugentligt. Med de nye 
afsløringer af arkæologiens fusk 
med fund af kæmper ser det ud 
til, at endnu en videnskabelig 
disciplin er på vej ud i modvind, 
fordi den ikke er videnskabelig 
objektiv, men er farvet af at 
skulle sælge et ganske bestemt 
verdenssyn til offentligheden. 
Jeg tror, vi alle skal begynde 
at forberede os på at få rystet 
vores verdensbillede i de kom-
mende år. Evolution, kosmologi 
og arkæologi er sandsynligvis 
blot toppen af et gigantisk is-
bjerg af videnskabeligt bedrag, 
som har til hensigt at sælge os 
et ganske bestemt verdensbil-
lede, en ganske bestemt fi losofi  
og et ganske bestemt syn på 
meningen med livet. Jeg forud-
ser, at fremtidige afsløringer af 
såkaldte videnskabelige sand-
heder får voldsomme og måske 
ligefrem traumatiske følger for 
vores virkelighedsopfattelse. En 
ting vil dog stå tilbage uanfægtet 
af fremtidens afsløringer af vi-
denskabeligt bedrag. Det er en 
bog. Vi kender den alle sammen, 
den hedder Bibelen. 

”Kæmperne var på jorden
i de dage, men også siden...”

Dette kæmpekranie blev fundet på Pitcairn Island, New Zealand i 
1934. Lokale landmænd forsøger at gemme dele af kæmpeskelettet  
i ”Christians Hule”. Tre af mændene blev senere fundet døde under 
mystiske omstændigheder. En fjerde forsvandt kort efter at dette foto 
var taget. Fotografen er aldrig blevet identifi ceret.

“De store kæmper, som herskede i Amerika” er titlen på Richard 
Dewhursts bog fra 2014.

En af bogens billeder viser et kæmpeskellet af Charles Byrne, den irske 
kæmpe, som levede fra 1761-83.
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Til Orla Lindskov
Jeg skriver til dig på grund 

af de mange skuffelser, jeg har 
haft i mit liv. 

Jeg er en mand, som efter-
hånden er oppe i årene, som 
man siger. Jeg er både vred og 
bedrøvet.

Jeg har lige fra min barndom 
haft mange ønsker. Men jeg 
synes ikke, at ret mange af dem 
er gået i opfyldelse. Det gælder 
både med arbejde. Men også 
med mit store ønske om at få 
eget hus med have. Det er blevet 
ved ønsket og drømmen. 

Jeg sidder stadigvæk tilbage 
i den samme lejlighed, som min 
hustru og jeg fl yttede ind i, da vi 
blev gift. Men jeg håber stadig-
væk på et hus, og måske håber 
jeg også på, at min hustru kom-
mer tilbage. Det er i hvert fald mit 
store ønske.

Jeg blev gift i en ret ung alder. 
Jeg havde håbet, at min hustru 
og jeg skulle nyde en rolig og 
dejlig alderdom sammen. Men 
for otte år siden forlod hun mig. 

Det slog hårdt. Ja, jeg må ærligt 
indrømme, at det slog mig næ-
sten helt ud af kurs.

Jeg havde fået en kronisk 
sygdom, og min hustru sagde 
bl.a. i forbindelse med vores 
skilsmisse, at min sygdom nu 
fyldte alt for meget. Hun sagde, 
at hun ikke kunne holde til, at alt 
i vores ægteskab handlede om 
min sygdom. Selvfølgelig var der 
også andre forhold, der gjorde 
sig gældende. Men det vil jeg 
ikke komme ind på her.

Mine naboer er nogle meget 
venlige mennesker. De kommer 
i en frikirke her i byen. De har 
taget mig med til møde en del 
gange. Jeg har taget imod Jesus 
og er blevet frelst, som det hed-
der. Det har givet mig fred med 
mig selv og med livet som sådan. 

Jeg føler mig ikke slet så 
uretfærdigt behandlet som før. 
Det er dejligt. 

Jeg kan på en måde også godt 
forstå min hustru. Men hun øn-
sker ingen kontakt til mig mere. 
Det er slut, siger hun.

I frikirken har jeg været til 
forbøn nogle gange. De har 
bedt for min sygdom. Altså om 
helbredelse. De har også bedt 
for mit store ønske, om at min 
hustru må komme tilbage. Men 
ingen af delene er sket. I hvert 
fald ikke endnu. Men jeg er ikke 
som tidligere blevet vred og bitter 
over, at mine to ønsker ikke er 
gået i opfyldelse. Man kan sige, 
at jeg nu har fred med tingenes 
tilstand.

I frikirken siger de, at jeg skal 
være tålmodig. Jeg havde ellers 
fået den opfattelse ud fra det, de 
sagde i forbindelse med forbøn-
nen, at som kristen og som frelst 
og ved bøn skulle det gå lettere 
med ønskernes opfyldelse. Det 
havde jeg da også håbet. Men 
det kan godt være, at jeg har 
misforstået noget.

Jeg skriver til dig, fordi jeg har 
læst Udfordringen i Frikirken.

Hvad synes du om mit brev?
Hilsen fra

”Marius”

Kære ”Marius”
Jeg synes godt om dit brev. Dit 

brev er et godt brev, fordi det be-
rører forhold og oplevelser, som 
alle mennesker kender til. 

Jeg tænker her især på det, du 
nævner, med ønskerne og ikke 
mindst med skuffelserne, når 
ønskerne ikke blev opfyldt. 

Vi ved, at der er mange slags 
forskellige ønsker. Der er de øn-
sker, man kan arbejde på et helt 
liv for at få opfyldt. Fx de kristnes 
store ønske: Ønsket om evigt liv 
hjemme hos Gud.

Men ud over det, - hvad skal 
vi mennesker da gøre med alle 
vores mange andre ønsker?

Det vil jeg prøve at give et 
svar på.

Mange vil nok give det råd, at 
vi skal satse alt på at få ønskerne 
opfyldt. Livets lykke og værdi 
består for dem udelukkende i at 
få ønskerne opfyldt.

Der er bare det forhold, som du 
også med vrede og bedrøvelse 
konstaterer, at der tit kommer 
noget i vejen. At mange ønsker 
ikke går i opfyldelse.

Man kan så resignere og næ-
sten opgive at ønske noget som 
helst. Så bliver man da i hvert fald 
ikke skuffet.

Men her er det så, vi møder 
apostlen Paulus. 

Han har en helt anden måde at 
gribe ønskerne an på. Han viser 
os en helt anden vej. 

Han forstod sig godt på ønsker. 
Han havde selv mange af dem. 
Det kan du læse om i hans breve 
i det ny Testamente.

Hør hvad han skriver om vore 
ønsker i brevet til Filipperne kap. 
4, versene 6 og 7:

 ”Vær ikke bekymret for noget, 
men bring i alle forhold jeres 
ønsker frem for Gud i bøn og 
påkaldelse med tak. Og Guds 
fred, som overgår al forstand, vil 
bevare jeres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus.”

Læg mærke til, at Paulus ikke 

siger: - ”Ønsk, ønsk, ønsk.”
Han siger heller ikke: ” Dæmp 

jeres ønskeri.”
Han viser os derimod en helt 

ny vej at gå med vores ønsker. 

Han siger, at vi skal bringe vores 
ønsker til Gud. Det er vejen og 
måden..

Hvordan går det så med øn-
skernes opfyldelse, når vi bringer 

dem til Gud i bøn?
Det kan ikke bevises, at de, der 

bringer deres ønsker til Gud, får 
en større procentdel opfyldt end 
de, der ikke gør. Det vil nok være 
for meget at love. 

Men det fantastiske, der sker, 
er dette: Gud sorterer på de øn-
sker, vi overgiver til Ham. 

De ønsker, der stemmer over-
ens med hans plan og vilje for 
vores liv, dem får vi opfyldt. 

Hvorimod de ønsker, hvis opfyl-
delse ville skade os, de opfyldes 
ikke. Men når det sker, så giver 
Gud os sin bevarende fred i 
stedet. 

Lad mig slutte med at sige:
Hvad enten Gud opfylder vores 

ønsker eller ikke opfylder vores 
ønsker, så sigter det alt sammen 
mod dette: Han ønsker at give os 
livets største gave: det evige liv.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Kære Orla!
Jeg har fået en salvedug af 

dig, og ca. en uge efter har 
min tilstand stabiliseret sig 
væsentligt.

Jeg kan mærke mere fred 
i mit sind, end i de sidste to 
måneder efter min medicin-
nedtrapning begyndte.

Herren er god og trofast!

Tak til dig og til Gud. Mange 
tak til jer begge.

Kærlig hilsen
         B.

Bring altid dine ønsker frem for Gud i bøn

Mine ønsker og drømme er ikke gået i opfyldelse

Jeg havde fået den opfattelse ud fra det, de sagde i forbindelse med forbønnen, at som kri-
sten og som frelst og ved bøn skulle det gå lettere med ønskernes opfyldelse.

Gud sorterer de ønsker vi overgiver til ham. De ønsker, der 
stemmer overens med hans plan og vilje for vores liv, dem får 
vi opfyldt. Hvorimod de ønsker, hvis opfyldelse ville skade os, 
de opfyldes ikke. 
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En dugfrisk rapport fra FN’s 
menneskerettighedsråd do-
kumenterer Islamisk Stats 
systematiske drab og over-
greb på yezidier og opfordrer 
til psykosocial støtte til de 
overlevende – præcis som 
Mission Øst gør det på Sinjar-
bjerget og yderligere fem bør-
necentre i det nordlige Irak.

Grove overtrædelser af 
menneskerettighederne

Rapporten ”Et opråb om 
ansvarlighed og beskyttelse: 
Overlevende yezidier og over-
greb, begået af IS” dokumente-
rer med et væld af øjenvidnebe-
retninger Islamisk Stats brutale 
fremfærd over for det yezidiske 
mindretal i Irak fra august 2014 
og juni 2016. 

FN’s Højkommissariat for 
menneskerettigheder skriver 
i rapporten, at Islamisk Stat 
begår ”grove overtrædelser 
af menneskerettighederne… 
på en systematisk og udbredt 
måde, målrettet mod helt eller 
delvist at udslette den yezi-
diske folkegruppe”. Op mod 
50.000 yezidier flygtede op 
på Sinjar-bjerget, da Islamisk 
Stat angreb byen Sinjar den 3. 
august 2014. Frem til juni 2016 
er 360.000 yezidier fordrevet fra 
deres hjem uden mulighed for 
at vende tilbage. 

Små piger voldtages for 
øjnene af deres mødre

Overlevende fortæller sam-
stemmende i rapporten om 
fordrivelse, tvangskonvertering, 
bortførelse, frihedsberøvelse, 
systematiske og omfattende 
henrettelser, seksuel vold og 
seksuelt slaveri. Ofrene fortæl-
ler i detaljer om grusom, umen-
neskelig og nedværdigende 
behandling. Kvinder og piger 
tages til fange og sælges på 
slavemarkeder til IS-krigere, der 
må købe op til tre kvinder hver. 
Piger helt ned til otte år bliver 

voldtaget, mens deres mødre 
tvinges til at se på. Selv gravide 
kvinder bliver voldtaget. Mænd 
gennes sammen i klynger og 
henrettes i hundredvis, når de 
nægter at konvertere til islam. 
Kilder fortæller om 35 mas-
segrave, som nu venter på at 
blive udgravet og dokumenteret. 

- Rapporten fra FN’s Højkom-
missariat for menneskerettighe-
der bekræfter, hvad yezidier har 
fortalt mig under vores uddeling 
af nødhjælp på Sinjar-bjerget, 
fortæller Mission Østs general-
sekretær Kim Hartzner. – Det 
er glædeligt, at en offi ciel rap-
port nu dokumenterer Islamisk 
Stats overgreb. Nu håber jeg, at 
FN’s sikkerhedsråd tager rap-
porten til efterretning og kalder 
overgrebene for folkemord, så 
ofrene kan få oprejsning og 
forbryderne blive retsforfulgt. 

Slaver er blot ejendom, 
der kan videregives

Overgrebene dokumenteres 
ikke blot af yezidiernes egne 
øjenvidneskildringer. FN er 
kommet i besiddelse af ma-
teriale, hvor IS-ledelsen selv 
legitimerer overgrebene mod 
de kvindelige fanger og kalder 

dem ”slaver” og ”krigsbytte”. I 
en pamfl et skriver de, at det er 
lovligt at have samleje med pi-
ger, som endnu ikke er kommet 
i puberteten, og at en ”slave” 
blot regnes for en ejendom, som 
kan videregives til andre efter 
ejermandens død.

Brutaliteten er gået ud over 
tusindvis af yezidier. Ifølge 
FN’s kilder er mellem 2.000 
og 5.500 yezidier blevet dræbt 
siden Islamisk Stats invasion af 
det nordlige Irak den 3. august 
2014. Omkring 6.386 er blevet 
bortført af IS-krigere. Midt i maj 
2016 lykkedes det omkring 
2.587 yezidier at fl ygte fra IS’ 
fangenskab. Og da rapporten 
blev skrevet, var omkring 3.799 
yezidier stadig fanget af IS. 

FN fordømmer overgreb
i skarpe vendinger

”Denne rapport demonstrerer 
den udbredte og systematiske 
måde, hvorpå IS har begået 
disse grusomheder mod ye-
zidierne og andre etniske og 
religiøse samfund. Stillet over 
for sådanne beviser er det 
af afgørende betydning for 
ofrene og de overlevende fra 
disse forbrydelser, at gernings-
mændene til disse afskyelige 
handlinger, som krævet af den 
kollektive menneskehedens 
samvittighed, fuldt ud og be-
hørigt bliver stillet til ansvar”, 
udtaler Ján Kubiš, der er særlig 
repræsentant for FN’s general-
sekretær i Irak.

”Rapporten afslører umen-
neskelighed og grusomhed 
i en ufattelig skala. Det er et 
angreb på de mest grundlæg-
gende menneskerettigheder og 
en hån mod menneskeheden 
som helhed. Vidnesbyrdene i 
denne rapport tjener som et 
opråb til alle medlemmer af det 
internationale samfund”, udtaler 
Zeid Ra'ad Al Hussein fra FN’s 
Højkommissariat for Menneske-
rettigheder i Genève. 

Støt omgående – også til 
genopbygning

FN’s menneskerettighedsråd 
udtrykker dyb bekymring for de 
3.500 kvinder, børn og mænd, 
som stadig holdes fanget i 
IS-dominerede områder, og 
opfordrer Iraks regering og 
verdenssamfundet til at sikre 
tilstrækkelig medicinsk, psyko-
social og anden form for støtte 
til ofrene.

”Psykosocial, medicinsk og 
anden form for støtte er på-
krævet omgående, især til de 
overlevende fra seksuel vold og 
seksuelt slaveri. Ydermere bør 
der gøres alt for at skabe sikre 
og værdige betingelser, for at 
yezidierne og andre fordrevne 
minoriteter kan vende tilbage, 
hvor de kommer fra”, lyder 
rapporten. 

Mission Øst: Vi er klar!
Her er Mission Øst på forkant:
- På Sinjar-bjerget og fem 

andre steder i det nordlige 
Irak driver vi centre for børn og 
unge piger, der er dybt trauma-
tiserede efter at have set fami-
lie og venner blive voldtaget, 
bortført eller dræbt af Islamisk 
Stat. På centrene kan de lette 
deres hjerte og få personlig 
rådgivning, mens de også 
lærer basale skolekundskaber 
og færdigheder. At komme sig 
i trygge omgivelser og modtage 
psykosocial støtte er helt afgø-
rende for et barns sunde udvik-
ling. Aktiviteterne hjælper dem 
til at hele og komme videre med 
håb for femtiden. Og når de og 
deres familier som forventeligt 
snart kan vende tilbage til deres 
byer, er vi klar til at hjælpe dem 
med genopbygning og genetab-
lering, lover Kim Hartzner fra 
Mission Øst. 

Hjælpeorganisationen har 
erfaring med genopbygning 
efter katastrofer i bl.a. Nepal, 
Afghanistan og Nordkorea.   

SLM+Henri.

FN: IS begår etnisk udrensning
Ny FN-rapport dokumenterer, at Islamisk Stat systematisk udrydder det yezidiske mindretal i 
Irak. Mission Øst hjælper yezidiske børn og unge på fode og vil hjælpe med genopbygningen.

Når pigerne og deres familier 
snart kan vende tilbage til deres 
byer, er vi klar til at hjælpe dem 
med genopbygning og genetab-
lering, lover Kim Hartzner fra 
Mission Øst. 

Lise Petersen med band synger Lina Sandell-sange

Hjertelig velkommen 
til en aften, hvor vi  
synger sange  
og salmer til  
Guds ære

Medvirkende
Lise Petersen med band 
Aggerkoret
Solo ved Jens Linde
Pianist Willy Egmose 
Trompetist Judy  
Hunskjær Olesen 
Syng den igen-kor
Band

Vidnesbyrd
Villy Sørensen 

Andagt
Jens Linde

Konferencier
Britta Ruby Mikkelsen

Billetsalg
Forudbestilling: 170 kr.
(Ekskl. gebyr)
www.syngdenigen.dk
Den Kristne Boghandel, 
Østergade 3, Skjern
musik@imh.dk, 8227 1215

Judy Hunskjær 
Olesen
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Willy Egmose

Villy Sørensen Jens Linde Britta R. Mikkelsen

Aggerkoret

Lørdag den
8. okt. 2016 kl. 19.00

Skjern Kulturcenter

Ukrainer arresteret 
for brud på russisk 
anti-missionslov
Ruslands nye ’antimissionslov’, som er en del af landets 
nye anti-terrorlove, har allerede været i brug, da en ukrainer 
prædikede foran den messiansk-jødiske menighed i Skt. 
Petersburg.

The Moscow Times skriver, at Sergei Zhuravlyov fra den 
ukrainske reformerede ortodokse Church of Christ the Savior 
blev arresteret for illegal missionsvirksomhed. 

Politiet har til Interfax News Agency oplyst, at Zhuravlyov er 
sigtet for at ’opildne til negative holdninger mod den russisk 
ortodokse kirke’ og for at have forbindelse til det ukrainske 
nationalistiske parti ’Right Sector’, som er forbudt i Rusland.

Ukraine og Rusland er stadig i konfl ikt efter annekteringen 
af Krim i 2014. Missionæren Zhuravlyov er blevet løsladt mod 
kaution, mens han venter på, at sagen kommer for retten.

I juli mødtes medlemmer fra tusinder af kirker i Rusland til 
bøn og faste mod den nye lov. Den er underskrevet af præsi-
dent Vladimir Putin, som har tætte forbindelser til den russisk 
ortodokse kirke.

”Denne nye situation minder om Sovjetunionen i 1929. 
Dengang var det kun tilladt at bekende sin tro inde i en kirke”, 
siger Hannu Haukka fra Great Commission Media Ministries. ”I 
praksis er vi tilbage, hvor vi var dengang. Disse anti-terrorlove 
er nogle af de mest restriktive siden Sovjet-tiden.”

Bodil

Under overskriften KOM OG BÆR 
MED inviterer Mission Afrika til 
års- og repræsentantskabsmøde 
den 10. september 2016 på Diakon-
højskolen i Aarhus. 

I Cameroun hjælper missionssel-
skabet mennesker, der er på fl ugt fra 
islamistisk terror. Samtidig spreder 
camerounske missionærer i Mali det 
gode budskab. Og Mor-Barn centret i 
Centralafrika er ved at være genop-
bygget efter de senere års borger-
krige i landet. 

Mission Afrika er også partner 
med SAT-7 på Cypern, som sender kristne tv-programmer ud til 
titusinder af mennesker i Mellemøsten og Nordafrika. 

Samtidig hjælper lokale ildsjæle i Sierra Leone kvinder med 
at lære at læse, så de kan tage del i deres lokal-demokratier.

På årsmødet vil ærkebiskoppen i den Lutherske Kirke i Nigeria, 
Nemuel Babba, holde foredrag om situationen i Nigeria. 

Der vil også være input fra nuværende og tidligere missionærer 
i Nigeria og Sierra Leone.  Der vil også være valg til bestyrelsen.

Bodil

Ærkebiskop Nemuel 
Babba fortæller nyt om 
situationen i Nigeria.

Årsmøde i Mission Afrika
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- Der fi ndes ikke onde ånder 
i vor åndeverden, siger arran-
gørerne af festivalen Isogaisa, 
efter at præsten i Lavangen har 
advaret imod den.

Jon Syver Norbye, sognepræst 
i Lavangen i Nordnorge, advarede 
sine sognebørn mod shaman-
festivalen i byen forrige weekend.

– Jeg er optaget af at vise, 
at der er en stor forskel mellem 
shamanisme og kristen tro, siger 
Norbye til KPK.

Isogaisa-festivalen har været 

arrangeret i Lavangen i fl ere år. 
Her kan man fx opleve en tur til en 
samisk offerplads, trommerejser, 
strubesang, foredrag om healing, 
samiske ritualer og noaidekun-
sten (samisk shamanisme).

– Som præst har jeg set et an-
svar for at sige noget om det, der 
sker. Arrangementet præsenteres 
som noget ufarligt, men jeg er 
bange for, at der er en åndsmagt, 
som virker med, siger Jon Norbye.

Samisk kultur
Isogaisa er et åbent arrange-

ment for alle husstande i kommu-
nen. Arrangør Ronald Kvernmo 
siger til KPK, at også kristne 
personer besøger festivalen. 

– I år har vi haft både kristne, 
muslimer, hinduer, russisk orto-
dokse, folk fra The Native Ame-
rican Church og mange andre 

trosretninger på festivalen, siger 
Kvernmo. Han mener ikke, at 
festivalen er i konfl ikt med kirken, 
men understreger, at samerne 
selv skal have lov til at udvikle 
deres kultur.

– Den åndelige del af den 
samiske kultur er også vigtig at 
passe  på, og det klarer vi selv, si-
ger Kvernmo. Han kalder kirkens 
kritik en 500 år gammel historie, 
som handler om en misforståelse 
af samernes naturforståelse. Han 
mener også, at de kristne burde 
glæde sig over, at Isogaisa-festi-
valen er helt rusfri.

Vigtigt at advare
Sognepræsten får derimod 

støtte fra forkynder og kusntner 
Annie Schaug. Hun har skrevet 
bogen ”Åndelig og helt normal” og 
var selv aktivt med i shamanisme 
og spiritualisme, før hun mødte 
Jesus og blev kristen.

– Folk har ikke pejling på, hvad 
de går til. Der følger megen angst 
med shamanismen, og man gør 
sig åndeligt afhængig af at søge 
de døde. Både kristne og ikke-
kristne kan gøre, hvad de vil, men 
det er vigtigt, at folk får at vide, 
hvad der er hvad, siger hun.

Schaug advarer selv mod både 
shamanismen og andre nyreli-
giøse strømninger.

– Jeg er enig med sognepræ-
sten. De kristne må turde råbe 

højt om dette, siger hun.

Afgørende forskel
Shamanismen præsenterer 

sig ikke som en religion, men har 
klare elementer af et livssyn. Og 
der er grundlæggende forskelle 
mellem shamanismen og Bibe-
lens lære, mener Norbye.  

 Han skrev et indlæg om sha-
manisme og kristen tro på hjem-
mesiden ’For Bibel og bekjen-
nelse’ i 2014.

– I Bibelen er der ikke en ubrudt 
linje mellem os og Gud. Der er 
sket et syndefald, og verden 
er ikke længere bare god. Vor 
længsel efter åndelighed kan 
ikke alene finde det, vi søger, 
men Gud kommer til os ved at 
sende sin søn, siger præsten og 
henviser til bibelverset: ”Jeg er 
vejen, sandheden og livet. Ingen 
kommer til Faderen uden ved 
mig”. Det siger Jesus i Bibelen, 
og det er det, vi tror som kristne, 
siger præsten.

Kristne på festival
Præsten mener, at der måske 

også er kristne, som opsøger 
Isogaisa-festivalen. Nogle er 
nysgerrige og er måske i et ån-
deligt grænseland. Det er blandt 
andet dem, jeg prøver at få i tale. 
Jeg tror også, at kristne samer 
reagerer på dette, siger Norbye.

Og Annie Schaug er af samme 

opfattelse. ”Folk hungrer efter det 
åndelige og længes efter Gud. 
Når der er en åndelig festival, 
kommer folk af nysgerrighed, 
længsel og uvidenhed. Men det er 
en synd, og det hindrer gudstroen 
i mennesket”, siger hun.

Dæmoner
Annie Schaug tror, at folk kan 

blive fanget i en negativ åndelig 
dimension gennem shamanisti-
ske trommerejser og ritualer.

– Folk er nysgerrige efter den 
åndelige dimension, og i begyn-
delsen kan den fortælle hem-
meligheder, for eksempel om 
deres døde slægtninge. De bliver 
nysgerrige og føler, at de får trøst 
og opmuntring for sjælen. Så er 
det let at blive fanget i en større 
åndelig dimension, siger hun. 

Præsten for tæller, at sha-
manismen indbyder til en indre 
rejse, hvor der bruges trommer, 
meditation og andre virkemidler. 
Det er et holistisk verdensbillede. 
De fl este af os vil jo gerne have 
et godt forhold til naturen, men i 
shamanismen tillægges naturen 
selv en guddommelighed, forkla-
rer Norbye.

Annie Schaug tror ikke, at sha-
manerne - som de selv påstår - er 
i kontakt med forfædrenes ånder.

– Personligt mener jeg, at de 
ikke snakker med de døde, men 
med dæmoner, siger hun.

Norsk præst advarer mod 
shamanisme på festival

Isogaisa-festivalen byder bl.a. på trommerejser, shamanisme og salg af ’Chaga-produkter’, som 
laves af en svamp, der lever på birketræer. Foto fra websiden.

Den samiske Isogaisa-festival har mange okkulte tilbud, mener norske kristne.

Der kan være onde åndsmag-
ter med på festivalen, mener 
sognepræst Jon Nordbye.

Studerende dræber otte kristne
efter blasfemi-anklager i Nigeria
En uheldig bemærkning har kostet otte mennesker livet i man-
dags i byen Talata Mafara i den nigerianske delstat Zamfara, 
skriver Åbne Døre. 

Problemerne begyndte, da en kristen studerende på Abdu Gusau 
Polytechnic under en samtale med en muslimsk medstuderende 
angiveligt krænkede Islams profet Muhammed. Hans udtalelse fi k en 
gruppe muslimske studerende til at fare i fl int og tæve den kristne.

Andre kristne kørte den forslåede studerende til hospitalet. Men 
voldsmændene fandt den bil, som havde hjulpet den forulempede til 
hospitalet; de satte ild til både den og huset, hvor dens ejer boede. 
Otte mennesker døde i branden. Det er uvist, om voldsofferet var 
blandt dem.

Ifølge vidner døde yderligere tre fra den vrede menneskemængde, 
da politiet åbnede ild mod den. Herefter har politiet indført ud-
gangsforbud i byen, skolen er lukket, og både statsguvernøren 
og præsident Buhari har fordømt episoden, som de lover vil blive 
efterforsket og straffet. 

Bodil

Kristen babysang-CD solgte til guld
CD’en ’Gynge lite grann’ fra IKO-forlaget er solgt i over 25.000 
eksemplarer. Nu kommer en opfølgning.

Albummet indeholder sange for de mindste og er tilpasset op-
lægget til baby-salmesang. Der er både kendte børnesange, rim og 
remser, bevægelsessange, vuggesange og salmer.

–  For os er det vigtigt, at børn tidligt får glæde af musik. Dette 
viser, at vi har ramt et marked, og at interessen for babysang er 
stor, siger markedschef Kåre Stige.

’Gynge lite grann’ består af 39 sange, hvor fl ere har et tydeligt kri-
stent indhold. Et stort ensemble af musikere og sangere medvirker.

Nu er der planer om en opfølgning, som skal hedder ’Gynge mer’, 
fortæller Kåre Stige. IKO-forlaget AS ejes af IKO-Kirkelig pedagogisk 
senter, som er et kompetence- og udviklingscenter med særlig fokus 
på kristen opdragelse og undervisning i hjem, kirke og samfund. 

KPK/Bodil

Markedschef Kåre 
Stige (t.h.) og 
producent Geir 
Hegerstrøms kristne 
babysange på CD’en 
’Gynge lite grann’ har 
solgt til guld. Foto: 
IKO-forlaget.

Gibson fortæller tusinder om 
sin nye fi lm om opstandelsen
Mel Gibson har besøgt den store kristne kampagne SoCal 
Harvest på Angel Stadium i Californien. Her blev han intervie-
wet af evangelisten Greg Laurie om planerne for sin nye fi lm.

- Det er selvfølgelig en kæmpe opgave. Og det er ikke en ’Passion 
2’. Den hedder ’The Resurrection’. Det er jo et meget stort emne og 
det kræver forberedelser, for vi vil ikke bare gengive det simpelt - du 
ved, ved at læse, hvad der skete, sagde Mel Gibson.

Manuskriptforfatter Randall Wallace har tidligere fortalt Hollywood 
Reporter om den nye fi lm. “The Passion er begyndelsen, og der er 
en meget større historie at fortælle”, sagde Radall Wallace. 

Mel Gibson selv siger i interviewet med Greg Laurie, at Randall 
Wallace er den helt rigtige til opgaven med at skrive om opstan-
delsen. ”Han er både en brilliant skribent og en stor instruktør. 
Han instruerede bl.a. ’We Were Soldiers’ og ’Heaven is for Real’”, 
fortalte Mel Gibson.

SoCal Harvest, som foregik den 26.-28. august, samlede op mod 
37.000 hver dag på Angel Stadium, over 100.000 fl ere fulgte med 
online, og 11.999 tog imod Kristus, oplyser arrangørerne.

Bodil

Titlen på Mel Gib-
sons nye fi lmprojekt 
bliver ikke ’Passion 
2’ men derimod 
’The Resurrection’ 
(opstandelsen).

Abortindustrien begår folke-
mord på sorte i USA, mener en 
sort præst.

Clenard Childress er senior 
pastor for New Calvary Baptist 
kirken i New Jersey. Han kæm-
per for sortes rettigheder i ’Black 
Lives Matter’ (sorte liv har værdi) 
og vil nu have bevægelsen til at 
tage afstand fra abortindustriens 
fl agskib Planned Parenthood. 

Præsten hentyder til, at der 
i USA aborteres fl ere sorte og 
latino babyer end hvide.

- Påstanden om, at Planned 

Parenthood samarbejder med 
Black Lives Matter, er indbegre-
bet af selvmodsigelser i en nød-
deskal, mener han.

I en artikel på hjemmesiden 
LifeNews.com skriver Childress, 
at Planned Parenthood ”blev 
skabt med håbet om at eliminere 
det afrikansk-amerikanske folk.”

Folkemord på sorte
- Nogle vil kalde det folkemord, 

for denne organisation har sank-
tioneret mord på de over tyve 
millioner afrikansk-amerikanere, 
som nu mangler i Amerika, skriver 

Childress. Han roser derimod 
borgerretsforkæmperen Martin 
Luther King, som han kalder ”en 
sand leder”.

”Jeg går ind for social ret-
færdighed, men ’Kærlighedens 
konge’ - pastor Dr. Martin Luther 
King - viste os den vej, han 
selv havde lært fra Kongernes 
Konge. Afrikansk-amerikanere 
må stoppe op og bede om at 
kunne skelne ret”, skriver Clenard 
Childress.

Bodil

Præst: ’Abort har kostet 20 mio. sorte livet’

Planned Parenthood er skyld i 
folkemord på sorte i USA, me-
ner pastor Clenard Childress.
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To nonner fundet knivdræbt i USA
S. Paula Merrill og S. Margaret Held fra Sisters of Charity blev 
fundet døde på deres bopæl i det centrale Mississippi den 25. 
august. En mand, som lige var blevet prøveløsladt, har tilstået.

Nonnerne var begge 68 år gamle og arbejdede som sygeplejer-
sker ved Lexington Medical Clinic i Durant.

”Bed og sig tak for de dyrebare liv, som s. Paula og s. Margaret 
har levet... De ofrede sig for de fattige. Og fordi vi er kristne kvinder, 
opfordrer vi også til at bede for gerningsmændene,” udtalte Susan 
Gatz fra Sisters of Charity.

De to nonner arbejdede i et område, hvor 40 procent af beboerne 
er fattige og uden sygesikring. Nonnerne hjalp folk i tusindvis, selv 
når de ikke var i stand til at betale, og de var højt elskede af de lokale.

Gerningsmanden har tidligere begået væbnet røveri og anden 
kriminalitet. Han var prøveløsladt efter sin seneste dom fra 2015.

Bodil 

Af Bodil Lanting

Tidligere præsidentkandidat 
Dr. Ben Carson blev tvunget 
til at undskylde, da han sidste 
år udtalte, at homoseksualitet 
er et valg. Nu viser tværfaglige 
studier, at homoseksualititet 
alligevel ikke er medfødt. 

WORLD News Service har 
netop offentliggjort den nyeste 
forskning på området.

Biostatistiker Lawrence Mayer 
og psykiater Paul McHugh fra 
Johns Hopkins University i Ma-
ryland har sammenlignet over 
200 godkendte studier inden for 
socialvidenskab, psykologi og 
biologi. 

De to forskere konkluderer, at 
både befolkningen som helhed og 
lovgiverne tager fejl, når det gæl-
der homoseksualitet. Deres 143 
siders konklusion præsenteres 
nu i magasinet The New Atlantis.

Orientering ændrer sig
Mayer og McHugh fandt ingen 

tvingende beviser på, at seksuel 
orientering er medfødt. Derimod 
fandt de mindre forskelle i hjer-
nens struktur og funktion hos hhv 
hetero- og homoseksuelle. Men 
de kan ikke afgøre, om forskel-
lene er medfødte eller derimod 
resultatet af påvirkninger fra 
miljøet og psykologiske faktorer.

Derfor er konklusionen, at der 
ikke fi ndes videnskabeligt belæg 
for påstanden om, at seksuel ori-
entering er noget medfødt.

Forskerne konkluderede også, 
at homofile teenagere ikke er 
tvunget til at leve resten af livet 
som homoseksuelle. Forløbsun-
dersøgelser af teenagere viser, 
at deres seksualitet ofte ændres 
over tid. 

En undersøgelse fandt, at 80 
procent af de unge mænd, der 
havde omtalt homofile følelser 
som teenagere, ikke gjorde det 
som voksne. 

Psykiske problemer 
relateret til kønsidentitet

Sammenlignet med heterosek-
suelle har ikke-heteroseksuelle 
en højere risiko for en række psy-
kiske og fysiske lidelser som 
angst, misbrug og vold i parfor-
holdet. De har også en fordoblet 
risiko for depression og selvmord.

Blandt transkønnede er selv-
mordsraten hele 41 procent eller 
10 gange højere end i resten af 
befolkningen.

Forkæmpere for seksuelle 
minoriteter forklarer helbredspro-
blemerne som en konsekvens af 
diskrimination. 

Men Mayer og McHugh mener 
ikke, at de sociale faktorer forkla-

rer alle problemerne. 
De ser en vigtig sammenhæng 

mellem seksuel vold i barndom-
men og senere ikke-heteroseksu-
el orientering. Denne faktor kan 
i sig selv bidrage til den øgede 
risiko for pyskiske og fysiske li-
delser, mener Mayer og McHugh.

Født i en forkert krop?
Forskningen bekræfter ikke 

tanken om, at en person kan 
være ”fanget i en forkert krop”, 
så en mand fx kan være født i en 
kvindes krop eller omvendt.

Studier af hjernestrukturer 
hos transkønnede sammenlignet 
med ikke-transkønnede påviser 
ikke nogen neurologisk basis for 
transkønnethed.

”Videnskabelige beviser un-
derstreger samstemmende og 
entydigt, at en fysisk og udvik-
lingsmæssigt normal dreng eller 
pige er præcis, hvad han eller hun 
ser ud til at være ved fødslen”, 
skriver forskerne.

Samtidig er der ikke noget, 
der tyder på, at kønsskifte-ope-

rationer forbedrer folks psykiske 
helbred. En undersøgelse viser, at 
kønsopererede har en selvmords-
risiko, som er 19 gange højere 
end andres.

Børns identitetskriser 
varer ikke ved

De fl este børn, som oplever 
problemer med deres kønsidenti-
tet, vil ’vokse fra dem’ igen. Mayer 
og McHugh er bekymrede over 
den medicinske behandling med 
”puberty blockers” og hormonbe-
handlinger, som ofte bliver tilbudt 
de helt unge.

- Vi er foruroliget og bekymrede 
over de store indgreb og manglen 
på mulighed for at fortryde. De 
ting bliver diskuteret offentligt og 
bruges til børn, skriver forskerne.

Mayer og McHugh konkluderer, 
at der stadig er mange uafklarede 
spørgsmål om homoseksualitet, 
og at der er brug for endnu mere 
forskning på området.

Går imod tidens trends
De nye forskningsresultater  

har fået bl.a. the American Aca-
demy of Pediatrics (AAP) til 
at protestere. AAP går ind for 
den samme type medicinsk be-
handling, som man bruger i The 
World Professional Association 
for Transgender Health. Denne 
forening bekræfter børn i deres 
tvivl om egen kønsidentitet og 
forsinker deres pubertet med 
hormonbehandlinger.

Til nyhedsmediet The Daily 
Beast, som har kritiseret den 
nye forskning som ”anti-LGBT” 
(homofobisk) svarer McHugh, at 
han er mindre optaget af politik 
og popularitet end af videnska-
belige fakta.

- Jeg tror, det udspringer af 
folks forståelse af, hvad viden-
skaben siger, og hvad den ikke 
siger. Det er ikke første gang, at 
jeg er gået imod traditionerne. 
Og i disse spørgsmål må jeg 
sige, at de ikke har lægefaglig 
begrundelse for deres påstande, 
understreger Paul McHugh.

Sister Paula J. 
Merrill og Sister 
Margaret M. 
Held blev fun-
det knivdræbt 
i deres hjem i 
Mississippi. Homoseksualitet er 

ikke noget medfødt

Ny forskning:

Studier i sociale forhold, psykologi og biologi afkræfter den udbredte antagelse.

I puberteten kan unge sagtens have følelser for personer af deres eget køn, uden at de derfor 
nødvendigvis bliver homoseksuelle som voksne.

Colombia: Hjælpeorganisationer 
glæder sig over ny fredstraktat
Kristne hjælpeorganisationer som den katolske CAFOD ud-
trykker glæde over den fredsaftale, som nu er indgået mellem 
Colombias regering og den revolutionære oprørsgruppe FARC.

ChristianToday.com skriver, at konfl ikten har kostet 220.000 
mennesker livet, og over 6 millioner er fordrevet i de sidste 50 år.

- Aftalen er et stort skridt fremad på det, der vil blive en lang vej 
til fred i Colombia. Det kræver en forvandling af landet i samarbejde 
med hele det colombianske folk og det internationale samfund, siger 
Claire Dixon fra CAFOD. 

Thomas Mortenson fra Christian Aid i Colombia ønsker også 
landet tillykke med aftalen og opfordrer regeringen til at sikre, at nye 
paramilitære grupper ikke kommer til magten fremover.

Bodil

Sudan: Kirkeledere anklages for 
at fortælle om forfulgte kristne
En retssag mod to sudanesiske kirkeledere er nu startet i 
Khartoum. De er sammen med to andre kristne anklaget for 
forsøg på at ødelægge regeringens image.

Ifølge Sudan Tribune blev pastor Hassan Taour og pastor Kuwa 
Shamal den 21. august sigtet for at have ”fabrikeret videoer af episo-
der med påstået folkemord, drab af civile, afbrænding af landsbyer 
samt påstande om forfølgelse af kristne i Sudan”. 

Anklageren mente desuden, at præsterne har ”udført spionage-
virksomhed og skaffet hjælpemidler for rebellerne i South Kordofan”. 

Pastor Taour har været tilbageholdt uden sigtelse siden 18. 
december sidste år, hvilket er i modstrid med sudansk lov. Pastor 
Shamal blev arresteret samme dag, frigivet - og igen arresteret 
uden sigtelse den 24. maj.

De to øvrige anklagede er Abdulmonem Issa Abdumawla, en intel-
lektuel fra Darfuri og Petr Jasek, som er en tjekkisk kristen advokat.

Siden Sydsudans uafhængighed har Sudans præsident Omar 
al-Bashir – der er efterlyst af Den Internationale Domstol ICC for 
folkemord – understreget, at Sudan er en islamisk stat med Sharia-
love. Kristne er under stigende pres i landet, som er nummer 8 på 
Åbne Døres liste over de lande, hvor kristne forfølges mest.

Bodil

Lawrence Mayer og Paul McHughs nye forskning præsenteres i 
tidsskriftet The New Atlantis, som beskæftiger sig med sociale, 
etiske, politiske og lovgivningsmæssige aspekter ved moderne 
videnskab og teknologi. 

Videnskabelige 
beviser understreger 

samstemmende og 
entydigt, at en ...

 normal dreng eller 
pige er præcis, 

hvad han eller hun 
ser ud til at være 

ved fødslen.

Satellitter afslører 72 massegrave 
med fl ere tusinde lig i Syrien
ISIS har tilsyneladende begravet tusinder af mennesker i 
mindst 72 massegrave i Syrien. The Associated Press har 
fundet frem til gravene med satellit-teknologi. Yderligere 16 
grave er fundet i Irak. 

Fundene er gjort i områder, hvorfra den islamistiske terrorgruppe  
nu er drevet tilbage. I en af de 17 tilgængelige grave har man fundet 
hundreder af lig fra en stamme, som blev udslettet af terrorgruppen. 
Gravene er lave, og kun et tyndt lag jord dækker de døde.

IS har systematisk henrettet religiøse mindretal som shiitiske 
muslimer, kristne og yazidier. Homoseksuelle er blevet smidt ud fra 
højhuse, og selv børn er blevet brugt som bødler.

Man frygter at fi nde fl ere massegrave i takt med, at IS trækker 
sig tilbage. Indtil videre regner man med, at op mod 15.000 ligger 
begravet i de allerede fundne massegrave. 

Bodil
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- Vi er imponeret over jeres 
kultur, og I er gode og gæstfri 
mennesker. Men der mangler 
nogle unge i jeres kirker.

Det siger Charles og Rachel 
Katale fra Tanzania, som netop 
har besøgt Brødremenighedens 
Danske Mission (BDM) i Dan-
mark. Charles er formand for 
kirkeprovinsen Tanzanias Lake 
Tanganyika Province i Kigoma og 
præst for en menighed med 250 
medlemmer.

Danmark er et godt land
Hvad er jeres indtryk af Dan-

mark?
- Danmark er et meget rent 

og smukt land. Jeres regering 
gør et godt stykke arbejde. I har 
mange skove, og I beskytter jeres 
historiske minder, siger Charles 
og Rachel. 

Under deres ni dages visit 
i Danmark har de bl.a. besøgt 
Grænsemuseet ved Christians-
feld og har lært noget om krigen 
mellem Danmark og Tyskland. 
Det er godt, at man bevarer hi-
storien, synes de. Men det kræver 
en prioritering, som man ikke har 
råd til, hvor de selv kommer fra.

- Men jeg vil selv til at gemme 
minder, siger Charles med et 
stort smil.

Larmende musik
Ægteparret har også besøgt 

Hjordkær Kirke i Sønderjylland,  
hvor præsteparret er tidligere mis-
sionærer. Charles fortalte under 
gudstjenesten om arbejdet i Tan-
zania. Samtidig fi k de afrikanske 
gæster selv et indtryk af kirkelivet 
i Danmark.

- Mange mennesker i Danmark 
går ikke i kirke, selv om de kalder 
sig kristne. Der er mange gamle i 
kirken, men de unge mangler. Det 
er ikke godt. Det er et problem.

Hvad gør I i Tanzania for at få 
de unge i kirke?

- Vi tænker på, hvad de unge 
ønsker. Så holder vi nogle sær-
lige lovsangsgudstjenester om 
lørdagen, hvor vi spiller mere af 
de unges musik og holder en kort 
prædiken. Og efter 5-6 måneder 
bliver de en del af menigheden, 
fortæller Charles.

Hvad mener de ældre om de 
unges musik?

- De ældre er bare glade for 

det, der sker. Men de synes nok, 
at det larmer for meget, indrøm-
mer præsten leende.

Flygtningearbejde
på fl ere sprog

Brødrekirken i Tanzania har et 
nært samarbejde med danske 
missionærer og volontører, som 
hjælper i skoler og klinikker om-
kring Tanganyikasøen. De gør 
også en stor indsats i landets 

fl ygtningelejre, som drives af FN. 
I lejrene har der boet fl ygtninge 
fra Congo gennem de sidste 
15 år. Der er også fl ygtninge fra 
Burundi, som har været i lejrene  
de sidste to år.

- Sammen med volontørerne 
holder vi seminarer for fl ygtnin-
gene om samfundsforhold og 
konfliktløsning. Vi underviser 
om, hvordan man skal leve som 
kristen, og vi skaffer dem bibler 

og kristne bøger og hjælper dem 
med praktiske ting, fortæller 
Charles Katale. 

Selv om der fi ndes over 100 
forskellige sprog i Tanzania, taler 
de allerfl este swahili og engelsk. 
I fl ygtningearbejdet må man dog 
bruge tolke. Men for at lette arbej-
det med fl ygtninge fra to forskel-
lige lande har man nu startet en 
kirke for hver af sproggrupperne.

Kirkerne samarbejder
- Brødremenigheden samarbej-

der med lutheranere, anglikanere 
og baptister, fx når vi holder store 
konferencer. Vi er også fælles om 
det kristne børnearbejde under 
Compassion International. 

Vi mødes til fælles bøn for 
vores land, hvor vi beder for 
de aktuelle problemer. Og når 
vi oplever problemer, fx med 
muslimerne, går vi sammen med 
de andre kirkers repræsentanter 
til regeringen for at forelægge 
sagen og bede dem om hjælp, 
forklarer Charles Katale.

Han har læst teologi på det 
lutherske Tumaini University i 
Iringa og blev ordineret som 
præst i 1991.

Charles og Rachel Katale har 
tre døtre og en søn i alderen 
15-24 år. De to ældste læser 
på universitetet i hovedstaden 
Dodoma, mens de to yngste går 
i secondary school i Arusha.

Præsteparret Charles og Rachel Katale fra Brødremenighedens kirke i Tanzania har netop besøgt 
Danmark. Her ses de uden for Café Morgenstjernen i Christiansfeld.

Afrikansk præstepar til danskere:

Man må tale det rigtige sprog for at nå folk
For de unge er det rigtige sprog måske musikstilen. For fl ygtninge er det modersmålet.

Brødrekirken i Tanzania
Moravian Church in Tan-

zania er landets tredjestørste 
kirke (efter lutheranerne og 
anglikanerne) og har godt 
400.000 medlemmer.

En af de danske missio-
nærer er Knud Elmo Knud-
sen, der udfører diakonalt 
og evangeliserende arbejde 
omkring Tanganyikasøen.

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

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

En baseballspiller må opgive sin karriere på grund af personlige 
problemer. Passiv og ligegyldig slæber han sig gennem hverda-
gen, også når det drejer sig opdragelsen af sin teenage datter. 
Men en ung mand med Downs-syndrom, som arbejder i det 
lokale supermarked, giver ham nyt håb og tro på livet. 
Tro, arbejde, formål og ikke mindst familien blomstrer, efter-
hånden som deres venskab vokser. 

94 minutter. DVD kr. 99,-  

Where Hope Grows
En uventet rejse - et uventet venskab 

MASADA
Den utrolige historie fra Israel 
Den utrolige (og tragiske) historie om en gruppe jøders oprør 
på den uindtagelige fæstning Masada mod den romerske 
overmagt i år 72-73 er først blevet til en historisk roman af Er-
nest K. Gann (The Antagonists), som så i 1981 blev fi lmatise-
ret for tv og sendt i 4 episoder også i dansk fjernsyn. Nu kan 
den efterspurgte fi lm, der nok bærer præg af at være en 30 år 
gammel tv-fi lm med måske lidt for stereotype skuespilpræsta-
tioner, fås på dvd. Og den er afgjort værd at se (igen).

Dobbelt DVD - 6 timer. Kr. 59,-

Courageous
Actionspækket drama 
af skaberne bag Fireproof

Fire mænd, et mål: At tjene og beskytte. Som retshånd-
hævende myndigheder står de over for fare hver dag, 
men når en tragedie rammer tæt på hjemmet, er disse 
fædre efterladt med deres frygt, håb og tro.
Ud fra denne kamp vil der blive truffet en beslutning, der 
kommer til at ændre hele deres liv. Danske undertekster.

124 minutter. DVD kr. 59,-

90 minutter i Himlen
Film baseret på Don & Eva 
Pipers sande historie

På vej hjem fra en konference bliver Don Pipers bil ramt 
af en lastbil, som krydser hans vejbane. Redderne konsta-
terede, at han var død på stedet. Mens hans krop lå livløs i 
den smadrede bil, oplever Don Piper at befi nde sig i himlen 
med al dens herlighed.
90 minutter senere vender han mirakuløst tilbage til det 
jordiske liv, efter at en præstekollega har bedt for ham.
Danske undertekster.

117 minutter. DVD kr. 129,-
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Af Steen Jensen 

Jette og Peter Hyldgaard sad 
i sofaen og så med, da TV2 i 
onsdags sendte Peter Inge-
manns program ”STØRST” – et 
program om Mercy Ships og 
livet på et hospitalsskib.  

Engang rev Jette og Peter selv 
et år ud af kalenderen og var frivil-
lige på skibet Africa Mercy. Et år, 
som gjorde så stærkt et indtryk på 
dem, at de hjemme igen startede 
deres eget hjælpeprogram for 
afrikanske børn: ”Medicin til børn”. 

Ægteparret fra Assentoft ved 
Randers brænder stadig for det 
arbejde, Mercy Ships gør, selv om 
det er nogle år siden. De vendte 
hjem i 2008. 

De var begge 26 år gamle og 
nyuddannet maskinmester og 
skolelærer, da de gik ombord på 
Africa Mercy i det vestafrikanske 
land Liberia. Africa Mercy er den 
gamle Storbæltefærge ”Dronning 
Ingrid”, som i dag fungerer som 
hospitalsskib ud fra Vestafri-
kas kyst. 

Meget af Peters tid gik i skibets 
maskinrum, hvor han kom til at 
arbejde sammen med liberian-
ske Jeffolo Kamara, og hurtigt 
udviklede det sig til et varmt 
venskab.  

Jeffolo var en dygtig og hårdt-
arbejdende mand, en troende kri-
sten, som drømte om at uddanne 
sig til sygeplejerske, så han 
kunne hjælpe sine landsmænd.  

Jette og Peter fattede straks 
sympati for Jeffolo, som havde en 
seriøsitet og en personlig udstrå-
ling, de kunne lide, og inden de 
vendte hjem til Assentoft havde 
de allerede betalt 300 dollars 
til at hjælpe Jeffolo i gang med 
uddannelsen. 

Hjemme igen begyndte de 
at indsamle penge til, at Jeffolo 
kunne videreføre og færdiggøre 
sin uddannelse, og siden har 
de hjulpet ham med at åbne et 
apotek i byen Brewersville nær 
Liberias hovedstad Monrovia. 

60-120 børn om året 
Det var sådan, deres hjælpe-

program ”Medicin til børn” kom i 
gang, og i dag sender ægteparret 

stadig penge fra indsamlinger 
– bl.a. i Lions Club og fra kirke-
kollekter – ned til Jeffolo, som 
vurderer, hvem af børnene, der 
er mest trængende og har størst 
behov for gratis medicin. 

Det svinger mellem 60 og 
120 børn om året, der får gratis 
medicin, og prisen på medicinen 
svinger mellem 20 og 60 dollars 
pr. behandling. Beløb, som de 
færreste forældre i Liberia, hvor 
mange overlever for to dollars om 
dagen, nogensinde ville kunne 
betale af egen lomme. 

Typiske lidelser hos børnene er 
malaria, orm i maven og diarré. 

Og dét er altså ikke indvolds-
orm, som vi kender i Danmark, 
men store, sneglelignede orme, 
som mange børn lider af. Der er 
mange afkræftede og dehydre-
rede børn med blødende afføring, 
som tit ikke har andet end beskidt 
vand til rådighed, fortæller Peter 
Hyldgaard. 

Han er i løbende kontakt med 
Jeffolo Kamara, som sender 
dokumentation for pengeforbrug 
og patientjournaler og en gang 
om året sender et detaljeret regn-
skab, og ind imellem videoklip 
om arbejdet, men ellers bygger 
meget på tillid til Jeffolo.  

Han har en fast pulje, som han 

trækker fra, hvis han vurderer, 
at et barn vil dø uden gratis be-
handling. Han har vist sig som en 
ordholdende mand, som Jette og 
Peter stoler meget på – men 
for at bidragsyderne kan se, at 
pengene bliver brugt, som de 
skal, holder Jette og Peter fast i 
dokumentationen fra Jeffolo. 

Sidst, ægteparret besøgte 
Liberia, var i 2012, og Jette og 
Peter har ingen umiddelbare 
planer om at rejse derned igen. 

Det er dyrt at fl yve derned, og 
vi vil hellere, at pengene går til 
medicin til børnene end til fl ybil-
letter til os, siger Peter. 

Vision om hospital 
Peter Hyldgaard lægger selv et 

stort arbejde i indsamlingsarbej-
det, for selv om ”Medicin til børn” 
har vist sig som en succes, ruller 
pengene ikke ind af sig selv. 

Han tager selv rundt og for-
tæller om projektet i bl.a. Lions-
klubber og har et fast samarbejde 
med Lions Club i Purhus ved 
Randers, der giver både mo-
ralsk opbakning og har støttet 
med rigtig mange penge, senest 
med en donation på 24.000 kr. i 
forsommeren. 

Også via kollekter i Kronjyl-
lands Frimenighed i Randers, 

hvor Jette og Peter og deres tre 
børn på 7, 5 og 2 år har deres 
kirkelige tilhørsforhold, er der 
blevet samlet mange penge ind. 

Vi mærker en meget stor op-
bakning fra kirkens og menig-
hedens side, ja, mange føler 
ligefrem, at det er deres projekt, 
siger Peter glad. 

Jette og Peters drøm er at 
skabe et hospital i Liberia. 

Det er en vision, vi har, og som 
vi har talt lidt med Lions Club 
om. Men det vil kræve en million 
kr. at etablere det, og at økono-
mien til driften er sikret en rum 
tid frem. Det nytter jo ikke noget 
at starte, hvis der ikke er penge til 

driften efter et års tid, siger Peter.  
Organisationen ”Medicin til 

børn” har dog købt en bygge-
grund og fået lavet tegninger, 
men det er et stort spring at kaste 
sig ud i projektet, og Peter er selv 
lidt forsigtig. Men, hvis det viser 
sig, at fl ere vil støtte op om det, 
og ”Medicin til børn” evt. kan få 
støtte via offentlige puljer, håber 
han, det bliver til noget.  

Med i bestyrelsen for ”Medicin 
til børn” er bl.a. advokaten Nikolaj 
Nikolajsen. 

Mødte tv-mand i fl y 
Jette og Peter Hyldgaard blev 

glade, da de for nyligt opdagede, 
at TV2 ville sende program-
met om hospitalsskibet Africa 
Mercy, endda i den bedste sende-
tid kl. 20. At det netop er Peter In-
gemann, der lavede programmet, 
var en ekstra bonus. 

”Jeg fl øj for halvandet år siden 
til USA i et fl y, hvor også Peter 
Ingemann var med. Jeg har altid 
syntes godt om hans program-
mer, og jeg har før tænkt, at 
netop han var manden til at lave 
et sådant program om Mercy 
Ships. Så jeg gik hen til ham og 
præsenterede mig og sagde, at 
jeg havde fået noget på hjerte. 
Jeg spurgte, om han mon ville 
overveje at lave et program om 
Mercy Ships, og dét, sagde han, 
lød spændende”, fortæller Peter. 

Om det lige var Peter Hyld-
gaards snak med tv-manden på 
fl yet til USA, der gjorde udslaget, 
er ikke til at sige, men tankevæk-
kende er det i hvert fald. 

Tv-manden Peter Ingemann 

har fortalt, at besøget på Africa 
Mercy var hans største oplevelse 
nogensinde – både personligt og 
professionelt.  

Det samme kan måske si-
ges om Jette og Peter Hyldga-
ard, som blev stærkt berørt af 
året som frivillige på hospitals-
skibet. 

Vi gør bare det, som enhver 
ville gøre, som har oplevet det, 
vi oplevede i Liberia, siger Peter 
Hyldgaard. 

Da parret, som i øvrigt mødte 
hinanden som helt unge på den 
kristne Djursland Efterskole i 
Fjellerup, var i Afrika, brugte de 
ofte friaftener og weekender på 
at besøge lokale børnehjem med 
containere med tøj, legetøj, mad 
og medicin.  

Peter deltog bl.a. også i et re-
noveringsprojekt i sin fritid, hvor 
han sammen med nogle andre 
maskinmestre renoverede pum-
per til hovedstaden Monrovias 
vandværk, skilte dem ad, tog 
dem tilbage til skibet og satte 
dem i stand og installerede dem i 
vandværket igen. Det resulterede 
i, at omkring en million men-
nesker igen kunne få vand fra 
vandværket. 

Ægteparret fik med Mercy 
Ships ved selvsyn lært dén lektie, 
at ting ikke sker af sig selv, især 
ikke i et fattigt afrikansk land, og 
ved hjemkomsten følte de, at de 
bare måtte gøre noget. Det resul-
terede for deres vedkommende 
så i hjælpeprogrammet ”Medicin 
til børn”. 

Ungt ægtepar 
bag gratis  
medicin til børn
Jette og Peter Hyldgaard fra Randers var med Mercy Ships i Afrika – og 
skabte bagefter deres eget hjælpeprogram til afrikanske børn 

Jeffolo Kamara er manden, der står for uddelingen af den gratis medicin.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 34:
Betty Olesen
Bygtoften 5
Fjelstervang
6933 Kibæk

Kodeord: Fidusmager

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 
8. 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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Teatret Møllen i Haderslev har 
netop haft premiere på et helt 
nyt stykke: Grænsevogteren.

Det handler om oberst Svend  
Paludan-Müller, der en tidlig mor-
gen den 26. maj 1944 ene mand 
tog kampen op imod mere end 
40 Gestapo-soldater i Gråsten. 

I kælderen sad hans hustru og 
datter. Dem og en tjenestepige 
lykkedes det den lokale sogne-
præst Hvidt at få fri ved at kravle 
ind gennem et vindue. 

Ved samme lejlighed hører han 
obersten sige: ”Gud forlade mig 
mine synder”. Præsten spørger 
om soldaten ønsker, at han skal 
bede for ham. Ja, det gør han, 
hvorefter han knæler ned på 
gulvet foran præsten. Obersten 
er i en vigtig sjælesorg i den 
pressede situation, og bagefter 

lyser præsten velsignelsen over 
den idealistiske mand, før han om 
kort tid går ind i døden. ”Herren 
velsigne dig... og give dig fred.”

Tyskerne kaster brandbomber 
ind i huset, og til sidst standser 
beskydningen fra huset. Svend 
Paludan-Müller brugte kl. 8.30 
den sidste af sine 200 patroner 
på sig selv. Senere identifi cerer 
præsten hans forkullede lig, mens 
butikkerne i byen lukkede, og 
fl agene gik på halv.

Altsammen er det dramatiseret 
mesterligt af Brian Wind-Hansen 
og skuespiller Ole Sørensen. En  
gammel radio med nogle lydglimt  
fra krigen, Hans Erik Phillips 
musik fra Fiskerne og en militær-
frakke er blandt de få remedier. 

Til gengæld er publikum helt 
tæt på i det intime teater.

Hvad drev denne soldat i hans 

håbløse énmandskamp, som 
måtte ende med døden? Det 
prøver stykket at famle sig frem til.

Stærkt medvirkende var det 
formentlig, at den danske re-
gering den 9. april 1940 havde 
overgivet landet til nazisterne 
næsten uden kamp. Det var ære-
krænkende for især militærfolk, 
som var villige til at give deres liv 
om nødvendigt, men ikke fi k lov 
af Stauning-Munch-regeringen.

Oberst Paludan-Müller kunne 
åbenbart ikke leve med sig selv 
uden at gå i kamp mod det 
nazistiske rædselsregime. Han 
var blevet udnævnt til leder af 
grænsegendarmeriet i 1937 og 
havde nok planer om at bruge 
korpset imod nazisterne. Han var 
mistænkt for at være involveret i 
dannelsen af illegale militærgrup-
per og for at skjule våben. 

Netop den 26. maj anholdt 
tyskerne et antal højere poli-
titjenestemænd og officerer i 
Sønderjylland, og Paludan-Müller 
var i forvejen forhadt af tyskerne. 
Han havde modsat sig, at græn-
segendarmerne skulle medvirke 
i eftersøgningen af engelske fl y-
vere, som var styrtet ned og 
undsluppet. Ved byjubilæet i 
Tønder havde han sagt, at det 
gode forhold mellem danske og 
tyske var ødelagt af besættelsen, 
som ikke ville blive glemt i 200 år. 

Efter at Gestapo nogle må-
neder før havde likvideret den 
kendte digterpræst og teater-
mand Kaj Munk, var turen måske 
kommet til Paludan-Müller.

Konkret opstod kampen, fordi 
han nægtede Gestapo at komme 
ind kl. 5 om morgenen, da de 
hamrede på hans dør. De kan 

Enmands-teater om en heroisk soldat
Ole Sørensen spiller éne mand alle roller i ”Grænsevogteren”, som Teatret Møllen opfører med kun en radio som rekvisit.

Anmeldt af Josua Christensen

Når jeg anmelder fi lmen ’Cap-
tain Fantastic’, er det med 
blandede følelser. 

På den ene side er det en 
vellykket fi lm, som både udfor-
drer normalitetsbegreberne i det 
moderne USA og præsenterer 
et fascinerede radikalt alternativ. 
På den anden side er fi lmen så 
anti-kristen, anti-etableret sam-
fundsorden, anti-pædagogisk… 
ja, simpelthen ANTI, at det bliver 
grotesk. Det er en fi lm for folk, 
som ikke har noget imod at få 
udfordret ethvert tænkeligt tabu 
og samtidig drømmer om en mere 
ren livstil i pagt med naturen.

Fantastiske mennesker
Ben Cash og hans kone har 

skabt nogle fantastiske men-
nesker, ’fi losofi ske overlevere’, 
står der i brevet.  Et brev, skrevet 
af Bens psykisk syge kone, som 
Ben får lov at læse, efter at hun 
har begået selvmord. 

I et opgør med konkurrence-
staten lever Ben Cash (Viggo 
Mor tensen) alene med sine 

mange børn, som han opdrager 
og underviser blandt andet i 
kapitalismekritik, selvstændig 
tænkning og fi losofi  i et hus midt 
ude i skoven. Dramaet foregår i 
et usædvanligt roligt tempo og 

langt fra de actionfi lm, som Viggo 
Mortensen ellers har spillet nogle 
stykker af. Men da moren dør, 
efter længere tid på et psykiatrisk 
hospital, beslutter Ben sig for at 
forlade naturparadiset og tage 

børnene med til begravelsen. 
Ikke i sig selv noget dramatisk 
kick off, hvis det da ikke lige var 
for svigerfaderens trussel om at 
få Ben anholdt, hvis han viser sig 
ved begravelsen. Turen gennem 

det moderne samfund bliver en 
rejse, der kommer til at forandre 
alle involverede parter. 

Tankevækkende
Instruktør og skuespiller Matt 

Ross sætter spørgsmål ved 
USA’s normer, og bl.a. i mødet 
med den ’civiliserede’ familie 
afsløres en overfl adiskhed, hvor 
man ikke formår at tale om livets 
skyggesider, og hvor samhørig-
heden slet ikke kan måle sig med 
Cash’s vilde familie. 

Filmen får en til at tænke over, 
hvem der egentlig er syg. Den 
skælder ud på kapitalismen, men 
vender også et ransagende og 
kritisk blik indad mod den selv-
valgte isolation og spiller på det 
ironiske ordspil ’fantastisk eller 
fantast’ ift. en faderrolle, som ikke 
er helt nem at blive klog på.

’Power to the people – stick it 
to the Man’. Sådan lyder det fra 
fi lmens hovedperson Ben Cash 
i ’Captain Fantastic’. Viggo Mor-
tensen har her en glansrolle som 
idealisten, der nok er gået lidt for 
langt, men som man alligevel til 
fulde får sympati for og forstår. 
Der er både grine- og grædega-

ranti og meget at tale om bagefter. 
Og samtidig er identifi kation og 
underholdningsværdien under-
vejs helt i top.

Titlen ’Captain Fantastic’ får 
måske en til at tænke på en 
superheltefi lm fra enten Marvel 
eller DC-universet. Der er tale 
om en noget alternativ superhelt 
uden overnaturlige evner, men 
det en stålsat vilje til at opdrage 
sine børn ubesmittet - væk fra 
samfundets kløer. 

’Captain Fantastic’ blev alle-
rede tilbage i januar 2016 rost til 
skyerne ved den årlige Sundance 
Film Festival, hvor danske Viggo 
Mortensen i sin hovedrolle som 
Ben Cash blev kaldt ’Verdens 
bedste far’ af det amerikanske 
brancheblad Variety. Det kan der 
nu være delte meninger om, men 
fi lmen er helt sikkert tankevæk-
kende og interessant, og Viggo 
Mortensen spiller karakterskue-
spil af format.  

Fantast eller fantastisk far?
Filmen ”Captain Fantastic” med Viggo Mortensen i hovedrollen handler om en fars forsøg på at opdrage sine børn ubesmittet af verden.  

Viggo Mortensen spiller familienfaren som gør oprør mod konkurrencestaten (still fra fi lmen: © 
Scanbox Entertainment)

komme igen kl. 10, når kontoret 
åbner, svarede han.  De sparkede 
derefter døren ind, og han skød 
en tysk soldat. Så var der krig.

Men forud havde han sagt til 
sine soldater, at uanset hvad 
han bragte sig ud i, så skulle de 
ikke forsvare ham, men adlyde 
regeringens ordre om ikke at gøre 
modstand. Så han var forberedt.

Svend Paludan-Müller var 
vokset op i et præstegårdshjem, 
og i begravelsestalen nævner 

præsten - også lidt modigt - at 
obersten døde som dansker og 
som kristen. Begravelsen var 
blevet forbudt i Sønderjylland og 
måtte foretages i Snesere ved 
Aalborg, hvor 2.500 deltog.

Efter premieren opføres fore-
stillingen den 30.-31. august og 
igen 1., 20. og 21. september. Og 
det er nok et stykke, som tages 
frem med mellemrum.

Henri Nissen.

Svend Paludan-Müller var ridder af Dannebrog og havde klare 
æresbegreber. Han var klar til at tage kampen op mod nazister-
ne, selv om det skulle koste ham livet. Og det gjorde det...



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1
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Dansk 
Europamission

Retræte-værelser udlejes 
på husmandssted i rolige, 
naturskønne omgivelser 

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

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

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

aasesdatter@hansen.mail.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

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

’5984 Radiomission i Afrika’ 

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

Bolig

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Debat

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

Bestyrelse: Pastor emeritus, cand.jur. Stig Christensen (fmd.), 
generalsekr. Karsten Bach, chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus.

Redaktion@udfordringen.dk
Henri Nissen (ansv.hav.) Lisbeth Thomsen, 
Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
Brevkasseredaktører: Orla Lindskov
Christensen og psyk. Suh B. Jacobsen.
Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal

Annoncer@udfordringen.dk 
Jan Grundvad 
Bogholderi@udfordringen.dk
Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
Revision: rgd revision, Århus
Tryk: Trykcentralen, Vojens

Telefon: 74 56 22 02 Fax: 74 56 32 19
Telefonerne er normalt åbne fra kl. 10-15. 
Adresse: Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
Hjemmesider: www.udfordringen.dk
www.hosianna.dk (bøger, musik, fi lm)
Netbank: annoncer: 7040 0001 830 438
abonnement: 7040 0001 830 420
PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
debitorgruppe 00001 - Abonnements-nr. på 
adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Burkini-forargelsen
Jeg har ingen sympati for hverken islam eller islamisme, men hvis 

vi i vor åndelige fattigdom lægger muslimerne for had pga harmløse 
burkini-gevandter, er vi lidt for langt ude.  Skal der virkelig ikke mere 
til at forarge det lovpriste, danske frisind?  Deres badedragt kan 
minde lidt om mine amerikanske børnebørns ”wetsuit”  (våddragt), 
da de under et besøg badede ved Karrebæksminde sidste sommer.  
Det var dog ikke for at se mere ærbare ud, men for at mindske 
kuldechokket i det kolde vand. 

 Lad os rette opmærksomheden mod alvorligere ting og istedet 
tilbyde Allahs koranbundne kvinder et glad, evangelisk alternativ, 
som ikke behøver at være hverken bikini eller g-streng. Det vil 
måske mindske  burkini-chokket.  Og forargelsen.
JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Noget om nåde
Der er noget ved nåde, jeg ikke forstår,
som blid sommervind, der kærtegner mit hår.
Det er som at ligge på grøn blomstereng
blandt blomster og bier, der summer omkring.

Der er noget ved nåde, jeg ikke forstår,
et anker i stormen, som aldrig forgår.
En klippe i livet, som altid står fast,
som bærer mig, selv der hvor drømmene brast.

Der er noget ved nåde, jeg ikke forstår,
som krokus i sneen, der varsler om vår,
og Skaberens hånd vil fastholde sit greb,
når jeg føler, jeg drukner, så har jeg et reb.

Der er noget ved nåde, der er mig for stort.
Jeg er elsket, skønt intet derfor jeg har gjort.
Jeg hviler i Gud den Almægtiges hånd,
og den dag jeg udånder, har jeg Guds Ånd.

Der er dybder af nåde, jeg aldrig har set,
uendelig godhed du mig har beredt.
Jeg svimles ved tanken, kan rumme så lidt;
men Gud, du har hørt mig hver gang jeg har bedt.

Der er noget ved nåde, jeg ikke forstår,
skønt livsløb kan ændres, den altid består.
Et fyrtårn - når bølger i livet slår ind,
fornemmer jeg nåde og fred i mit sind

Jeg takker dig Gud for den nåde, du gi’r,
jeg bøjer mig ned, og helt lille jeg bli’r.
At store, almægtige, kærlige dig
vil elske og vise din godhed mod mig!
   SOLVEJ ALLEN, FREDERIKSBERG

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06
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Brug for en annonce? Ring 73 56 15 06

Erhverv

Møder

Stillinger

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du kan oprette et iværksætterselskab med en 
selskabskapital helt ned til 1,00 kr.?

Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285

Luksussommerhus - TranumLuksussommerhus - Tranum
3 km til lækker strand3 km til lækker strand
Tæt på Lien og FosdalenTæt på Lien og Fosdalen

KæmpeKæmpe
lege- oglege- og
aktivitets- aktivitets- 
områdeområde

8 + 2 pers. hus8 + 2 pers. hus
Stor stue/alrum/køkkenStor stue/alrum/køkken
4 soverum + hems4 soverum + hems
2 badeværs. bl.a. 2 pers. spa 2 badeværs. bl.a. 2 pers. spa 
og saunaog sauna
Pris: fra kr. 750 weekendPris: fra kr. 750 weekend
         uge kr. 1.950 - 4.500         uge kr. 1.950 - 4.500

Jan Grundvad - tlf. 5370 7100Jan Grundvad - tlf. 5370 7100  
Mail: grundvad@live.comMail: grundvad@live.com

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. 

Udlejning

Kordegn ved Vor Frelsers Kirke, Aalborg
Da vores kordegn har valgt at gå på pension, søger vi en 
kordegn i en 37 timers stilling med ansættelse pr. 1. novem-
ber eller snarest derefter.

Vi er en kirke, hvor det forkyndende arbejde for børn og 
voksne er meget vigtigt. Vi ønsker derfor en kordegn, som 
kan se sig selv som en aktiv deltager i dette vigtige arbejde 
sammen med det øvrige personale. 

Lyder dette som noget for dig, så se hele stillingsopslaget på 
kirkens hjemmeside: vorfrelserskirkeaalborg.dk 

Bofællesskabet Skærvebo 
Haremarksvej 76,  8723  Løsning

Skærvebo tlf. 7565 0990 - Annekset tlf. 7565 0996

Pædagog til Bofællesskabet Skærvebo/Annekset
Annekset søger pædagog til ansættelse i en tidsbegrænset 
stilling på 30 timer ugentlig med mulighed for fastansæt-
telse. Stillingen ønskes besat til 1. november 2016 eller 
snarest muligt og frem til 31. januar 2016

Skærvebo/Annekset er to afdelinger med henholdsvis 12 
og 8 dejlige beboere, der er fysisk og eller psykisk udvik-
lingshæmmede. Skærvebo/Annekset er tilknyttet Kristelig 
Handicapforening
Vi glæder os til at få en kollega, der er robust og humør-
fyldt, en kollega der ønsker at være med til at give vores 
beboere et respektfuldt, sjovt og indholdsrigt liv. Vi for-
venter en medarbejder, der kan tage ansvar, være tydelig 
og arbejde struktureret. Vi sætter medarbejdernes trivsel 
meget højt og forventer, at det vil være naturligt for dig 
at bidrage til dette.
Vi arbejder bl.a. ud fra en neuropædagogisk tænkning og 
har en forventning om, at du er parat til nødvendig videre-
uddannelse inden for dette område.       
Alt arbejde er ud fra det kristne grundsyn: ”Alle er skabte 
og unikke”.   
Der kan påregnes dag/aften og weekendarbejde.
Kom og besøg os, vi vil gerne vise dig rundt på 
Haremarksvej 52, 8723 Løsning.
Ansøgningsfrist tirsdag d. 19. september 2016
Samtale uge 38.
Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden:
www. skaervebo.dk eller ved henvendelse til:
Leder Erik Laursen 75650990/30546677 eller 
afdelingsleder Joan L. Kristensen 75650996

Det 
bedste  
er i vente 
Opstandelsessalmer

CD indlagt i bogen

Nye salmer inspireret 
af særlige gravsten

Efterskiften på forskel-
lige gravsten har inspireret 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som grundsten.

”The best is yet to come” 
står der på sangeren Frank 
Sinatras gravsten. 

Også Etta Cameron, H.C. 
Andersen, Søren Kierke-
gaard og mange andre 
forlod verden ved at lade 
deres tro på livet efter døden 
blive mejslet ind i sten.
Indbundet med farvefotos 
på højglans papir. 

Forsidebilledet er malet af kunstneren Arne Haugen Søren-

Refl eksioner over evighedenRefl eksioner over evigheden
DET BEDSTE ER I VENTE

92 SIDER - FARVE
CD INDLAGT I BOGEN

KR. 249,-
Daniel Øhrstrøm (f. 1979), er 
kulturjournalist på Kristeligt 
Dagblad, foredragsholder og 
medforfatter til bl.a. bestsel-
leren ”Den forbudte frelse” .

Med bogen følger også en CD med musik af Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Mathew, Silas Eriksen, Anders Bruun, Hans Poulsen, 
Kloster, Mikael R Andreasen, Margretha Højgaard Poulsen, Solrun Stig, 
Kristine Bruun Jørgensen, Kenneth Kühn, Tobias Grumstrup Øhrstrøm, 
Daniel Øhrstrøm, Louise Tuxen, Louise Adrian og Fangekoret.



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

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

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser 
- fra vugge til grav

Suh Bjerg Jakobsen har svaret på 
hundredevis af spørgsmål i sin 
psykolog-brevkasse i ugeavisen 
Udfordringen. Mange har fået 
hjælp gennem hendes vise svar. 

I denne bog bringes 35 udvalgte 
svar, som samtidig dækker hele 
spektret - fra vugge til grav. Læse-
ren vil kunne nikke genkendende 
til mange problemstillinger - og 
måske blive lidt klogere på livet...

Paperback, 115 sider. kr. 148,-

Andagtsbog af ny dansk forfatter:

Elsket af Han
Af Line Nielsen 

Det begynder med ham. Alt begynder med ham. Uden ham 
var der slet ingenting. Uden Jesu kærlighed ville livet være 
tomt, koldt, intetsigende, ondt og livløst. Vores relation be-
gynder med, at han elsker os. 

Når vi erfarer det, forvandles vi indefra. Glæde og fred fylder 
vort sind. Ting falder på plads. Mildhed og overbærenhed 
bliver en del af vores sindelag. Vi bliver i stand til at elske. 
Det kan vi ikke i os selv. Derfor har vi brug for hans kær-
lighed hver dag. Vi har brug for at overgive vores liv i hans 

kærlige hænder hver eneste dag. Elsket af HAM indeholder 
andagtsstykker til hver dag – hele året. 

Indbundet, 386 sider. kr. 199,-

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

Nyhed!Nyhed!

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.

Ny bog af YWAMs grundlægger:

Verdens vigtigste bog
Af Loren Cunningham
Vi kan forandre verden!
Intet land er for hårdt, for fattigt, for ramt af kriminalitet, 
for splittet af krig, i for dybt åndeligt mørke til, at det kan 
forandres. Gud har givet os nogle grundlæggende princip-
per, der er nøglen til ethvert problem, som vi støder på i det 
enogtyvende århundrede. Svarene fi ndes mellem første og 
sidste side i én eneste bog – Bibelen.

I ”Verdens Vigtigste Bog” viser missionæren Loren Cun-
ningham os, hvordan vi sammen kan bruge Bibelen, under 
Helligåndens vejledning, til at forandre hele verden.

Indbundet, 278 sider. kr. 199,-

Fortællinger som styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, - Fortællinger som styrker troen: Vælg 2 stk for kr. 98, - 

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

- Kan incest tilgives? Af Jonna Theede - 189 sider
- Kun lidt slemt. Af Sara F. Jensen - 147 sider
- Fundet og fri. Af Iris M. Pedersen - 120 sider
- Jeg fandt håb! Af Birte Lykke Olsen - 142 sider

Ved bestilling på hjemmesiden, skriv ”Tilbud - 2 
bøger for 98 kr.” under bemærkninger sidst i 
bestillingen. 
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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 

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

Kommende møder med redaktøren
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Aftal et 
møde på tlf. 5131 6599 eller henri@udfordringen.dk og 
være med til at gøre Udfordringen kendt.

2.-4. September Strandby IM-lejr på Hvide Klit, Lyngså.
5. Sept. kl. 19 Bøn for Danmark, Udf., Jernbanegade 1, Christiansfeld
2. okt. 14.30 Oase Sønderjylland, Tinglev Bibliotek: Bøn der forandrer.
3. okt. kl. 19 Bøn for Danmark, Udf., Jernbanegade 1, Christiansfeld
7. okt. kl. 13 Rundvisning i Brødremenighedens historie, Chr. feld.
7. okt. kl. 19 Munkebo, Munkebovej 13, Blendstrup, 8983 Gjerlev
25. okt. 19.30 Kernefællesskabet Ø. Snede, Mission, mirakler - og mig.

Hver fredag kl. 19-21 café-møder med forsk. talere og forbøn i Café 
Morgenstjernen, Jernbanegade 1, eller Søstrehuset, 6070 Christiansfeld.

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?

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

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

tDavid Hansen &
Mattias Lekardal

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

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 
11. Sept.
kl. 10:30

Ulf Oldenburg
Evangelist og missionær
i Sibirien og Østeuropa

S
1
k

Ulf Olden

8 - (10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet.
Lej direkte. Ugepris kr. 1400 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg i 
ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368

Helligåndsaftner
Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag d. 9. september kl. 19: 

Peter Hedelund
”Fri af frygt?”

Fredag d. 30. september: 

Hans Berntsen
Helbredelse og ny livsstil

Fredag d. 7. oktober: Stort kor fra Nordjylland:
Evangeliets Gyldne Sange 

Fredag d. 11. November - Lovsangsaften 

Alle andre fredage kl. 19:

Café-aftner i Morgenstjernen
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld

– med åndelig undervisning af:

16. September  - Bibi og John Jørgensen: 

Når tanker invaliderer os
23. September - Jørgen Christensen 

Behov for et gennembrud?
14. Oktober - Hans Jacob Krarup 

Nye tanker - nyt liv
21. Oktober - Bibi og John Jørgensen

Vores åndelige våben

- 

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

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

Hamburg på første klasse
3 dage på 4-stjernet superiorhotel i Tyskland

Best Western Premier 
Alsterkrug Hotel ★★★★

Hamburg har det hele – de nordtyske 
byers hyggelige atmosfære, interna-
tional karakter med shoppingmulig-
heder og alternative miljøer, der med 
tiden bliver europæisk mainstream 
samt de klassisk kulturoplevelser, der 
i kombination med den korte afstand 
fra den danske grænse har gjort byen 
til en velbesøgt feriedestination. Her 
indkvarteres I på 4-stjernet superior-
hotel syv kilometer fra centrum. 

Ankomst: Fredage og lørdage frem 
til 10.12. samt valgfri i perioderne 
30.9.-8.10. og 16.-26.12.2016.

 pas til bus, sporvogn,  
 U-bahn og transport 
 både på Elben

Pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode kr. 1.349,-

Børnerabat 
Op til 3 børn
0-11 år gratis

3 overnatninger 1.599.-

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
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 4/9
14:00 Gudstjeneste fra Værløse
Sognepræst Jacob Søe Esmarch 
inviterer til familiegudstjeneste i 
Nørrelandskirken. Dukken Konrad 
kan ikke helt koncentrere sig og 
bliver optaget af noget helt andet. 
Prædikenen foregår i børnehøjde 
og inddrager for tællingen 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.

14:45 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. Sendes også mandag 
kl. 17:10

Mandag 5/9
21:40 Biblens gåder - Da Moses 
skilte vandene.Tysk dokumentar 
fra 2015. (Secrets of the Bible)
Moses, der delte Det Røde Hav, 
så israelitterne kunne komme tør-
skoede over, er det største mirakel 
i forbindelse med israelitternes 
udvandring fra Ægypten, men er 
for mange bibelforskere også det 
sværeste at forklare. Mange tvivler 
på, at det overhovedet har fundet 
sted. Men både den bogstavtro 
kristne, tidligere elitesoldat Bob 
Cornuke og Carl Drews, compu-
terspecialist og klimaforsker, mener 
fra hver sit udgangspunkt at kunne 
konkludere, at Biblens beskrivelse 
kan være sand. Sendes også tirs-
dag kl. 18:00.

Lørdag 10/9
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Joachim B. 
Olsen taler om, hvordan det kan 
være svært at holde fast i troen. 
Sct. Peders Koncertkor ved dirigent 
Karsten Blond synger salmen 
”Døden er den sidste fjende” fra 
Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 11/9
14:00 Gudstjeneste fra Hol-
stebro.Sognepræst Jacob Søe 
Esmarch og Nørrelandskirkens 
gospelkor fylder kirken med sang 
og musik på denne søndag, hvor 
evangeliet fortæller om to kvinder, 
der har mistet deres bror og nærer 
et stort ønske om at skrue tiden 
tilbage.

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

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.

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

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

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

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte 
radiotranmission af Morgenan-
dagten fra Domkirken i Køben-
havn på DR K. Sendes alle dage 
fra mandag til lørdag kl. 8.05.

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

Mandag 5/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 6/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 7/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Professor Niels Henrik Gregersen 
besøger skurvognen for at tale om 
mødet mellem gamle trosforestil-
linger og ny kosmologi. 
www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 8/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 9/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 10/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 11/9
07.33 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Hjerting Kirke, Ribe 
Stift. Prædikant: Arne Mårup.
Organist: Henrik Krüger.
Hjerting kirkes kor.
19.30 Mennesker og tro (P1)

DR Kirken søndag den 11. september: Sognepræst Jacob Søe Esmarch prædiker fra Nør-
relandskirken i Holstebro. Foto: DR Kirken.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Live-gudstjeneste på KKR-tv: Hver søndag kan du se gudstjenesten fra Kirken i Kulturcentret  
på KKR-tv. Følg gudstjenesten live kl. 10.30 på: www.kkr.tv.dk/live-tv
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Jeg ved godt, vi ikke sådan offi cielt er kærester. 
Men Bibelen siger ”hold jer til det gode”, så jeg me-
ner, det må være i orden, at jeg giver dig et knus...

En lidt forsinket kommentar til 
en artikel i Udfordringen d.3 juli 
om, hvor langt man kan gå som 
kristen fotomodel.

Det fi k mig til at tænke på en 
historie, jeg hørte engang, om en 
konge, som søgte en ny kusk til 
sin hestetrukne karet.

 Der kom mange unge mænd 
for at søge stillingen. Alle skulle 
afl ægge en prøve på deres evner 
til at styre kareten, ad en bestemt 
rute med forskellige forhindringer, 
blandt andet forbi en dyb kløft. 

Flere af ansøgerne skulle rigtig 
vise, hvor dristige de var, og hvor 
behændigt de kunne køre tæt 
forbi kløften.

Men så var der en af ansø-
gerne, som så faren ved den 
dybe kløft og sagde: ”Den kløft er 
jo livsfarlig, så den vil jeg køre så 
langt uden om som muligt!”

 Så kan man næsten gætte, 
hvem der fi k stillingen.
 KNUD BAK SØNDERAGERVEJ 1 
STENDERUP 6683 FØVLING

I Udfordringens sommeravis fortalte Jacqueline 
Thießen om det at være model, selv om hun reg-
ner med at blive præst. Her svarer en af læserne. 

Kristne unge bliver mere og 
mere positive overfor online 
dating, viser ny undersøgelse.

The National Association of 
Evangelicals (NAE) har spurgt 
sine medlemmer om brugen af 
datingsider.

Flest søger på 
kristen datingside 

Har nogen du kender person-
ligt prøvet en online dating hjem-
meside? Og hvis ja: Var det en 
kristen dating-side?

Næsten 93 procent af de ad-
spurgte ”kendte nogen”, der har 
brugt en online dating hjemmesi-
de, og op mod 60 procent sagde, 
at det var en kristen hjemmeside.

Blandt de øvrige var der usik-
kerhed om, hvorvidt de bekendte 
havde søgt på en kristen hjem-
meside (22%), mens 19 % havde 
søgt på en ikke-kristen datingside.

For og imod datingsider
Undersøgelsen viste også, at 

25 procent af deltagerne kendte 
nogen, der havde fundet en æg-

tefælle via en online hjemmeside. 
Otte procent oplyste, at de selv 
havde fundet deres ægtefælle via 
online dating.

En af deltagerne tilføjer, at han 
mener, online dating er så po-
pulært, fordi mange mennesker 
føler, at de kender den, de har 
kontakt med, bedre end gennem 
traditionel dating.

En anden fortalte om et ægte-
par, som nu ”har været lykkeligt 
gift i to år. Med den afstand, der 
var imellem dem, ville de aldrig 
have mødt hinanden, hvis det ikke 
havde været for dating-siden”.

Nogle brugere af dating-siden 
fortalte om dårlige erfaringer med 
online dating eller kendte nogen, 
som havde oplevet det. Men de 
fl este mente, at de negative op-
levelser har at gøre med, at folk 
var ”unge, rastløse og uerfarne”.

Bodil

USA: Online dating er et 
kæmpehit blandt kristne

Debat

Hvor langt bør man gå som kristen model?

”Heidi’s præstedatter næsten nøgen” skrev det tyske magasin 
BUNTE om dette billede af Jaqueline i Germany’s Next Top-
Model. Overskriften hentydede til, at topmodellen Heidi Klum 
havde taget den 16-årige model Jacqueline Thießen med ud for 
at købe smartere tøj til konkurrencen.

Stadig fl ere kristne unge ser positivt på muligheden for at søge 
en kæreste på nettet - helst på en kristen datingside.

Tommelfi ngerregler for online dating
Jim Daly fra Focus on the Fa-
mily i USA opfordrer singler til 
at følge fem enkle regler, når de 
søger en kæreste online.

1. Mød hinanden hurtigt
Flere ægtepar, som har mødt 

hinanden på nettet, gik hurtigt 
fra online møder til at mødes i 
den virkelige verden. Det føles 
mindre trygt - men det er der, man 
lærer hinanden rigtigt at kende - 
fx hvordan den anden behandler 
andre, reagerer på hverdagens 
frustrationer mm.

2. Brug sund fornuft
Selv om du har kontakt med en 

anden via en kristen dating-side, 
kan du ikke være sikker på, at 

den anden er det, som han/hun 
giver udtryk for. Aftal jeres første 
møde på et offentligt sted og for-
tæl dine venner og/eller familie, 
hvad du gør.

3. Mød vennerne
Tag hurtigst muligt din ’online-

ven’ med ind i dit eget fællesskab 
og lad din omgangskreds se ham 
/ hende an. Lær også hans/ hen-
des venner og familie at kende, 
og lyt til andres vurdering.

4. Det første møde
må godt være akavet

”Det var mærkeligt at møde 
min kommende ægtefælle første 
gang. Han vidste, hvad jeg havde 
lavet på arbejdet dagen før, men 
jeg vidste ikke, om han havde 
smilerynker ved øjnene, eller om 
han brugte hænderne meget, når 
han taler. Men han var tålmodig 
med mig, og jeg takker Gud for, 
at jeg kunne sætte mig ud over 

ideen om, at vores første møde 
skulle blive helt perfekt. Vi lærte, 
at man må kæmpe for det, der 
virkelig betyder noget”, fortæller 
en kvinde fra Focus on the Family.

5. Stol på Gud og 
lad ham lede dig

Det gælder både for parforhold, 
som starter i virkeligheden, og 
dem, der starter online.

Det vigtigste er at bede, tro og 
adlyde Gud hele vejen gennem 
dating-tiden. Det er ham, der 
har det store overblik over dit liv. 
Og han elsker dig højere, end 
du nogensinde vil kunne fatte. I 
sidste ende må det være ham, 
der ’arrangerer’ et evt. ægteskab.

Bodil

“Mystery Airlines” er danske Amailie Skrivers tredje 
udgivelse. Efter to albums udgiver hun nu en EP med 
seks numre. Fire helt nye, en fortolkning af soundtracket 
”Wunderkind” fra Narnia-fi lmen ”Løven, Heksen og Gar-
derobeskabet”, samt en akustisk version af et nummer 
fra hendes første udgivelse. 

På Mystery Airlines refl ekterer hun over livet som ung, rodløs 
og søgende. Det handler om at fi nde sig selv – heraf kommer 
CD’ens lufthavnstema og titlen, da det er et mysterium, hvor 
livets rejse bringer os hen. 

Musikken er stemningsfyldt og fl ot fortalt gennem tekster, 
der med dybde og indsigt fortæller om livet, som det er. 

Amalie er inspireret af sangere som Tina Dickow og Alanis 
Morisette, men hvis man tror, at hendes musik lyder som 
noget, man har hørt før, kan man godt tro om igen. Amalie er 
helt sin egen, hendes musik er et rigt lydunivers med smukke 
og stemningsfyldte detaljer, som man har lyst til at dykke ned i 
igen og igen. Når man har hørt et nummer første gang, er det 
som om, man kun lige har smagt på musikken. 

Hun synger om livets kampe og livet som kristen i både 
med- og modgang med en inderlighed, som ikke efterlader 
tvivl om, at hun har været der selv. Med et ønske om at minde 
os om vores værdi som mennesker fortæller Amalie om Guds 
eksistens og den virkelighed, at Jesus vandrer sammen med 
os side om side gennem alt.  

Pressemeddelelsen fra Amalie selv siger, at hendes musik 
læner sig tæt op af stemningsfyldt melankoli, og Amalies lyse 
lette stemme er i denne stemning fuld af liv og glæde. Da 
albummets sidste nummer fader ud, er jeg fyldt med håb og 
glæde. For Amalies budskab går rent igennem til mig - Jesus 
er jo med os hele vejen. 

Lisbeth 

Stemningsfuld
og smuk rejse 



Udfordringen søndag den 4. september 2016  23 Ung Udfordringt

Klummen

Af Torben Søndergaard

BEST WESTERN HOTEL HEBRON
Helgolandsgade 4, 1653 Kbh. V 
+45 33 31 69 06 ·hebron.dk
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BEST WESTERN

Ungt sangtalent gør op 
med præstationskulturen

Amalie er 23 år og har skrevet 
sange i 10 år. Hun er singer- 
songwriter og både skriver, 
komponerer og arrangerer alt 
selv. Den 17. september del-
tager hun på A Day of Praise 
i Hillerød med en releasekon-
cert i forbindelse med sin nye 
udgivelse.

Med sin musik ønsker Amalie 
at fortælle sine lyttere om Guds 
eksistens, og at vi ikke er alene, 
men at Jesus vandrer sammen 
med os side om side gennem alt. 

For troen på Gud er altafgø-
rende for Amalie. Det er enormt 
vigtigt for hende at vide, at der er 
en mening med livet – en skaber 
bag  skaberværket. I naturen og i 
mennesket fi nder hun et bevis på, 
at der er en hjerne bag tingene. 

- Det er fantastisk, at tingene er 
så gennemtænkte, og alle de na-
turlige processer, som sker af sig 
selv, er enormt vilde og kræver en 
større forklaring, siger Amalie i et 
interview til A Day of Praise.

Opgør med 
præstationskulturen

En af sangene på den nye ud-
givelse hedder ”Human Theatre” 
og gør op med præstationskul-
turen:

- Vi lever i et samfund med 
meget høje krav til, at vi skal 
have succes, være på en bestemt 
måde, og at vi skal præstere for 
at vinde værdi og være gode nok.

- Mange mennesker måler 
deres værdi i karakterer, som de 

får på deres uddannelse, samt 
andre menneskers vurderinger. 
Mange mennesker oplever at 
bukke under for presset og føler 
ikke, at de kan leve op til det 
enorme pres, fortæller Amalie i 
sin præsentation af nummeret.

Hun har selv lidt meget under 
presset for at præstere og be-
gyndte på sangen allerede da 
hun gik i gymnasiet. I nogle pe-
rioder følte hun, at der blev stillet 
for store krav til eleverne:

- Vi har god grund til at være 
enormt taknemmelige for at kun-
ne få en uddannelse, da der er 
mange, som ikke kan, og det giver 
en masse fremtidsmuligheder. 
Det kan man være Gud taknem-
melig for. Men jeg har lagt mærke 
til, at vi lever i et samfund, hvor 
det hele bliver lidt for meget af det 
gode, og en del mennesker ople-
ver at bukke under pga. stress og 
præstationsangst, siger Amalie.

- Det er som et spil, som jeg 
ikke har lyst til at være en del af. 
Det store perspektiv er blevet mis-
forstået og fordrejet, fordi hvem er 
Gud? Det er der ikke mange, der 
bekymrer sig om i vores kultur. 

Titlen ”Human Theatre” har hun 
valgt som et billede på, at vi som 
mennesker fra Guds perspektiv 
må se helt mærkelige ud, da vi 
har så travlt med at stræbe efter 
så mange ting, som i sidste ende 
ingen værdi har. 

- Vi har glemt vores skaber, og 
hvad det hele egentlig handler 
om. Jeg ønsker, at sangen skal 

være et oprør mod disse normer. 
Til sidst i sangen synger koret 
”Where is our future?” – hvor er 
vores egentlige fremtid i alt dette? 
Jeg begynder at synge ”He is the 
way” henover koret. Jeg refererer 
til, at Jesus er vejen, sandheden 
og livet – det har vi overset.

Et liv fyldt med musik
Amalie begyndte at skrive 

sange allerede som 13-årig, og 
hun mestrer op til fl ere instrumen-
ter, nemlig klaver, guitar og violin, 
som  hun har spillet, siden hun var 
helt lille. Hun bor i København, og 
efter tre sabbatsår med fokus på 
at lave musik og give koncerter, 
skal hun nu studere musikvi-
denskab på universitetet. Men 
hun satser stærkt på at kunne 
vedligeholde musikken ved siden 
af studiet

- At skrive sange er ikke noget, 
jeg selv kan styre. En ny sang kan 
komme på det sjoveste og mest 
uventede tidspunkt, og når det 
endelig sker, må jeg smide alt, jeg 
har i hænderne, og give det min 
fulde opmærksomhed, og jeg kan 
endda være mentalt fraværende 
under skriveprocessen.

- Inspirationen er som guld, og 
for mit vedkommende kan der gå 
lange perioder mellem, at jeg får 
skrevet en ny sang. Jeg er ikke 
en af de sangskrivere, som skri-
ver 10 sange på en måned. Jeg 
ser sangskrivningen som noget, 
der kommer fra Gud. Alt kommer 
fra hans hånd, og jeg er ham 
taknemmelig, når det sker. Især 

hvis sangen handler om ham, kan 
jeg sommetider mærke, hvordan 
han leder mig i sangskrivningen, 
fortæller Amalie.

Lovsang i Hillerød
Når Amalie optræder på A 

Day of Praise den 17. september 
i Hillerød er det anden gang, 
deltagerne kan møde hende i 
den sammenhæng. Med sig har 
hun barndomsveninden Rebecca 
Nygaard-Nielsen på korsang og 
cello samt Peter Skriver på kon-
trabas. Ligesom sidste år optræ-
der hun på caféscenen, hvor man 
i løbet af dagen også kan høre 
kunstnere som nor:lyd, Hanne 
Vinsten, Maria Kofod-Larsen og 
Hans Jørn Østerby.

Det er tredje gang, der holdes 
lovsangsevent i Hillerød. I 2014 
var det med en enkelt scene, og 
sidste år var der udvidet til tre 
scener: Store scene, Caféscenen 
og Børnescenen. I år er der kom-
met endnu en ny scene til, nemlig 
Amatørscenen, som er en scene 
for nye talenter.

Det er Johannesesskolen i 
Hillerød, som danner rammen for 
én-dags-festivalen, der er arran-
geret af den kristne musikforening 
A Day of Praise. Foreningen er 
en selvstændig uafhængig mu-
sikforening med en bestyrelse af 
kristne, der har en kærlighed til 
Kristus, musik og mission. 

Du kan fi nde hele programmet 
på adop.dk

Lisbeth

23-årige Amalie Skriver udgiver i forbindelse med A Day of Praise i Hillerød en EP med seks sange.
Hun ønsker at fortælle om Guds eksistens og sætter bl.a. præstationskulturen på dagsordenen. 

Amalie Skriver er i dag 23 år. Hun startede med at skrive sange som 13-årig og har tidligere udgivet to albums. Foto: Anna Skriver

Forleden delte en ven et vidnesbyrd på Facebook, hvor 
den første linje var: ”Jeg har i denne uge oplevet kraften 
i evangeliet”. Denne linje fi k mig virkelig til at tænke. 

Der er desværre mange mennesker derude, som endnu ikke 
kan sige, at de har oplevet kraften i evangeliet. De har ikke op-
levet kraften til frelse, helbredelse eller udfrielse, som vi læser 
om i Bibelen. Alt sammen noget, Jesus allerede har betalt for.

Men kraften i evangeliet er faktisk ikke ”kun” for, at vi skal 
få gavn af det. Evangeliet er en Guds kraft, som vi nu har fået 
betroet at give ud til andre. 

Det bedrøvelige er, at der er rigtig mange i vore kirker, som 
endnu ikke har oplevet, hvilken kraft der tales om. Min ven Tim 
var en af dem, der havde siddet i kirken i mange år uden at 
forstå denne kraft, der fi ndes i evangeliet om Jesus. Men for to 
år siden mødte han og hans familie virkelig Gud, og nu kender 
han til kraften i evangeliet. En kraft, han ikke kun oplevede den 
ene gang i livet, da han kom til tro - men en kraft, som han nu 
oplever ugentligt, idet han deler det med andre. Dette er hvad 
han skrev på Facebook:

”Jeg har i denne uge set kraften i evangeliet om Jesus Kristus! 
Flere mennesker blev sat fri fra frygt og angst! Onsdag morgen 
bad jeg for en meget syg dame, der blandt andet led af kræft i 
ryggen. Hun skulle til en behandling dagen efter, for at få mere 
kræft fjernet fra sin rygrad (mener jeg, kan ikke huske de præ-
cise, lægelige detaljer!). Men uanset, så sendte hendes veninde 
denne sms til mig for hende efter behandlingen:

”Jeg ringer til dig, når jeg kommer hjem. Jeg kan ikke tro det 
og er helt chokeret, kræften ved halsbunden er væk!!! Og ryggen 
ser bedre ud. De behøvede ikke at gøre noget ved det. Jeg kan 
ikke forstå det. De fi k to specialister til at se på mig. Jeg er glad 
for, at det er væk, og synes det hele er så underligt. Jeg ringer 
når jeg kommer hjem, tak.” Sådan Jesus!”

Dette er bare et eksempel på, hvad vi alle kan komme til at 
opleve i vores hverdag. Må vi alle forstå kraften i evangeliet, og 
da vil vi ikke kunne stoppe med at dele den med andre. Vi vil 
da sige som Paulus: ”Jeg skammer mig 
ikke over evangeliet, da det er Guds 
kraft for enhver som tror....”

Har du oplevet 
kraften i evangeliet?
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Af Bodil Lanting

To chilenske præster fortæller,  
at deres mor i sin tid blev rådet 
til at få en abort. Men hun valgte 
livet for dem.

Moderen til Fr. Felipe og Fr. 
Paulo Lizamo var paramediciner 
og havde været udsat for rønt-
genstråler, før hun vidste, at hun 
var gravid. Derfor blev hun rådet 
til at få en abort, skriver Christian 
Today.com.

Baby med tre arme!
Da Rosa Silva fi k lavet ultra-

lydsscanning vidste lægen ikke, 
at hun ventede tvillinger. Derfor 
overbragte han denne choke-
rende nyhed:

- Babyen har tre arme, og dens 
fødder sidder ligesom forkert. Den 
har også to hoveder!

Lægen foreslog derfor abort, 
men Rosa Silva afviste ideen, 
selv om lægen mente, at hendes 
eget helbred kunne være i fare.

- Herren greb ind og skabte en 
tvillingegraviditet. Jeg ved ikke, 
om lægerne tog fejl eller ej, siger 
hendes søn Felipe til The Catholic 
News Agency.

Den 10. september 1984 fødte 
Rosa sønnen Felipe. Lægerne 
havde endnu ikke fundet ud af, 
at hun ventede tvillinger, så de 
ville foretage en udskrabning for 
at fjerne moderkagen.

Men endnu engang gik Rosa 
imod lægernes råd, fordi hun 
havde en fornemmelse af, at der 
var endnu en baby. Og ganske 
rigtigt: Sytten minutter senere 
blev Paulo født.

Gud var der hele tiden
Som teenagere gled brødrene 

Mor til præste-
tvillinger blev
rådet til abort

væk fra Gud og kirken. Men i 2003 
begyndte de begge på præstese-
minariet. Først nu fortalte Rosa 
dem om sin ”risiko-graviditet” og 
den dramatiske fødsel. Og det 
bekræftede for tvillingerne, at 
Gud havde været med i deres liv 
hele tiden - endda før de blev født.

I 2012 blev tvillingerne begge 
ordineret som præster, og de 
fortæller nu andre om deres mi-

rakuløse fødsel.
- Hvordan skulle jeg kunne lade 

være med at forsvare livets Gud, 
spørger Fr. Paulo. ”Den begiven-
hed har styrket mit kald og givet 
det en særlig kraft. Derfor kan jeg 
give mig selv fuldt ud for det, jeg 
tror. Ved Guds nåde er jeg over-
bevist om, hvad jeg tror, og hvem 
jeg er, og hvad jeg forkynder”, 
forklarer Fr. Paulo.

Babyen har tre arme og to hoveder sagde lægen til Rosa Silva. 
Men hun valgte at føde - og fi k tvillingerne Felipe og Paulo 
Lizamo, der nu er ordineret som katolske præster.

Mine to brombærbuske har nydt den danske sommer, langt 
mere end mange danskere har, tror jeg.

Jeg plukker og plukker, men grenene bugner stadig med 
adskillige kilo til de næste uger. Jeg har to buske, der vokser 
sammen i tilfældig sammenfi ltring, op af en ”rosenbue”.

Hvert år ved denne tid har jeg lidt dårlig samvittighed. Jeg 
synes, jeg har snydt naturen lidt. At plukke brombær i min 
barndom betød, at begge arme, og muligvis også benene, 
bar adskillige mærker efter de spidse torne. Mine brombær 
er uden torne. Bærrene er vildt store, på den ene af buskene, 
og på den anden busk er de lidt sødere, end jeg husker min 
barndoms brombær.

Jeg ved jo godt, at mennesker har pillet ved naturens orden, 
for at jeg skal kunne nyde de sorte bær uden store rifter, men 
det fortrænger jeg hurtigt, for hvor er de store og fl otte.

For nylig smagte jeg et brombær fra et helt naturligt brom-
bærkrat, ved siden af skolen, og det gik op for mig, at det jeg 
troede var ekstra gode manipulerede brombær i virkeligheden 
er en ringe kopi uden sammenligning i smag.

Jeg kom til at tænke på, hvor meget i os og omkring os, 
der ogå er manipuleret, så vi ser dem/os som ekstra gode og 
fl otte, men i virkeligheden blot er ringe kopier uden den rigtige 
kraft og smag.

Nu er Guds skaberværk dog ikke sådan at holde nede, hvert 
eneste brombær fra mine tornefrie buske, der rammer jorden, 
bliver til nye brombærbuske, som de oprindeligt var skabt... 
fyldt med torne.

Jeg tænker, der så også er håb for 
os, om at vi kan komme tilbage til det, 
vi egentlig er skabt til, uanset hvor 
langt væk fra Guds grundtanke, vi 
så end er kommet.

Mine
vise brombær
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sen  i Udfordrin-
gen i uge 33? 
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