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Syv blev døbt på én dag i den nye ungdomskirke Haven i Aarhus. Her stiger et nyt medlem op af dåbsbassinet. 

Kayla Mueller fra Arizona var 25 år og 
hjælpearbejder blandt syriske fl ygtninge 

i Tyrkiet, da hun blev kidnappet af IS.

25-årige 25-årige 
Kayla Kayla 
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Moder Teresa er mest kendt for at tage sig 
af fattige og syge i Calcuttas slum. Men hun 
kæmpede også for ufødte børns ret til livet.
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Anni og Kjeld Sommer missionerer blandt 
asylansøgere. De har haft op mod 80 asyl-

ansøgere til møder i deres hjem.

Nordjysk par 
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til tro
Keld og Keld og 
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www.morgenstjernen.dkwww.morgenstjernen.dk

Café & Helsebutik Café & Helsebutik 
- nu på nettet- nu på nettet

Når tanker gør os syge...
Bibi og John Jørgensen

Fredag den 16. September kl. 19-22
Mulighed for personlig samtale og betjening.

Møde hver fredag kl. 19 i Café 
Morgenstjernen m. forsk. talere.

Obs! Fredag d. 30. september 
taler helbredelsesprædikant

Hans Berntsen
igen i Søstrehuset
i Christiansfeld



 

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 til mandag d. 3. okt. kl. 9.00

Ugens profi l: Asbjørn Asmussen
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Indre Mission vil være bedre 
til at kommunikere og opretter 
derfor nu en kommunikations-
afdeling. Den nye afdeling skal 
ledes af Asbjørn Asmussen, 
som fra 1. oktober er ansat i en 
ny stilling som kommunikati-
ons- og redaktionschef. 

 Asbjørn Asmussen (55) er en 
erfaren mediemand og samtidig 
et kendt ansigt i Indre Mission, 
hvor han kommer fra en stilling 
som mediekonsulent. Nu skal han 
lede den nye satsning på både 
intern og ekstern kommunikation 
i en ny medievirkelighed under 
hastig forandring. 

Samtidig skal han lede re-
daktionen af Danmarks ældste 
ugeblad, Indre Missions Tidende, 
der spiller en vigtig rolle som 
bevægelsens blad.

Hovedarkitekten 
bag adamogeva.dk

Asbjørn Asmussen er godt 
rustet til begge dele. Han har 
siden sine helt unge dage arbej-
det med kommunikation gennem 
både radio og tv/video, og han var 

hovedarkitekten bag jesusnet.dk 
og senere adamogeva.dk samt 
kristendomskursus.dk. Gennem 
netmedierne er han også fortrolig 
med både tekst og grafi k, og han 
har som mediekonsulent arbejdet 
tæt på redaktionen på Indre Mis-
sions Tidende.

IMs kommunikation
”Ved ansættelsen af Asbjørn 

og oprettelsen af en ny kommu-
nikationsafdeling er det ønsket 
at styrke kommunikationen i IM 
og knytte kommunikationen og 
ledelsen tættere sammen,” siger 
Indre Missions generalsekretær 
Jens Medom Madsen.

- Indre Mission er en kom-
munikerende bevægelse med 
forkyndelsen af evangeliet i cen-
trum. Derfor skal vi stå stærkt 
i forhold til at kommunikere på 
tidens platforme og i relevante 
sammenhænge.

 Med Asbjørn får vi en erfa-
ren kommunikator, der kender 
Indre Mission særdeles godt og 
er klædt fagligt godt på. Han er 
nytænkende og en udvikler. Ev-
ner, som han får rig mulighed for 

at udfolde i arbejdet med Indre 
Missions kommunikation gennem 
både Indre Missions Tidende og 
de elektroniske medier, under-
streger generalsekretæren.

Født ind i Indre Mission
Asbjørn er søn af en indremis-

sionær. Han har selv været ansat 
i Indre Mission som indremis-
sionær, studievært/producer 
for Indre Missions TV (IMTV), 
musiksekretær, netmissionær 
og de sidste otte år som medie-
konsulent.

Asbjørn er gift med Anna, og de 
har fi re voksne børn. Ægteparret 
bor i missionshuset i Fredericia, 
hvor de er fælles om pedeljobbet. 
Samtidig fi nder han tid til posten 
som menighedsrådsformand i 
Sct. Michaelis Kirke. 

Og så er han kendt som en 
dygtig sangskriver og komponist, 
der står bag en række sange, som 
er blevet populære i bl.a. Indre 
Mission og optaget i Sange og 
Salmer. 

- God kommunikation er alt-
afgørende for, at Indre Mission 
fortsat kan være en relevant mis-

sionsbevægelse, og jeg glæder 
mig til at arbejde med de udfor-
dringer og muligheder, som den 
nye medievirkelighed giver os, 
siger Asbjørn Asmussen.

 Som leder af Indre Missions 
Tidende vil Asbjørn Asmussen 
afløse redaktionschef Holger 
Skovenborg, der fortsætter som 
forlagschef for Forlagsgruppen 
Lohse.

Indre Mission
Indre Mission er en folkekirkelig 

missionsbevægelse stiftet i 1861. 
Forkyndelsen og aktiviteterne i 
Indre Mission har Bibelen og den 
evangelisk lutherske lære som 
grundlag.

Indre Mission bæres primært 
af tusindvis af frivillige spredt 
på godt 330 lokale fællesska-
ber. Derudover er ansat ca. 160 
medarbejdere i administration, 
mission og virksomheder.

Indre Missions Tidende er 
bevægelsens hovedblad. Det 
udkommer i et oplag på godt 
6.000 hver uge.

Seniorvolontører er rejst 
fra Hjordkær til Tanzania
Den 2 . sept . 
re js te  ægte -
parret  Karen 
Margrethe og 
Aage Lorenzen 
fra Hjordkær 
til Tanzania for 
Brødremenig-
hedens Danske 
Mission. 

Karen Margrethe og Aage rejser som seniorvolontører i tre måne-
der og får bopæl i Sumbawanga. Her skal Karen Margrethe hjælpe 
og vejlede på børnehjemmet Peter’s House, undervise personalet 
og være behjælpelig med de mange daglige opgaver og rutiner, 
som måske skal justeres og tilrettes ind imellem.

Aage er håndværker og skal hjælpe med træningen af de unge 
snedkerelever. Også i Kipili har ægteparret opgaver bl.a. i forbin-
delse med snedkerskolen. Og endelig har de også lovet at være 
”voksne” i forhold til de unge volontører, som netop har påbegyndt 
5 måneders ophold i henholdvis Sumbawanga og Kipili.

Bodil

Ny kommunikations- 
og redaktionschef i IM

Semesterstarten den 31. august 
på Menighedsfakultetet slutte-
de med et sponsorløb, hvor 44 
studerende, ansatte og venner 
løb eller cyklede 401.360 kr. ind 
til stipendiepuljen. 

Menighedsfakultetets bache-
lorstuderende må klare sig uden 
SU, og derfor tilbydes de stude-
rende lån og stipendier. Disse 
stipendier på omkring 25.000 
kr. årligt per studerende giver 
Menighedsfakultetet en årlig 
ekstra udgift på over 1 mio. kr., 
og det årlige sponsorløb yder et 
væsentligt bidrag, mens resten 
må samles ind via gaver. 

Professorer løber med
Hvert år trækker professorer, 

lektorer, fakultetsleder, folk fra 
administrationen, studerende, 
bestyrelse og repræsentantskab 
og venner i løbesko eller sætter 
sig i cykelsadlen for nå fl est mu-
lige omgange i den klokketime, 
løbet varer.

Beløbet på godt 400.000 kr. 
er det næsthøjeste i de syv år, 
Menighedsfakultetet har afholdt 

sponsorløb. Bag det fl otte resul-
tat står omkring 800 sponsorer, 
som med deres bidrag udtrykker 
solidaritet med vore bachelor-
studerende og bakker op om 
Menighedsfakultetet.

Fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen udtaler:

”Vi er dybt taknemmelige for 
den store opbakning til vores 
sponsorløb, som vi igen i år har 
oplevet. Vi tager det som et udtryk 

for, at mange kan se vigtigheden 
af, at vi uddanner præster på kir-
kens eget grundlag og giver dem 
en solid bibelsk, akademisk og 
menneskelig ballast til en opgave 

i kirke og mission.”

Et ressourcecenter
Menighedsfakultetet ønsker at 

være et ressourcecenter for kirke 
og mission, først og fremmest ved 
at uddanne kommende præster 
og ledere, men også ved at stille 
undervisernes faglige kompeten-
cer til rådighed for kirken. 

Det kommer til udtryk på en 
række måder som fx kurser, 
foredrag og bogudgivelser. Det 
seneste tilbud er en akademisk 
efteruddannelse i kirke og teologi, 
som begynder januar 2017. 

Det første af fi re halvårsmodu-
ler har temaet: sjælesorg’. Lektor 
Leif Andersen som er bogaktuel 
med det tobindsværket: ’Kroppen 
og ånden’, er den ene af de to 
undervisere på første modul.

Bodil

Sponsorløb gav 400.000 kr. til MF

Han er sangskriver og komponist og har været mediekonsulent. 
Nu skal han lede IMs nye kommunikationsafdeling.

Sølvbryllup i Hjerm
Onsdag d. 14. september kan Aase og Robert Stoltenberg, Hjerm, 

fejre sølvbryllup. Aase er ansat som fritidskonsulent i Danmarks Fol-
kekirkelige Søndagsskoler.

Menighedsfakultetets årlige sponsorløb i Aarhus samler støtte til de bachelor-studerende, 
som stadig ikke får SU fra staten.

Humøret var højt, da studerende, personale, bestyrelse og ven-
ner af Menighedsfakultetet i Aarhus løb og cyklede penge ind til 
de bachelorstuderendes SU.

Sølvbryllup i Hjerm

Adam og Eva fylder 10 år
Fredag d.16. september er det 10 år 
siden, rådgivningssiden AdamogEva.
dk kom på nettet. Det skete efter en 
inspirationsdag for jesusnet.dk’s fri-
villige medarbejdere.

Der var et behov for denne type rådgiv-
ning, forklarer mediekonsulent og redak-
tør på jesusnet.dk, Asbjørn Asmussen.

“Forud for etableringen af AdamogEva.dk var gået nogle år, hvor 
jesusnet.dk havde modtaget et stadigt stigende antal spørgsmål 
om seksualitet. Det var et ønske om at give mere faglig og tydelig 
rådgivning om krop, følelser og seksualitet med udgangspunkt i et 
kristent menneskesyn, der førte til dannelsen af den første redaktion 
og arbejdet med AdamogEva.dk.”

Sundhedsstyrelsen bevilgede 40.000 kr. til opstart af projektet, 
som siden da udelukkende er fi nansieret af indsamlede midler.

Mange frivillige
Hjemmesiden har tre grund-

elementer: Brevkasse, ar-
tikler og et leksikon. Siden 
bliver hvert år besøgt af mere 
end 400.000 forskellige, og i 
brevkassen tikker der 60-70 
spørgsmål ind om måneden.

I perioden 2006-2014 hav-
de hjemmesiden kun én fuld-
tidsansat medarbejder, nemlig 
redaktør Benna Hørlück. Men 
takket være en stor gruppe af 
engagerede og frivillige med-
arbejdere er siden alligevel 
fagligt kompetent, kendt og 
brugt af mange.

Unge kristne og porno
Den nuværende redaktion startede i foråret en netbaseret un-

dersøgelse af især unge kristnes forhold til porno og onani samt 
deres seksuelle erfaringer. 1711 store børn og unge i alderen 11-30 
år valgte at deltage i undersøgelsen. 

Lørdag d. 1. oktober fremlægges resultaterne i en rapport, som 
sætter fokus på, hvordan kristne ledere, lærere og forældre kan 
blive endnu mere relevante i deres vejledning af store børn og unge i 
spørgsmål om krop, følelser og seksualitet i forhold til den kristne tro.

Håber på Høstgave til arbejdet
Indre Mission opmuntrer til, at årets høstgave går til AdamogEva.

dk. “Det hele vil gå til at udbygge og modernisere hjemmesiden, 
så den bliver nemmere at bruge på smartphones. Det er i høj grad 
nødvendigt, så vi fortsat kan være tilgængelig for dem, der har 
brug for os,” siger redaktør på AdamogEva.dk, Vibeke Sode Hjorth.

Bodil

Cand.theol. Vibeke Sode Hjort 
er redaktør på AdamogEva.dk
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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 over-

naturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

natu

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Steen Jensen. Fotos: Haven.

Spillestedet Atlas lige ned til 
Åen i Aarhus lægger normalt 
hus til pop- og rockkoncerter. 
Men hver søndag formiddag kl. 
11 rykker omkring 100 kristne – 
især unge – ind for at lovprise 
Gud. 

Haven er en ny frikirke, som 
den 17. september kan fejre sin 
ét års fødselsdag i byen. Kon-
ceptet med gudstjenester på et 
spillested midt i Aarhus, endda 
et spillested, som mange unge 
kender i forvejen fra koncerter, 
har slået an. 

Kirken, der ikke vil kaldes en 
ungdomskirke, men dog primært 
tæller unge, især studerende, til-
trækker både kirkevante fra andre 
kirker i Aarhus og mennesker, for 
hvem dét at gå i kirke er ret nyt. 

En tredjedel kommer fra andre 
kirker i byen, en anden tredjedel 
er kristne uden en kirke i byen, 
typisk nytilfl yttede studerende, og 
den sidste tredjedel almindeligt 
søgende, som ikke er kirkevante, 
vurderer Havens pastor, Jesper 
Jeppesen. 

- Vores vision har fra start 
været at bringe nye mennesker 
til Gud, og det har været en 
stor, stor velsignelse, at det er 
lykkedes. Vi har mærket, at Gud 
har gjort meget og har bragt 
mennesker til kirken, siger Jesper 
Jeppesen. 

Flere nye blev døbt 
I marts holdt frikirken sin første 

dåb, hvor syv blev døbt, og Jesper 
Jeppesen forventer, at man snart 
igen vil holde dåb for nykristne. 

Fokus har fra start været dels 
at være centralt placeret i byen, 
dels at række ud til kirkefrem-
mede i alle aldre. 

De fleste er i 20’erne og 
30’erne, og mange er studerende, 
men der er også aktive, som er 
etableret med familie og børn. 
Trods den relativt lave gennem-
snitsalder er Haven ikke nogen 
ungdomskirke, og hér kommer 
da også folk, som er lidt mere 
oppe i årene. Jesper Jeppesen 
ser gerne, at der i fremtiden kom-
mer endnu fl ere børnefamilier og 
ældre årgange. 

Frikirken har officielt 65-70 
medlemmer, men mange flere 
kommer her – også i de mere 
familiære rammer i de ni celle-
grupper (kaldet LightHouse-grup-
per), som er spredt ud over hele 
Aarhus, og som mødes privat 
hver fjortende dag. I grupperne 

deltager omkring 125 samlet set. 
Kirkens navn, Haven, udtales 

på engelsk og kan nok bedst 
oversættes med ”fristed” eller 
”tilfl ugtssted”. 

Et kristent tilflugtssted, som 
der er hårdt brug for i netop en 
by som Aarhus med mange 
unge og mange kirkefremmede, 
vurderer Jesper Jeppesen. Nok er 
her i forvejen andre karismatiske 
frikirker, der henvender sig til den 
samme målgruppe, men Haven 
skal ikke ses som en ”konkurrent” 
til de andre frikirker, snarere som 
et supplement. 

Vi tror på, at en af de mest 
effektive måder at sprede Guds 
budskab på, er ved at plante 
kirker. Det er nærmest et bibelsk 

princip. Når man ser apostlene 
rejse rundt, og de kom til nye 
steder, så plantede de altid nye 
menigheder. Det var den måde, 
de spredte Guds rige på, og 
dermed voksede Guds rige, siger 
Jesper Jeppesen. 

Der er masser af gode kirker 
i Aarhus, men vores fokus er at 
være en karismatisk kirke cen-
tralt i byen, dér hvor de unge i 
forvejen kommer, og række ud til 
de kirkefremmede og bringe dem 
ind i et discipelskab i Guds rige, 
siger han. 

 
Følte et kald 

Visionen er i første omgang at 
slå solide rødder i Aarhus med 
en etableret menighed, og gerne 
med tiden få egen kirkebygning, 
men på sigt er målet at plante 
kirker andre steder i Danmark. 

Det var også følelsen af et 
kald, der for to år siden fi k Jes-
per Jeppesen til – sammen med 
nogle venner – at begynde for-
beredelserne til Haven. Jesper 
havde bl.a. nogle gode samtaler 
med sin mentor, Jakob Vagner 
fra Mariager Højskole, om sine 
tanker og planer. 

Han var dengang ungdoms-
præst i Skywalk i Randers, men 
havde i nogen tid gået og tænkt 
på, at der var behov for en centralt 
placeret frikirke midt i Aarhus. 

I januar 2015 holdt man infor-
mationsmøde om planerne, og 
fl ere kom med, og det meste af 
2015 gik med forberedelser. Ind 
imellem holdt man gudstjenester 
rundt omkring i Aarhus, bl.a. på 
VIA College og hos Menigheds-
fakultetet, frem mod den offi cielle 
kirkestart 17. september på spil-
lestedet Atlas. 

Jesper Jeppesen er selv født i 
Aarhus, opvokset i en helt almin-
delig, kristen familie i forstaden 

Tilst, som den ældste af tre 
børn, gik på den katolske Sankt 
Knuds Skole og kom som barn i 
Citykirken på Viborgvej. Som 17-
årig tog han et år på den kristne 
efterskolen Alterna i Mariager, 
hvor han for første gang virkelig 
oplevede at blive ”opbygget af 
evangeliet og blive vild med 
Jesus”, som han fortæller. Med i 
efterskoleopholdet var i øvrigt en 
syv ugers rejse til Mexico, USA 
og Canada. 

Tilbage i Aarhus begyndte 
han på HHX-studiet, men følte 
ret hurtigt, at han skulle noget 
andet i sit liv. 

Han ville gerne studere noget 
lederskab og teologi, hvilket lod 
sig gøre på Mariager Højskole. Så 
snart var han tilbage i Mariager 
og blev der i to år.  

Da Jesper fik mulighed for 
at søge stilling som ungdoms-
præst, valgte han at rådføre sig 
med Gud. 

14 dage senere kom der et 
tilbud fra Skywalk i Randers, hvor 
han tiltrådte 1. august 2011. 

Hårdt arbejde
Jesper er i dag 26 år, har en 

canadisk kæreste og er fuld af 
visioner om, at endnu fl ere skal 
møde Gud. 

- Det er hårdt arbejde at plante 
en ny kirke, har jeg lært, og der 
har både været sejre og nederlag. 
Men det har været det hele værd, 
siger Jesper, der indtil videre er 
Havens eneste lønnede ansatte. 
Kirken trækker på en masse frivil-
lig arbejdskraft.  

Foruden at være Havens pa-
stor er Jesper Jeppesen også 
tidligere leder af den årlige, 
nationale ungdomskonference 
Brighter, som næste gang hol-
des i dagene 19.-22. oktober på 
Mariager høj- og efterskole. Han 
startede konferencen og stod 
i spidsen for den igennem fi re 
konferencer, men valgte i vinter 
at trække sig for at fokusere fuldt 
ud på frikirken Haven. 

Unge fl okkes om ny frikirke i Aarhus
Kirken ”Haven”, der holder gudstjenester på spillestedet Atlas i Aarhus, tiltrækker især mange unge studerende fra byen. 

Jesper Jeppesen er pastor i Haven. Han er 26 år.
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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
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228,-

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Udsatte familier har dette ef-
terår et særligt behov for hjælp 
gennem Frelsens Hærs ind-
samling den 18. september.

Med husstandsindsamlingen, 
’Giv en hånd til Danmarks ud-
satte’, ønsker Frelsens Hær at 
hjælpe landets mest udsatte 
- ikke mindst de familier, der nu 
risikerer at blive endnu fattigere.

”Vi har dagligt kontakt til rigtig 
mange familier, som lever i fat-
tigdom med kun få tusinde kroner 
til rådighed hver måned. 

Mange af disse familier bli-
ver ramt yderligere af kontant-
hjælpsreformen. Det har store 
konsekvenser, når fx boligstøtten 
skæres, og børnefamilier bliver 
smidt på gaden. Frelsens Hær 
har travlt med at hjælpe mange af 
de ramte familier med økonomisk 
vejledning, gældsrådgivning, 
socialt arbejde, mad og nødher-
berg”, siger Lars Lydholm, der er 
Informations- og forvaltningschef 
i Frelsens Hær.

Forskellen på liv og død
Frelsens Hær er førende inden 

for socialt familiearbejde i Dan-
mark. De hjælper familierne med 
rådgivning og netværk, tilbyder 
bisiddere til møder og sørger for, 
at børnene får gode oplevelser 
og giver julehjælp, så familien 
kan holde en jul, som minder 
om andres. Pengene fra indsam-

lingen vil gå til det omfangsrige 
familiearbejde samt til Frelsens 
Hærs væresteder og nødherberg 
for hjemløse og ensomme unge 
og gamle.

”I de kolde måneder kan en 
varm seng og et måltid mad be-
tyde forskellen på liv og død for 
de hjemløse.

Derfor gør vi rigtig meget for 
at hjælpe så mange som muligt 
i vores herberg og væresteder, 
men vi har brug for penge, for at 
det kan lade sig gøre. Især nu, 
hvor endnu fl ere risikerer at blive 

smidt på gaden, når boligstøtten 
ryger, eller kontanthjælpen skæ-
res”, siger Lars Lydholm.

Udsigt til rekordstor 
søgning om hjælp

Sidste år modtog Frelsens Hær 
endnu engang rekord mange an-
søgninger om jule- og feriehjælp, 
og med kontanthjælpsreformens 
ikrafttræden den 1. oktober, 
frygter Lars Lydholm, at antal-
let af fattige i Danmark vil stige 
betragteligt.

Indsamlingen den 18. septem-
ber klokken 11-15 i Københavns-
området er vigtig for at kunne 
videreføre den støtte, som Frel-
sens Hær tilbyder socialt udsatte 
i Danmark.

Der er lige nu brug for mange 
fl ere frivillige til indsamlingen i 
København. Frelsens Hær håber 
at kunne samle ind til Danmarks 
udsatte i hele landet inden for de 
næste par år.

Man kan melde sig som ind-
samler og støtte socialt udsatte 
i Danmark på www.danmarks-
udsatte.dk

Bodil

Indsamling til Danmarks udsatte
Frelsens Hær holder indsamling i København den 18. september.

- Jeg kommer både for at 
spise og høre Guds ord, 
siger Leif Feddersen, der er 
bruger af værestedet i Valby 
og tidligere hjemløs.

Udsatte familier bliver fat-
tigere i efteråret, mener Lars 
Lydholm fra Frelsens Hær.

På en pressekonference i ”Gagarin Cosmonaut Training Cen-
ter” fortalte den russiske astronaut Sergey Ryzhikov forleden, 
at han vil tage evangeliet med, når han senere på denne måned 
sendes ud til en international rumstation.

Den 42-årige Ryzhikov fortalte også, at den nye besætning på 
stationen har kaldesignalet ”Tabor” efter Tabor bjerg, som er stedet 
for Jesu forklarelse.

Foruden evangeliet vil den russiske astronaut også medbringe 
ikoner, breve fra sine slægtninge og sten fra Tabor bjerg, rappor-
terer russiske medier.

Den åndelige bagage, russeren bringer med til rumstationen, 
viser, hvor meget Rusland har rykket sig, siden man begyndte at 
udforske rummet. Yuri Gagarin, den russiske astronaut, der var 
det første menneske i rummet og manden, efter hvem kosmonaut 
uddannelsescentret er navngivet, er kendt for sætningen om, at 
han under sin første rumfart ”kiggede og kiggede, men ikke kunne 
se Gud” og således konkluderede, at Gud ikke fi ndes – helt i over-
ensstemmelse med den ateisme, som blev dyrket i det daværende 
kommunistiske Sovjetunionen.

I dag lyder helt andre toner i Rusland. Russerne tager ikke 
bare Gud med på rumfart, men alle vegne, selv til de mest øde og 
ufremkommelige egne som Antarktis. I 2004 indviede russerne  
Den hellige Treenighed Kirke i Bellingshausen, som er bemandet 
året rundt af en eller to russiske ortodokse præster, der betjener 
de russiske forskere, der opholder sig på isen. I februar måned i år 
besøgte patriark Kirill kirken på Sydpolen kort efter sit møde med 
pave Frans på Cuba og var det første overhoved for den russiske 
ortodokse kirke, der prædikede i kirken. 

Forleden så jeg en video, hvor russiske faldskærmssoldater 
sprang med en oppustelig kirke i rygsækken. Da de nåede jorden, 
var det første de gjorde at puste kirken op. I løbet af et øjeblik havde 
de rejst et kapel med ikoner, hvor soldaterne kunne bede til Gud 
og holde gudstjeneste. 

For os der er vokset op under den kolde krig, er det en af de 
mest forunderlige og forbavsende omvæltninger – og et Guds 
mirakel – at russerne fra at have forfulgt og undertrykt kirken nu 
er dem, der bringer Gud med sig overalt, hvor de kommer frem.

Russerne tager 
Gud med på rumfart

”Din freaking pervert”, ”luk 
røven” og ”fuck af” lyder det 
på DR Ultra, som indeholder 
ni gange så mange bandeord 
som ude i virkeligheden. – Dybt 
bekymrende for fremtiden, me-
ner KLF, Kirke & Medier, som 
inviterer til sprogkonference 
på fredag.

Hvordan lyder dansk om 50 år? 
Mumler vi endnu mere? Er dansk 
blevet en engelsk dialekt? Og er 
bandeord blevet stuerene?

Det spørger KLF, Kirke & Me-
dier op til en sprogkonference på 
Christiansborg fredag den 16. 
september. Mediebrugerorgani-
sationen er bekymret for, at det 
danske sprog bliver forsimplet 
og afviklet i stedet for bevaret og 
udviklet. Man er især bekymret 
for den sproglige forråelse i bør-
neprogrammer på tv. 

Ni gange fl ere bandeord 
end i virkeligheden

Sprogforsker Marianne Rathje 
fra Syddansk Universitet vil på 
konferencen bl.a. fremlægge sin 
analyse af børnetv-kanalen DR 
Ultra. I programmet Panisk påske 
fra 2015 blev der brugt ni gange 
fl ere bandeord, end danskerne 
bruger bandeord generelt. 

I programmet Pendlerkids 
optræder bandeord syv gange 
hyppigere, end i den virkelige 
verden, fortæller hun i antologien 
Sprogets magt, som KLF, Kirke & 
Medier udgiver op til konferencen. 

- På DR Ultra kan vores børn 
og unge i dag høre udtryk som 
”din freaking pervert”, ”klamme 
stodder”, ”svin” og ”psykopat.” 
Ud over bandeord og skældsord 
bidrager tv-serien Panisk Påske 
også med udtryk som ”hold nu din 
fede kæft”, ”luk røven”, ”stop det, 
eller jeg smadrer dig” og ”fuck af,” 
fortæller Marianne Rathje.

Ikke autentisk længere
- Det er dybt bekymrende for 

fremtiden, at den opvoksende 
generation bliver vænnet til et så 
plat og groft sprogbrug gennem 
vores licensbetalte medier, siger 
KLF’s generalsekretær Mikael 
Arendt Laursen og fortsætter: 

- Det er jo børnene, der skal 
overtage samfundet og videreføre 
den ordentlighed, som præger 

vores kultur. Og så duer det ikke, 
at DR ser gennem fi ngre med 
nedladende, latrinære og di-
rekte onde gloser i autenticitetens 
navn. Det skal vi ikke fi nde os i. 
For vi betaler alle sammen til DR 
gennem licensen.

- Jo, programmerne skal være 
autentiske, medgiver general-
sekretæren. - Men når antal 
bandeord er nidoblet i forhold til 
virkeligheden, er det ikke længere 
autentisk. 

Vi kan afværge sprogkrisen
Det grove sprog i medierne er 

blot et af mange symptomer på, at 
det danske sprog er i krise, mener 
KLF, Kirke & Medier. 

Når autenticiteten sættes i 
højsædet, domineres sproget af 
den laveste fællesnævner, den 
omsiggribende ”anglifi cering” og 
den udbredte tendens til at mumle 
i fi lm og tv-serier. 

Alt dette sætter mediebru-
gerorganisationen under lup i 
artikelserien ”Sprogets magt”, 
hvor bl.a. kulturminister Bertel 
Haarder opfordrer alle danskere 
til at kæmpe for at bevare dansk 
som ”et levende, rigt og stærkt 
sprog”: 

- Men hvem skal sørge for, 
at det danske sprog forbliver le-
vende og rigt? Svaret er: Det skal 
vi alle! For det er vores kærlighed 
til sproget og til kulturen i sproget, 
der holder det i live. Medierne har 
en særlig forpligtelse til at for-
midle ”et korrekt og godt dansk”, 

pointerer ministeren.

Børn skal udfordres med 
et godt og varieret dansk

Og den forpligtelse vil KLF, 
Kirke & Medier holde public 
service-medierne op på.

- Vil dansk eksistere som om 
50 år? Det tror jeg, men det 
afhænger af, om DR og de øv-
rige medier lever op til deres 
ansvar og bruger et godt og 
varieret dansk. Og hvorfor ikke 
lave særlige sprogudsendelser 
for børn og unge, hvor de både 
kan gætte hvad gamle danske ord 
betyder og byde ind med forslag 
til nye ord?

Mikael Arendt Laursen håber 
på en god paneldebat mellem 
folketingspartiernes medieord-
førere: Naser Khader (K), Mette 
Boch (LA), Britt Bager (V), Søren 
Søndergaard (EL), Zenia Stampe 
(R) og Troels Ravn (S). 

 Se hele programmet for kon-
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/

Af freelancejournalist 
Svend Løbner

Mange vulgære udtryk
i DR’s børneprogrammer

Vi skal ikke fi nde os i det 
onde sprog, mener KLF’s 
genrealsekretær Mikael 
Arendt Laursen. Foto: Henrik 
Lundahl Revshøj.

En sprogkonference på Christiansborg tager problemet op.
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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

Af  Martin Nissen

Søndag den 14. august var der 
festgudstjeneste i ”Fristedet” 
i Brovst. Ni asylansøgere fra 
Iran blev døbt. De bekendte alle 
deres tro på Jesus Kristus og 
blev derefter døbt i vand.

Frelsen kan ikke købes
Gudstjenesten var den sidste 

i en række med prædikanten 
Johny Noer. Han talte om ret-
færdighed ved tro. Frelsen kan 
ikke købes med penge eller gode 
gerninger eller ved overholdelse 
af en masse regler. Jødedommen 
og islam har en masse lovregler, 
der skal overholdes. Men det kan 
ingen mennesker gøre, og derfor 
betalte Jesus Kristus prisen på 
korset, for alle vore synder. 

Hvis vi i tro vil tage imod denne 
gave, så kan vi blive Guds børn.  
Johny Noer pointerede også, at 
troen på Jesus indebærer, at vi 
ikke blot tror, at Jesus er et godt 
menneske eller en profet. Nej vi 
må bekende som hofmanden i Bi-
belen: ”Jeg tror, at Jesus Kristus 
er Guds søn”. 

Alt blev oversat til farsi, så 
de mange iranere også kunne 
følge med.

Johny Noer fortalte også om 
en iraner, der fl ygtede fra Iran. 
Han skulle over et stort bjerg og 
blev så udmattet at han faldt om. 
I sin desperation råbte han om 
hjælp. Han råbte til Budda, men 
intet skete. Han råbte til Allah, 
men intet svar. Men så råbte han 
om hjælp hos Jesus Kristus, og 
straks blev han ramt af en stor 
kraft og fi k kræfter igen. 

Iran er omtalt i Bibelen
Inden dåbshandlingen var der 

et lille indlæg fra en kristen iraner. 
Han fortalte, at Iran / Persien er 
nævnt fl ere gange i Bibelen. Og 
han gjorde opmærksom på, at 
det var ”vise mænd fra Østerland” 
(Iran), som i forbindelse med Jesu 
fødsel kom for at tilbede Jesus og 
give gaver. 

Han læste fra Esajas 45 om 
perserkongen Kyros. Her profe-

terer Esajas om Iran og ”bort-
gemte rigdomme”. Der er rigtig 
mange iranere, som i denne tid 
bliver kristne og som kan blive en 
”rigdom” for mennesker i  mange 
lande. 

Det var en stor glæde at høre 
iranernes ”trosbekendelse” før 
dåben. Selve dåben blev foretaget 
af Kjeld Sommer og en kristen 
iraner, som gik ned i dåbsbas-
sinet sammen med dem, der ville 
døbes. Og efter dåben var der en 
kuvert med en personlig hilsen og 

bibelvers til de nydøbte.
Ca. 80 deltog i denne gudstje-

neste, og efterfølgende var der 
samvær omkring middagsmaden. 
Der var danskere, afrikanere og 
mange iranere.

Chikane af kristne 
asylansøgere

Iranerne havde udtrykkeligt 
ønsket, at navne og billeder ikke 
blev offentliggjort fra dåben, da 
det kan medføre forfølgelse.

- Jeg hørte fra en kristen asyl-

Ni iranere døbt i Brovst

Anni og Kjeld Sommer missionerer blandt asylansøgere. De har 
haft op mod 80 asylansøgere til møder i deres hjem.

Kirkebygningen i Brovst - ”Fristedet” fungerer nu som mødested 
for Guds folk.

Det  blev lidt for trangt med 80 asylansøgere i hjemmet i Brovst. Så værtsparret købte en kirke...

Ny frikirke starter op i Ølstykke
Frikirken Ølstykke er en ny kirke, som 
ønsker at være både udfordrende og 
relevant for mennesker i Egedal kom-
mune og omegn. Der er infomøde den 
15. september.

Frikirken Ølstykke ønsker med moderne 
sang og musik, livsnær forkyndelse og in-
kluderende fællesskab at skabe en nutidig 
kirke for mennesker med alle slags baggrunde. 

Derfor indbyder man alle nysgerrige eller interesserede til in-
formationsmøder. 

Den tidligere Fælleskirken i Ølstykke valgte sidste år at tilslutte 
sig Frikirken Hillerød. Derfor er det mennesker fra Frikirken Hillerød, 
der er ansvarlige for den nye kirke. De vil sammen med folk fra 
Ølstykke opbygge den nye kirke.

Alle interesserede er velkomne til infomødet, torsdag den 15. 
september kl. 19 på Kornvænget 1 B, Ølstykke. 

Bodil 

Hvis du er medlem af folkekir-
ken og gerne vil have indfl y-
delse i din lokale kirke, så er 
det måske en idé at stille op 
til de kommende menigheds-
rådsvalg.

På tirsdag den. 13. september 
er der orienterings- og opstillings-
møder rundt om i landets kirker. 

Nogle få steder har en anden 
dato, så det er værd at tjekke det 
nøjagtige tidspunkt for din lokale 
kirke på sognets hjemmeside. 

På møderne har du mulighed 

for at høre om det konkrete 
arbejde i dit menighedsråd, og 
dernæst får ethvert folkekirke-
medlem over 18 år mulighed for at 
stille op til menighedsrådsvalget, 
der afholdes den 8. november.  

Menighedsråds-statistik
Lige nu er det flest kvinder, 

54,4 procent, der sidder i landets 
menighedsråd. Helt præcist er 
der 7029 kvinder og 5893 mænd. 

Der er i alt 1756 menighedsråd 
i landet. De er spredt ud over 
2123 sogne. 

Et menighedsråd består af 
mindst fem valgte medlemmer 
og sognets præster, som i fæl-
lesskab sætter retningen for, hvad 
der skal ske i netop dén kirke. 

77,8 procent af danskerne er 
medlem af folkekirken. 

Bl.a. Landsforeningen af Me-
nighedsråd har været meget aktiv 
med kampagner og information 
op til opstillingsmøderne – bl.a. 
via facebooksiden ”Menigheds-
rådsvalg 2016”.  

sj 

Få indfl ydelse på folkekirken
Den 13. september kan medlemmer stille op til menighedsrådsvalget.

ansøger, at hver gang han skulle 
gøre rent på asylcentret, så havde 
muslimerne smurt gang og toilet-
ter ind i afføring. Det påtalte jeg 
over for asylcentrets ledelse og 
så blev det stoppet, fortæller Kjeld 
Sommer.

50 - 80 asylansøgere 
i privat hjem

Ægteparret Anni og Kjeld Som-
mer er frivillige medarbejdere på 
Asylcentret i Tranum, 13  kilome-
ter fra Brovst i Nordjylland. Og 
de har også i en periode holdt 
møder på asylcentret, hvor der 
blev forkyndt om den kristne tro. 
Men det blev hurtigt stoppet, da 
asylcentret ønsker at være religi-
onsneutralt.

Anni og Kjeld inviterede så 
asylansøgerne til møder i deres 
hjem. Det fortsatte i 2 år.

- Nogle gange var der 50-80 
asylansøgere i vor stue og væ-
relser, ja overalt. Det var et stort 
arbejde at fl ytte rundt på møbler. 
Og vi begyndte at se efter større 
lokaler, fortæller Anni.

Køber bygning af 
Missionsforbundet

For 3 år siden købte Anni og 
Kjeld så, i fællesskab med andre, 
Missionsforbundets kirkebygning 
i Brovst.  Bygningen er nu ram-
men for en frikirke, de kalder 
”Fristedet”. Alle møbler, billeder, 
sangbøger m.v. blev overtaget 
og bruges stadigvæk. Der er god 
plads til mødelokale, cafe, køk-
ken, kontor m.v.

- Vi har et kald fra Gud til at vir-
ke blandt asylansøgere. Selvom 
vi ikke kan tale arabisk eller farsi, 
så går det alligevel. Dog kan vi 
lidt engelsk. Vi er heller ikke så 
gode til det med en PC. Men Gud 
sender hjælpere. Gud kan bruge 
alle, som vil. Gud udruster dem, 
han kalder, siger Anni.

”Fristedet” i Brovst er ikke til-
knyttet et bestemt kirkesamfund.

- Vi ønsker at være tilknyttet 
alt Guds folk. Jesus siger, at vi 
skal bede høstens herre om at 
sende arbejdere ud til sin høst. 
Der er brug for alle, slutter Kjeld 
Sommer.

Werther-prisen til Jorit Tellervo
for bog om bl.a. selvmord
Werther-prisen 2016 går til Jorit Tellervo for bogen ’Sorg – når 
ægtefællen dør’ fra 2015. Prisen er på kr. 10.000,- og uddeles 
på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, d. 13. september 
2016 i Ballerup.

Jorit Tellervo er sygeplejerske og har arbejdet de seneste seks 
år ved Palliativt Videnscenter i København. Hun har i mange år 
beskæftiget sig med sorg hos ældre mennesker og har også be-
skrevet, hvordan sorgen kan føre til selvmord. 

Som udøvende kunstner har Jorit under arbejdet med sorg og 
selvmord gennem 12 år bl.a. malet en lang række portrætter af de 
gamle, hun har haft kontakt med. Hun har været med til at grund-
lægge Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, og hendes 
smukke malerier kan ses på fl ere hospicer i Danmark.

Det er 11. gang, Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives 
til mediearbejdere, som har belyst selvmordsproblematikken på en 
etisk og oplysende måde over for offentligheden. 

Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Go-
ethes roman fra 1774, ”Den unge Werthers lidelser”, som ender med 
at begå selvmord. Bogen medførte en regulær bølge af selvmord 
blandt unge mænd i Europa. Fænomenet beskrives i fagkredse 
som ”Werther-effekten”. Prisens navn skal minde om selve formålet 
med prisen: at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en 
måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Bodil

Jorit Tellervo er både sygeplejerske, forfatter og kunstner.
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Johs. 11:17-45
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Da Jesus nåede frem til Betania, fi k han at vide, at Lazarus 
var blevet begravet tre dage forinden. 

18 Betania lå knap tre kilometer fra Jerusalem, 19 og mange 
venner fra hovedstaden var kommet for at trøste Marta og 
Maria i sorgen over deres bror. 

20 Da nu Marta hørte, at Jesus var på vej, gik hun ham i 
møde. Maria derimod blev hjemme. 21 Da Marta nåede hen til 
ham, sagde hun: »Herre, hvis du havde været her, så var min 
bror ikke død. 22 Men selv nu ved jeg, at hvad du end beder 
Gud om, det vil han gøre for dig.« 

23 »Din bror skal vende tilbage til livet,« sagde Jesus. 
24 »Jeg ved, at han skal vende tilbage til livet på opstan-

delsens morgen.« 
25 Jesus fortsatte: »Jeg er opstandelsen og livet. De, der 

tror på mig, skal leve, selv om de dør; 26 og de, der lever i 
troen på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du på det, Marta?«

27 »Ja, Herre,« sagde hun, »jeg tror, at du er Messias, Guds 
Søn, som vi så længe har ventet skulle komme.« 

28 Derefter løb Marta hjem til Maria, trak hende til side og 
sagde: »Mesteren er kommet, og han vil gerne tale med dig.« 
29 Maria rejste sig med det samme og gik ud for at møde ham. 

30 Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var 
stadig på det sted, hvor Marta havde mødt ham. 31 Da de, 
der var i huset for at trøste Maria, lagde mærke til, at hun 
pludselig rejste sig og gik, troede de, hun ville ud til Lazarus' 
grav for at græde. Derfor fulgte de efter hende. 

32 Maria kom nu ud til det sted, hvor Jesus var, og hun faldt 
ned for hans fødder og udbrød: »Herre, hvis du havde været 
her, var min bror ikke død.« 33 Da Jesus så hende græde og 
hørte de andres gråd, blev han heftigt oprørt i sin ånd og 
spurgte: 34 »Hvor har I lagt ham?« 

»Herre, kom og se!« lød svaret. 
35 Jesus brast i gråd. 36 »Se, hvor meget han holdt af La-

zarus,« var der nogle der sagde. 37 Men andre sagde: »Når 
han kunne helbrede en blind, kunne han så ikke også have 
forhindret denne mands død?« 38 Da blev Jesus igen oprørt 
i sit indre, og han gik hen mod gravstedet, som var en klip-
pehule med en stor sten rullet for indgangen. 

39 »Tag stenen bort!« beordrede han. 
»Herre,« sagde Marta, »det lugter ikke godt, for det er nu 

den fjerde dag, han ligger der.« 
40 Jesus svarede: »Har jeg ikke sagt til dig, at hvis du tror, 

vil du få Guds forunderlige magt at se?« 41 Så fjernede de 
stenen fra indgangen. Jesus så op mod himlen og sagde: 
»Jeg takker dig, Far, fordi du har bønhørt mig. 42 Jeg ved godt, 
at du altid hører mig, men jeg siger det for de menneskers 
skyld, der står her omkring mig, for at de kan komme til tro 
på, at det er dig, som har sendt mig.« 

43 Så råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!« 
44 Den døde kom ud - med hænder og fødder viklet ind i 

ligklæder og med et tørklæde om ansigtet. »Hjælp ham af 
med de ligklæder!« sagde Jesus.

45 Mange af dem, der var kommet for at trøste Maria og 
havde set, hvad Jesus gjorde, kom nu til tro på ham.

Da Jesus opvakte
den døde Lazarus 

Den døde kom ud - med hænder og fødder viklet ind i 
ligklæder og med et tørklæde om ansigtet. »Hjælp ham af 
med de ligklæder!« sagde Jesus.

Vores
virkelighed
er større
I sidste uge kom vi til at lægge falske bil-
leder fra nettet på en kronik af Karsten 
Pultz om kæmper i den tro, at billederne 
var med i den bog, han omtalte.

Vi fjernede naturligvis straks de mani-
pulerede billeder fra nettet og beklagede 
fejlen. Den slags fejl giver jo skeptikerne 
alle kort på hånden. Så behøver de ikke 
forholde sig til selve sagen: At der fi ndes 
mange beretninger om kæmpeskelletter.

Det er blevet en meget fremmed tanke for 
os moderne mennesker. For vi er i skolen 
og gennem medierne blevet indoktrineret 
med evolutionsteoriens påstande om, at 
alt er udviklet gennem millioner af år fra 
det simple til det mere avancerede. Derfor  
forestiller vi os, at vores forfædre var lavere, 
primitive køllesvingende halvaber.

Bibelen fortæller en anden historie. 

Fra fuldkommenhed til fald
Her blev mennesket skabt fuldkomment 

af en intelligent skaber. Vi var ikke en til-
fældighed, og der er en mening med livet.

Men herefter gik det nedad bakke. Først 
med syndefaldet, hvor mennesket mistede 
sin uskyld og kom i det ondes vold. 

De første ti generationer levede stadig 
meget længe. De var muligvis også klo-
gere - og større. 1. Mosebog 6,4 nævner, at 
”dengang var der kæmper på jorden”. Skel-
letterne kan stamme helt fra den tid. (Men 
også sidenhen slog kæmpe-genet igennem 
med bl.a. Davids fjende Goliat fra Gat, der 
beskrives som næsten 3 meter høj.) 

Men ondskaben tog til, og Skaberen 
udryddede de første mennesker med synd-
fl oden ca. 3.000 år før Kristus.

Kun en enkelt familie fi k lov at starte 
forfra. Noah og Naama og deres tre søn-
ner og svigerdøtre blev stamfædre til alle 
mennesker. Det benægtede ”videnskaben” 
tidligere, men moderne DNA-forskning ty-
der nu på, at vi alle kan føres tilbage til to 
personer for ca. 6.000 år siden.

Samtidig med syndfl oden skete der en 
markant klimaændring, efter at ”hvælvin-
gen” udenom jorden, som Bibelen nævner, 
forsvandt. Det betød en væsentligt lavere 
levealder. Man kan følge, at den falder ge-
neration for generation i Gamle Testamente.

Herefter gav Gud mennesket nogle leve-
regler gennem bl.a. De 10 Bud til Moses og 
advarsler gennem profeterne. 

Men aldrig kommunikerede Gud så 
dominerende, at mennesket ikke havde 
et frit valg til enten at tro på Gud og følge 
hans vilje - eller at følge sine egne idéer 
og evt. vælge det onde. 

Selv om vi også i dag oplever mange 
overnaturlige mirakler og tegn, er der altid 
plads til at tvivle. At tro kræver stadig vores 
personlige valg og overgivelse.

Det er uklogt at afvise beretninger om 
kæmper og kæmpe-skelletter, blot fordi de 
ikke passer ind i evolutionsteorien. Hvis de 
fi ndes, så fi ndes de, uanset teorierne. Så 
lad os da få skelletterne ud af museums-
skabet, hvis de fi ndes.

På den anden side, skal vi passe på ikke 
at falde for forfalskninger og konspirations-
teorier, som nemt skaber forvirring.  

Plads til det hele
Det væsentlige er, at vores virkelighed 

som kristne er større og rigere end den 
kolde og gudsforladte materialisme.

Det bibelske verdensbillede tager det 
hele med. Her har vi både det materialisti-
ske - det synlige og målelige - og det, som 
vi ikke kan måle og veje. Her er menne-
sket ikke blot en kemisk maskinkrop, men 
ethvert menneske har også en udødelig 
sjæl - og en ånd, der kan kom-
munikere med Gud selv. 

I det arkæologiske tidskrift Skalk nov. 1972 fortælles om et fund af et kæmpeskellet i 
nærheden af Assens. Det var omtalt i Kong Frederik IVs tidskrift ”Extraordinære relatio-
ner” i 1727. Teksten ligger nu på Udfordringens hjemmeside i almindelig skriftstørrelse. 
Hvis læserne kender til andre eksempler, så kontakt redaktionen.

RETTELSE

Udfordringen valgte at ledsage min artikel 
om kæmper i Udfordringen d. 4/10 2016 med 
forskellige fotos, hvoraf nogle tilsyneladende 
er tvivlsomme. 

Jeg havde selv valgt ikke at hæfte billeder 
til min kronik, da jeg sendte den til Udfordrin-
gen. Det var et bevidst valg, idet alle de folk, 
som researcher dette emne, stærkt advarer 
om fotos, som ligger på internettet, da en 
meget stor del (sandsynligvis størstedelen) 
af dem er fup. 

Uheldigvis havde jeg glemt at advare 
Udfordringen om dette problem, og da det 

er normal procedure, at redaktionen selv 
finder billeder til at krydre artikler med, 
opstod fejlen. 

Ægte fotos er ekstremt sjældne og er på 
ingen måde det bærende bevismateriale. No-
get af det vigtigste materiale er avisartikler, 
som beretter om fund af kæmper, og fra vores 
egen lille andedam har vi et sådan eksempel, 
bragt i det arkæologiske tidsskrift Skalk årg 
1972 nr 3. Heri berettes om et fund på Fyn, 
i nærheden af Assens, af et skellet, som var 
5 sjællandske alen lang (5x63 cm= 315 cm). 

Venlig hilsen Karsten Pultz
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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 identi  ceret.

Et kæmpekranie udgraves. 

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

En af de utrolige illustrationer fra bogen - af et kæmpeskellet.

Falske fotos forvirrede, men sagen er troværdig
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Der er drama i teksten fra 
Johannesevangeliet. Først er 
der tre søskende. Så er der to 
søstre og et lig – og til sidst er 
der tre søskende igen...

De tre søskende - Martha, 
Maria og Lazarus fra  Bethania - 
var en familie, der kendte Jesus 
godt, ved vi. De var vant til at 
have Jesus på besøg.

Men pludselig brydes fami-
lieidyllen, da dødens ubarm-
hjertige dør smækker i. Nu er 
der to søstre - og et lig! 

 
»Herre, havde du 
været her ...” 

Søstrene hører, at Jesus er 
på vej til deres hus, og Martha 
venter ikke bare på, at han kom-
mer – hun går ham i møde. Og 
det første hun siger til ham, er 
en bebrejdelse: »Herre, havde 
du været her, var min bror ikke 
død.” Med andre ord: ”Jesus, 
du kommer for sent, det kan du 
altså ikke være bekendt!”  

Da Maria bliver hentet ud til 
det sted, Jesus er, siger hun 
nøjagtig de samme ord som 
sin søster.

 Jesus kender forskel
Hvordan reagerer Jesus på 

deres ens fortvivlede og lidt 
bebrejdende ord? 

Martha og Maria er søstre 
– men de er ikke ens. Så selv-
om de møder Jesus med det 
samme udsagn, er Jesu svar 
til dem forskelligt. Han møder 
dem, sådan som de hver især 
har brug for det.  

 
Handlekraftig og tænksom 

Den planlæggende, handle-
kraftige Marthas liv er pludselig 
gået i stå. Hun er i akut sorg. Og 
nu giver hun tøjlerne fra sig og 
giver dem til Jesus - og det er 
godt for Martha: 

”Men selv nu ved jeg, at hvad 
du beder Gud om, vil Gud give 
dig« Og så lover Jesus hende 
noget: ”Din bror skal opstå!”

Ikke bare livsforlængelse
 At Lazarus skulle opvækkes 

fra de døde var et mirakel. Men 
livsforlængelse var ikke alt, 
hvad Jesus ville give Martha 
og de andre den dag. Underet 
skulle fortælle folk, hvem Jesus 
i virkeligheden var: Herre over 
både liv og død, Guds søn og 
den længe ventede frelser. Ja, 
Livet selv!

”Tror du det?”
”Jeg er opstandelsen og livet; 

den, der tror på mig, skal leve, 
om han end dør. Og enhver, 

som lever og tror på mig, skal 
aldrig i evighed dø.”  

Jesus spørger Marta direkte: 
”Tror du det?” Det var ikke for 
at kontrollere, om Marthas tro 
nu var god nok, han stillede 
det personlige spørgsmål. Nej, 
Jesus var godt klar over, at 
Marthas tro var blevet rystet - 
hun havde ventet og ventet og 
var endt i sorg og skuffelse. Nu 
hjalp han hende med at få troen 
grundfæstet igen.

Jesus tog sig tid til deres 
teologiske samtale på tomands-
hånd, fordi han kendte Martha. 

 
Gud græder også

Maria var en anden type.  
Hende kender vi som den, der 
sad og lyttede, den, der blev 
hjemme og græd, den mere 
indadvendte af de to. 

Da den grædende Maria 
kommer ud til Jesus, hører vi, 
at Jesus selv græder. Han følte 
også døden som en fjende. 

At Gud græder er ikke noget, 
som andre religioners guder 
formodes at gøre. Jesus viser 
os, at Gud røres dybt, når men-
nesker lider. Han lider sammen 
med os.  

Til Maria talte Jesu tårer 
som trøst. 

”Tag stenen væk!”
Foran indgangen til gravhu-

len var der stillet en stor sten. 
Hvad gør Jesus? Han befaler: 
»Tag stenen væk!« Men Martha 
protesterer: »Herre, han stinker 
allerede; han ligger der jo på 
fjerde dag.« 

 
Protesten

Har vi sommetider fået stillet 
en sten i vejen for vores egen 
lykke? Og når vi opfordres til at 
fl ytte den, protesterer vi? 

Måske har vi lukket godt og 
grundigt af for et medmen-
neske – relationen er død, og 
minderne vil være ildelugtende, 
er vi sikre på.  

Måske vil Gud hjælpe os med 
at vække noget til live, men vi 
tør ikke rulle stenen væk! 

Martha frygtede, hvad der 
gemte sig i gravhulen. Hvis hun 
havde haft held med at forhin-
dre, at stenen blev fl yttet, havde 
hun snydt sig selv for sit livs 
mirakel. For da stenen blev rullet 
væk, var det overhovedet ikke 
en stank af dødt kød, der kom 
dem i møde, men derimod et 
lyslevende menneske med styr 
på benmuskler og gangfunktion 
– og med hørelsen i orden! 

Martha var helt ærligt be-
kymret for stanken – og hun var 
også ærlig overfor Jesus. Og 

Jesus mindede hende om den 
samtale, de to lige havde haft. 
Om de ord, han havde sagt. 

Og så hører vi ikke om fl ere 
protester fra Marthas side – hun 
gav Jesus tøjlerne og kom ikke 
til at fortryde det! 

De korslagte arme
Men hvorfor tryllede Jesus 

egentlig ikke bare stenen væk, 
når han nu var i gang med sine 
undere? 

Måske er der en pointe her. 
Der var noget, som folk selv 
skulle gøre, hvis de ville se 
underet. Et par stærke mænd, 
forestiller jeg mig, var nødt til at 
træde ud af tilskuerrollen, løsne 
de korslagte arme og bruge 
dem til at trille den tunge sten 
væk, mens alle omkring dem 
strakte hals. 

De stærke mænd, som trådte 
ud af anonymiteten den dag, 
har nok bagefter aldrig fortrudt, 
at de gjorde det. Jesus  hjalp 
dem til at tage et lille skridt i tro.

At trille sten væk for andre
Det var rigtig godt, at nogen 

hjalp Martha og Maria med 
stenen den dag. Måske er der 
nogen, du skal trille sten væk 
for, så de kan opleve livet igen?  

Nogen, der er hjælpeløse 
på et område, hvor du selv er 
stærk? 

Vi må bede om at få åbne 
øjne for den slags, selvom vi 
måske har mere lyst til være 
tilskuere med korslagte arme.  

»Lazarus, kom herud!« 
Så er der selve underet: 
”Jesus råbte med høj røst: 

»Lazarus, kom herud!« Og 
den døde kom ud, med strimler 
af linned viklet om fødder og 
hænder og med et klæde viklet 
rundt om ansigtet.«  

Vi kan se det for os og høre 
det for vort indre øre: Det død-
sensstille øjeblik, hvor alle 
står på tæer og stirrer mod 
gravhulens åbning med store 
øjne, efter at Jesus har kaldt 
på Lazarus. 

Og vi kan næsten også høre 
det kollektive gisp gå gennem 
folkemængden, da den døde 
viser sig og går ud af graven 
omviklet med stofstykker, som 
et andet spøgelse.  

Folk er som forstenede, og 
Jesus bliver nødt til at instruere 
dem: ”Løs ham og lad ham gå!”  

Vi ved ikke, hvem der udførte 
denne opgave – men det er 
heller ikke så vigtigt. For at ud-
føre den er man ikke nødt til at 
have nogen særlig stor tro. For 
alle kan jo se, at liget er blevet 
levende! Har man først rullet 
stenen bort, er det lettere at 
fortsætte og løsne ligklæderne. 
Troen vokser ved at blive brugt. 

”Jeg har en plan!” 
Den sætning kender vi fra 

Egon Olsen – og vi ved også, at 
hans planer altid går i vasken, 
selvom de er nok så snedigt 
udtænkt med fantasifulde rekvi-
sitter og perfekt timing. 

Jesus havde en plan med 
at vente så længe med at an-
komme til Bethania. Jo, Jesus 

kunne godt have skyndt sig og 
være nået frem i tide til den syge 
Lazarus.

Men han havde en plan – om 
noget, som var større, end hvad 
folk forventede. Han havde en 
plan for hele den folkeskare, 
som havde samlet sig ude ved 
gravhulen sammen med de sør-
gende søstre. Han ville hjælpe 
dem til at tro på, at han var den, 
som Gud havde udsendt, den 
frelser, som jøderne ventede på.  

Jesus havde en plan om, at 
folk ikke bare skulle blive impo-
nerede, men at de skulle tro!   

En helhedsplan
Ligesom med folkeskaren 

den dag, har Gud også en plan 
med os.  

Planen er timet og tilrettelagt  
fra evighed af – og for ca. 2000 
år siden sendte Gud sin søn til 
jorden, hvor han gik rundt og 
hjalp folk og bl.a. gjorde Lazarus 
levende igen.  

Kort tid efter at Jesus havde 
kaldt Lazarus ud af graven, blev 
han selv henrettet og lagt i en 
grav. Men Gud kaldte Jesus ud 
af graven, uden nogen men-
neskelig hjælp med tunge sten 
og stofstrimler.  

Guds plan var at give os 
halvhjertede, skeptiske og små-
lige mennesker del i det evige 
liv, både her på jorden og i al 
fremtid – og planen er faktisk 
allerede gennemført med Jesu 
død og opstandelse. Vil du lade 
planen omfatte dig?

 ”For således elskede Gud 
verden, at han gav sin enbårne 
søn, for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv” (Johs. 3,16).

Lazarus, kom herud!

Jesus lærer mennesker at tro ved at udfordre dem til handling. Et par stærke mænd måtte træde ud af 
tilskuerrollen for at rulle stenen væk. Andre måtte befri Lazarus for de tøjstrimler, som han var viklet ind i.

Jesus mødte mennesker der, hvor de var i forhold til troen. Han hjalp Martha ved at tale med hende.
Andre måtte lære at tro gennem mere praktiske opgaver som at rulle stenen væk fra Lazarus’ grav.

Jesus viser os, at Gud 
røres dybt, når men-
nesker lider. Han lider 
sammen med os.

Til Maria talte Jesu 
tårer som trøst. 

Film med tankevækkende/kristent indholdFilm med tankevækkende/kristent indhold
Se det spændende udvalg af DVD’er og bøger på www.Hosianna.dk
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg er en kvinde på 36 år, 

gift og har to børn. Jeg er som 
sådan glad for mit liv, har en 
dejlig familie og gode venner, 
et godt job. 

Mit problem er, at jeg er en 
rigtig pleaser. Det har altid 
været sådan, så længe jeg kan 
huske tilbage, både i skolen, 
på gymnasiet og senere på de 
forskellige arbejdspladser jeg 
har været på. Det har gjort, at 
jeg altid har haft mange venner 
og altid været meget vellidt. 

Men selvom det er dejligt 
set i et socialt perspektiv, så 
er det også bare enormt an-
strengende. 

Nu ved jeg så bare ikke, 
hvordan jeg skal bryde dette 
mønster, for selvom jeg godt 
kan erkende, at det er usundt, 
så bliver jeg nærmest tvangs-
agtigt ved med at gentage det. 

Jeg har overvejet terapi, og 
det vil du sikkert også råde mig 
til, men det er for det første 
noget uoverskueligt at skulle 
kaste mig ud i, og selvfølgelig 
også dyrt. 

Så derfor ville det være 
dejligt, hvis du kunne give mig 
nogle fi f til, hvordan jeg kan 
komme videre, på egen hånd.

Venlig hilsen
”Pleaseren”

Kære Pleaser
Ja, du har da helt ret i, at den 

mest effektive måde at arbejde 
med et indgroet dårligt mønster 
på er via nogle timer i terapi – især 
hvis det er et mønster, der har 
været der i mange år. 

Når man går i terapi får man ro 

til fordybelse, fordi der her ikke er 
andre ting, der pludselig forstyrrer, 
plus det, at man rent faktisk får 
sat tid af til at få fokuseret på sine 
problemstillinger. Mange vil gerne 
arbejde med problemerne på egen 
hånd, men får ikke taget sig tid til 
det. Lidt ligesom når man gerne 

vil begynde at træne eller male 
m.m., men tiden til det dukker bare 
aldrig rigtig op. 

Ja, det kan være både lidt 
uoverskueligt, måske endda 
angstprovokerende at skulle 
snakke om sine tanker og følelser, 
og der er selvfølgelig også den 
økonomiske del at tage i betragt-
ning, men det er efter min mening 
energi og penge givet godt ud, når 
man tænker på, at ens livskvalitet 
kan blive forhøjet på længere sigt.

Hvis du dog vil prøve at arbejde 
med tingene på egen hånd først, 
så prøv at være meget opmærk-
som på, hvad det er, der sker i 
dig, når du får behov for at please 
andre. 

Læg mærke til, hvordan du rea-
gerer i kroppen, i hovedet (tanker) 
og i dine følelser. Prøv at skrive 
det ned og se, om du kan fi nde et 
mønster. Er det nogle bestemte 
tanker, med et bestemt budskab 
til dig, der afholder dig fra at sige 

nej? Eller dukker der måske nogle 
følelser op, som du fortrænger, og 
som du burde lade dig selv føle 
noget mere, fordi de ville give dig 
motivation og energi til at tilgodese 
dine egne behov lidt mere? 

Prøv at øve dig lidt i denne 

”disciplin” ved at fi nde bitte-små 
udfordringer, hvor du vil prøve 
at sige fra. Går det godt, så lad 
efterhånden udfordringerne blive 
større og større. 

Hilsen Suh

Kære Suh 
I dag har jeg lige læst dit 

svar til Marie, hvis datter led 
af mareridt.

Sidste søndag var det bør-
nenes tur til at afl ægge vidnes-
byrd i vores kirke, og Emma 
på 8 år fortalte, at hun havde 
været meget plaget af mareridt, 
men så havde hendes mor budt 
mareridtene om at forsvinde i 
Jesu navn, og hun havde ikke 
haft mareridt siden.

Psykologi kan være godt 
nok, med det kan ikke stå 
alene.

Det er JESUS der har svaret 
på vore problemer!

 Jeg ved, at du er enig med 
mig, og det var sikkert bare en 
forglemmelse, at du ikke fik 
nævnt bøn.

Med venlig hilsen
Sine Jørgensen

Kære Sine
Mange tak for din mail med 

dine gode kommentarer og 
beretningen om vidnesbyrdet. 

Det er vidunderligt og helt 
fantastisk, hvad Guds kraft kan 
udrette, og hvor er det skønt at 
Emma allerede som 8-årig får 
den læring med på vejen. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg er en ældre pige på 41 

år, der i årevis har ledt efter 
”den rette”, men har bare aldrig 
fundet ham. 

Jeg har haft adskillige kæ-
rester, men det er aldrig endt 
med noget seriøst. Når jeg 
begynder at snakke familie, 
fl ytte sammen, blive gift, er det 
som om, at de bliver skræmte 
og bakker ud. 

Jeg forstår det ikke, for i star-
ten er alting lyserødt, og de vil 
mig så gerne osv. Det er jo som 

regel mænd på min egen alder 
eller ældre, så jeg forstår ikke, 
hvorfor det skræmmer dem at 
tale fremtid og seriøsitet, de 
har jo ligesom alderen til det? 

Det skal siges, at jeg har 
brugt net-dating de sidste par 
år, da det kan være svært at 
træffe nogle potentielle ”emner” 
uden det. 

Men jeg kender fl ere, som 
har fundet ”den eneste ene” via 
net-dating – så hvorfor kan det 
ikke lykkes for mig?? 

Hilsen Single-pigen

Kære Single-pige
Hvorfor det ikke er lykkedes 

dig at fi nde ”den rette” endnu er 
meget svært for mig at svare på. 

Til det skal man jo kende dig og 
vide noget om din personlighed, 
dine handlemønstre og tanke-
gange. Du fortæller dog, at du 
har haft mange kærester igennem 
tiden, hvilket igen fortæller noget 
om, at  du i hvert fald har noget 
at byde ind med, er attraktiv, for 
ellers ville mændene jo ikke falde 
for dig. 

Så din udfordring er at hitte ud 
af, hvorfor parforholdene ikke når 
til den mere seriøse fase, så det 
kan udvikle sig til ægteskab og til 
at stifte familie? 

Mænd er jo ikke ens, men 
måske skal du prøve at tænke 
over, om der er noget særligt, 
dine kærester har til fælles? 
Er der nogle karaktertræk eller 
omstændigheder, som går igen? 
Og som måske kunne give dig 
nogle fingerpeg om, hvor det 
måske kunne gå galt? For hvis 
de mænd, du tiltrækker – og som 
du tiltrækkes af – netop ikke er 
interesserede i langvarige eller 

seriøse forhold, fordi de fx i forve-
jen har børn fra tidligere forhold, 
eller fordi de er engagerede i 
karriere eller en fritidsinteresse 
eller noget helt tredje, så er det 
måske den kombination, du 
skal være opmærksom på at gå 
udenom næste gang, du møder 
en af interesse – også selvom 
han umiddelbart virker sød og 
spændende?

Det kan også være, at du i dit 
store ønske om at tage forholdet 
til næste level kommer til at bringe 
dine tanker om ægteskab og fami-
lieliv for tidligt på banen? 

Nogle mænd er som sådan 
ikke afvisende for at blive gift og 
stifte familie – men de kan bare 
slet ikke forholde sig til det tidligt 
i et forhold og føler sig måske 
derfor presset til at tage stilling til 
noget, de ikke kan rumme på da-
værende tidspunkt. Hvis samme 
mænd ikke er så gode til at sætte 
ord på deres modvilje mod dette 
samtaleemne kan det være, at de 
simpelthen vælger den letteste 
(men ikke mest konstruktive) 
løsning og fl ygter fra forholdet. 

Du kan jo overveje, om du 

enten 1) skal vente med at bringe 
disse tanker på banen, til I virkelig 
har lært hinanden rigtig godt at 
kende, og kommunikationen om 
også mere følsomme og sårbare 
ting er kommet helt på plads. 

Eller 2) du kan vælge at være 
meget tydelig omkring dine øn-
sker til fremtiden i din dating-pro-
fi l. Dette sidste vil muligvis sortere 
nogle mænd fra, men omvendt vil 
dem, der viser interesse for dig til 
gengæld være indstillet på noget 
mere seriøst og langvarigt.

Det kan også være en rigtig 
god idé at spørge en af dine 
bedste veninder, hvad de mener, 
årsagen kan være. Vælg en 
veninde, som du har tillid til vil 
og tør være helt ærlig, for vores 
venner på sidelinjen observerer 
nogle gange nogle fl ere ting, end 
vi selv gør.

Jeg håber for dig, at du snart 
fi nder en mand, der ønsker det 
samme som dig.

Hilsen Suh

Emma blev fri af mareridt

Jeg har været den søde pige alt for længe

Hvorfor har jeg ikke fundet den eneste ene endnu?

Prøv at øve dig lidt  ved at fi nde bitte-små udfordringer, hvor 
du vil prøve at sige fra.

Det kan også være, at du i dit store ønske om ægteskab og 
familieliv kommer til at bringe dette for tidligt på banen? 
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Af Patricha Jeppe Ottsen

Givi Bhai er 83 år gammel, og 
efter at have arbejdet for Dansk 
Kherwara Mission i 52 år er hun 
nu gået på pension. 

Under Anne-Birthe's og mit 
sidste besøg i Kherwara, valgte 
Givi-Bhai at fortælle os sin livshi-
storie. En historie som var hård at 
høre, men som i den grad viser, 
hvor meget Dansk Kherwara Mis-
sions arbejde nytter. 

Det er også en beretning om 
en stærk kvinde og hendes hårde 
vilkår og et vidnesbyrd om den 
kæmpe udvikling, som er sket i 
Indien i løbet af en livstid. 

Måtte opgive skolen
Givi Bhai blev født i staten Gu-

jarat i 1933. Hun var den ældste 
i en stor søskendeflok, og de 
voksede op ude i en lille lerklinet 
hytte langt ude på landet. Hun var 
så privilegeret at få lov til at starte 
i skole, trods familiens trange kår. 
I første klasse fødte moren dog 
tvillinger, og Givi blev hentet hjem 
for at hjælpe med spædbørnene 
og familiens lille stykke jord og 
ene ko. 

Denne ordning kom til at vare 
ved, indtil hun blev gift, og hun 
kom derfor aldrig i skole igen. 

Givi Bhai kan den dag i dag læse 
bynavne på skilte, men kan ikke 
skrive. Hun lærte først at skrive sit 
eget navn fl ere år senere, da hun 
som arbejder på vores pigehjem 
skulle underskrive et dokument. 
En af pigerne lærte hende at 
svinge kuglepennen.

Hårdt arbejde hjemme
Da Givi Bhai's mor var kommet 

sig over sin tvillinge-fødsel, gik 
forældrene ud i junglen hele da-
gen for at fælde træer. Træet blev 
lavet til kul, som kunne sælges på 
markedet. Imens var Givi alene 
med sine brødre og overtog alle 
pligter i huset. Hun lavede mad 
ved at koge nogle af grøntsa-
gerne fra deres grøntsags-have i 
vallen fra koens mælk og malede 
majs til mel imellem to sten, og 
lavede små fl adbrød, som hun 
bagte over bål.

Landsbyen havde ikke nogen 
brønd, så familien måtte håbe på 
en god regnsæson og opmagasi-
nere vandet i bøtter og beholdere. 
”Et år udeblev regnen” fortalte 
Givi Bhai. Hun havde et mørkt 
udtryk i de ellers normalt så spil-
levende gavtyv-øjne, og havde 
ikke lyst til at uddybe sagen.

Gift som 16-årig
Da Givi var seksten år, havde 

hendes mor fundet en mand til 
hende. Han hed Henari og havde 
gået i skole i en naboby. Han 
havde færdiggjort syvende klasse 
og var et meget godt parti for en 
kvinde så gammel som Givi. 

Normalt blev unge piger gift 
som 12- eller 13 årige, men 
fordi familien behøvede Givis 
arbejdskraft i hjemmet havde de 
ventet med at finde hende en 
ægtemand. Givi Bhai fortalte, at 
Henari var en god mand, da han 
aldrig slog hende eller deres børn.

Forsørgede storfamilien
Da Givi blev gift med Henari, 

fl yttede hun traditionen tro væk 
fra sin egen familie og ind i sin nye 
svigerfamilies hus. Henari's far 
døde dog hurtigt herefter, og det 
var nu op til teenage-ægteparet at 
forsørge hele familien. Henari blev 
politimand, et job som Givi ikke 
brød sig om. ”Det var meget risi-
kabelt, og dårligt betalt arbejde”. 
Ni år senere købte Henari en 

symaskine og arbejdede resten 
af sine dage som skrædder.

Som 31-årig fik Givi job på 
vores pigehjem. Hun fik titlen 
Bhai, som løst kan oversættes til 
en blanding af ”tjener” ”moder” og 
”hushjælp”. Givi Bhai fi k job som 
nattevagt, men hendes arbejds-
opgaver blev hurtigt udvidet, så 
hun også skulle passe hus for fa-
milien Smith, den britiske familie, 
som var ledere af pigehjemmet 
dengang.

For dette arbejde fi k hun 20 
rupees om måneden. Det svarer 
til 2 danske kroner. Hun fi k sine 
to døtre optaget på pigehjemmet, 
men for deres ophold tog Fru 
Smith 40 øre fra hendes løn.

Børnene fi k uddannelse
Givi Bhai har igennem sine 53 

års arbejde hos Dansk Kherwara 
Mission haft i alt 3 døtre og 2 
børnebørn på pigehjemmet. Hun 
fortalte stolt, at to af hendes døtre 
fi k en gymnasieuddannelse og 
herefter blev gift med et godt parti. 
Tidligere mente man, at det ville 
være spild at give en pige mere 
end en gymnasieuddannelse.

Givis to børnebørn er dog en 
anden historie, og det var meget 
tydeligt, at de er hendes store 
stolthed. Givi Bhai's yngste bar-
nebarn, Drapti, har lige bestået 
gymnasiet og skal nu begynde 
på universitetet i en større by for 
at læse samfundsfag og økonomi. 
Hendes første barnebarn arbej-
der som lektor ved et universitet i 
Ahmdabad. Hun skal forsvare sin 

doktorgrad og kan derefter kalde 
sig professor!

Hjælp til pensionistlivet
Givi Bhai er en fantastisk kvin-

de, med livsglæde og positiv 
energi i overfl od.

Hver dag stråler hun som en 
sol og uddeler kram og kys og 
kærlighed til alle omkring sig. 
Hun er vellidt iblandt alle, som 
har deres gang på hjemmet, og 
det er tydeligt at mærke, at hun 
elsker sit arbejde og sine piger, og 
at følelsen er gengældt i overfl od.

Givi Bhai kom højtideligt over 
til os med et maskinskrevet brev 

nogle dage før hun fortalte os sin 
historie. Af brevet fremgik det, at 
hun gerne ville gå på pension 
fra sommer. Hun får 360 kr. om 
måneden som Bhai for os, og på 
pension ville hun kun få 49 kr af 
den indiske stat. I familien er hun 
den eneste med en fast indtægt, 
og det fremgik af brevet, at hun 
gerne ville have økonomisk hjælp, 
så hun kunne forsørge sin famile. 
Dette er et ønske, vi har valgt at 
efterkomme, og Givi Bhai gik på 
pension i juli 2016.

Jeg er selvfølgelig glad for, at 
Givi Bhai har fået sit ønske opfyldt 
og er gået på pension. Jeg håber, 

at hun vil få nogle rigtig gode år i 
familiens skød, ude i det lille, ler-
klinede hus, som hun og Henari 
byggede, da de var unge. 

Dog kan jeg ikke lade være 
med at være lidt trist ved tanken. 
Et pigehjem uden Givi Bhai? Det 
er for mærkeligt. I hendes sted 
har vi ansat en landsbykvinde ved 
navn Roma. Jeg ønsker hende alt 
muligt held og lykke og håber på, 
at hun kommer til at elske sin tid 
på pigehjemmet lige så højt, som 
jeg ved, at Givi Bhai har gjort.

Farvel til fantastiske Givi Bhai

Fra venstre: Bhasanti Bhai, Givi Bhai, Anne-Birthe (Patrichas 
mor), Hugli Bhai og nederst Patricha selv. De tre ”Bhai-er” arbej-
der på pigehjemmet og holder øje med pigerne i hverdagen. 

Givis barnebarn Drapti var i sit 
stiveste puds, da hun afslut-
tede gymnasiet. I september 
starter hun på universitetet. 

Arun (forstanderen på pigehjemmet) sammen med Givi Bhai. 
Det er ret sjældent, at voksne indere smiler på billeder - især 
ikke så afslappet og kærligt som her. 

Lektielæsning med pigerne på hjemmet. 
Fotos: Patricha Ottsen.

Dansk Kherwara Mission
Dansk Kherwara Mission er 

en kristen Non-Profi t Organi-
sation, som driver et pigehjem 
i Indien. Organisationen giver 
disse fattige piger en værdig 
opvækst, tøj på kroppen, mad 
tre gange om dagen, læge-
hjælp og skolegang. 

Projektet følger pigerne 
og yder både økonomisk 
hjælp og vejledning til videre 
uddannelse og går ind og 
mægler med familierne, hvis 
de vil gifte deres datter væk, 
før hun har færdiggjort sin 
uddannelse. 

40 procent af de piger, som 
har gået på pigehjemmet, 
afslutter en videregående 
eksamen, et tal der kun bliver 
bedre som årene går. Det 
afspejler den store udvikling 
i Indien lige nu.  

Den gamle kvinde har været en solstråle på Kherwara-missionens pigehjem i Indien. Hun fortæller her sin livshistorie til danske Patricha Ottsen.

Torsdag, den 15. september 2016 kl. 19 - 21

Velkommen til Velkommen til
INFORMATIONSMØDEINFORMATIONSMØDEINFORMATIONSMØDE

Torsdag, den 15. september 2016 kl. 19 - 21Torsdag, den 15. september 2016 kl. 19 - 21Torsdag, den 15. september 2016 kl. 19 - 21

• Livsnær forkyndelse
• Moderne sang 

og musik

• Inkluderende  

fællesskab

- Hvem er vi? - Hvad vil vi? - Kom, og hør nærmere!

Ny kirke i Ølstykke

TILMELDING: Senest den 13. september  

Frikirken Ølstykke • Kornvænget 1 B • 3650 Ølstykke • Tlf. 7026 5350
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USA: Luftvåbnet erklærer, at 
en åben bibel ikke er ”giftig”
En amerikansk major blev anklaget for at forpeste luften på 
kontoret ved at have sin Bibel liggende på skrivebordet. Men 
det strider ikke mod reglerne, siger forsvaret.

Den anti-religiøse organisation The Military Religious Freedom 
Foundation (MRFF) havde anklaget major Steve Lewis for at handle 
imod det amerikanske luftvåbens regler ved at have den åbne bibel 
liggende på skrivebordet. De krævede en ”hurtig, synlig og aggressiv 
straf” overfor majoren, og sagen blev omtalt af fl ere medier i USA.

Luftforsvaret fi k først Lewis til at fjerne Bibelen fra skrivebordet 
og startede derpå en efterforskning. Ifølge The Christian Institute 
fjernede majoren frivilligt sin bibel efter anklagen, da han ikke øn-
skede, at sagen skulle skabe forstyrrelser i hans enhed.

Men det amerikanske luftvåben har nu afgjort, at man ikke bryder 
nogen regler ved at have en åben bibel på sit skrivebord. 

– Major Lewis må gerne have sin bibel på skrivebordet, hvis han 
ønsker det, fastslår oberstløjtnant David Fruck.

MRFFs grundlægger Michael Weinstein hævdede i anklagen, at 
Bibelen ”forgiftede” atmosfæren på luftvåbnets kontor. Han sagde, 
at den åbne bibel repræsenterede ”en skamløs visning af sekterisk 
kristen triumfalisme og exceptionalisme”, som gjorde, at ”hjælpe-
løse underordnede” måtte se den daglig. De kalder nu resultatet af 
efterforskningen et ”narrespil”. 

KPK/Bodil

Af Bodil Lanting

Et fem meter højt kors dannet 
af stålbjælker stod tilbage, efter 
at tvillingetårnene var sunket i 
grus den 11. september 2001. 
Det var en trøst for mange 
kristne.

Den 11. september 2001 hi-
jackede 19 terrorister fra al-
Qaeda fi re rutefl y i USA. To af 
dem blev fl øjet direkte ind i World 
Trade Centers tvillingetårne i New 
York. Næsten 3.000 mennesker 
blev dræbt ved angrebet, som 
rystede verden.

To dage efter angrebet, mens 
redningsfolkene kæmpede sig 
igennem røg og støv for at fi nde 
overlevende på Ground Zero, så 
de det store kors i ruinerne. For 
mange blev stålkorset et symbol 
på, at Gud ikke havde glemt dem. 
Der var håb midt i fortvivlelsen.

En præst fortæller om familien 
til en mand, som døde under 
angrebet. De efterlod personlige 
genstande ved korset. ”Det var, 
som om korset tog imod al sor-
gen og savnet. Jeg har aldrig følt 
Jesus mere”, siger præsten.

Ateister taber kors-sag
Organisationen American At-

heists har kæmpet for, at stål-
korset ikke skulle blive en del af 
mindesmærket for det faldne fra 
11. september. De hævdede, at 
det ville være forfatningsstridigt 
og diskriminerende mod ikke-
kristne. 

Retssagen blev indledt i juli 
2011. To år senere afgjorde 
distriktsdommer Deborah Batts 
at ”det fem meter højre kors, 
som blev et åndeligt symbol for 
arbejdere på Ground Zero, er 
ikke udtryk for en tilslutning til 
kristendommen.”

Korset er 
med i 9/11 
museum 

Et stålkors, som blev fundet midt i støv og røg og håbløshed på 
Ground Zero den 13. september 2001, er blevet en del af udstil-
lingen på The National September 11 Memorial and Museum.

Stålkorset, som blev fundet under ruinerne af 
World Trade Center, er med i mindemuseet.

Afgørelsen blev hilst velkom-
men af direktør Joseph Daniels 
fra The National September 11 
Memorial & Museum fra World 
Trade Center Foundation.

”Det er en vigtig del af 9/11 
Memorial Museum’s mission, 
fastslog Daniels.

Korset med i fi lm
Kirkebygningen St. Paul’s Cha-

pel nær Ground Zero overle-
vede ødelæggelserne og blev 
et tilflugtssted for overlevende 
og redningfolk. Her sælger man 
bl.a. modeller af stålkorset. Nogle 
redningsarbejdere har også valgt 
at få lavet en tatovering af korset.

Dokumentarfi lmen The Cross 
and The Towers fra 2006 fortæl-

ler historien om korset fra World 
Trade Center. Den har vundet 
fl ere priser, inklusive Audience 
Choice Award i Palm Beach In-
ternational Festival og Best Film 
i Gloria Film Festival.

Også fi lmen World Trade Cen-
ter, som anmeldere kalder ”en 
fi lm fuld af håb”, kom i 2006. Den 
er instrueret af Oliver Stone og 
har Nicolas Cage i hovedrollen. 

Filmen har et positivt kristent 
budskab. Der er både kors på 
væggen i private hjem og om hal-
sen på redningsfolk. Folk beder 
Fadervor, og en tidligere marine-
soldat hører Guds kald og tager 
til New York, hvor han får en vigtig 
rolle i at fi nde de to politimænd, 
som er fi lmens hovedpersoner.

I Tanzania er mange kvinder fra 
nomadestammen barabaig’er-
ne blevet døbt. Evangelisten 
Stefanos gamle mor er en af 
dem, skriver Luthersk Mission.

Stefano var en af de første 
fra barabaig-stammen, der blev 
kristen gennem LM's missionsar-
bejde blandt nomader i Tanzania. 
Senere blev han evangelist blandt 
sit eget folk.

I mange år ville Stefanos mor 
ikke have noget med ham at gøre. 
Men nu - efter at kvindelige evan-
gelister fl ere år i træk har været 
ude for at tale med barabaig-
kvinder - har hun endelig opgivet 
sin modstand og er blevet døbt.

”Nu måtte jeg bare sige ja til 
Jesus - jeg kunne ikke stå imod 
ham længere,” har hun sagt.

LMs tidligere Tanzania-mis-
sionær Agnes Rahbek fik den 
glædelige nyhed for nylig under 
et besøg i Tanzania. Sammen 
med sin mand var hun missionær 
blandt nomaderne fra 2001-2012. 

Det seneste år er fl ere kvinder 
kommet til tro og blevet døbt.

-Det er et resultat af den lang-

varige kontakt, vi har haft med 
stammen, siger Agnes Rahbek. 
Hun tilføjer, at det har været 
meget svært at nå barabaig-
kvinderne. Blandt  nomaderne har 
kvinder ikke ret høj status. Og de 
evangelister, der besøgte bara-
baigerne, var mænd. De kunne 
ikke få kontakt til kvinderne, så 
derfor er det hidtil primært bara-
baig-mænd, der er blevet døbt.

Men for nogle år siden bad en 
masai-præst Agnes Rahbek om 
at komme med ud og evange-
lisere i et område, hvor der var 
mange barabaiger. ”De vil lytte til 
dig som kvinde” sagde han.

Sammen med et par kristne 
barabaig-kvinder dannede Agnes 
Rahbek et evangelisationsteam, 
der i fl ere år har besøgt kvinderne 
på bopladserne omkring Iringa. 

Denne kvinde-til-kvinde-kontakt 
har nu båret frugt.

- De kvinder, som før levede 
i stor frygt for gudernes vrede, 
har fået en dyb fred i deres liv 
ved at tage imod Jesus. Deres 
liv var styret af ofringer og angst 
for, at deres guder skulle straffe 
dem med sygdom. Derfor gjorde 
det indtryk på dem at høre, at 
de to kristne barabaig-kvinder, 
vi havde med, havde kendt Gud 
hele deres liv og ikke var blevet 
straffet. Den ene havde endda 
fem levende børn.

Det at fl ere ældre kvinder nu 
er blevet døbt, kan få særlig 
betydning i nomadestammernes 
kultur, fordi man lytter til dem, der 
er ældre og har mere livsvisdom, 
vurderer Agnes Rahbek.

LM begyndte missionsarbejdet 
blandt nomader i 1993. Nu er det 
den lutherske kirke i Tanzania, 
ELCT, der står for arbejdet blandt 
nomaderne i det sydvestlige Tan-
zania. Det drejer sig om masai-
folket, barabaigfolket, iraqwfolket 
og sukumafolket samt en række 
mindre stammer.

KBR/Bodil

- Korset hører med på museet 
for ofrene fra 11/9, mener 
direktør Joseph Daniels.

Evangelisten Stefano var en af de første kristne fra barabaig-
stammen. Nu er også hans gamle mor blevet døbt.

’Nu måtte jeg bare sige ja til Jesus!’
Nydøbt nomade-kvinde i Tanzania:

Syn af Jesus ændrede Hawas liv
20-årige Hawa fra Østafrika fi k et syn, da hun var indlagt på et 
sygehus. Hun så en mand, der græd og lo på samme tid. Hun 
kom til tro på Jesus, men det fi k store omkostninger for hende.

Det skriver Åbne Døres nyhedsbrev Women to Women.
- Det viste sig, at lederen af min moské også var en hemmelig 

kristen. Han fortalte mig, at den mand, der i min drøm græd over 
syndere, var Jesus Kristus. Han gav mig en Bibel, og den læste jeg 
næsten hele tiden i, efter at jeg blev udskrevet. Jeg lærte mere og 
mere om Jesu kærlighed. Det forvandlede mig indefra, siger Hawa. 

Hawas rige familie havde store planer for hende. Først skulle 
hun oplæres i islam i et andet land, og så skulle hun giftes med en 
amerikansk muslim. Men en alvorlig lungesygdom ændrede disse 
planer, og efter synet af Jesus vidste Hawa, at hun ville følge Ham 
– selv om det fi k hendes forældre til at mishandle og udstøde hende.

Hendes forlovelse blev ophævet, og Hawa forlod sit hjem. ”Kær-
ligheden fra den grædende mand i mit syn var trængt langt ind i mit 
hjerte. Jeg valgte Ham. Jesu kærlighed var mere værdifuld for mig 
end kærligheden fra min familie”, forklarer Hawa.

Hendes søster er nu også blevet kristen, og de beder for resten 
af familien. Men der er også brug for forbøn for Hawa, som bræk-
kede ryggen, da hun fl ygtede fra sin vrede onkel, skriver Åbne Døre.

Bodil

Åbne Døre fortæller om den 20-årige ’Hawa’, som lærte Jesus 
at kende, selv om hun lever i et muslimsk land.

Knesset-medlem Lapid beskylder 
Sverige for antisemitisme
– Den svenske regering, specielt udenrigsmi-
nisteren, er på afveje i forhold til historie og 
moral, sagde tidl. fi nansminister Yair Lapid, 
da han talte på et Israel-møde i Sverige.

Det var den Sionistiska Federation, som holdt 
Israel-markering på Raoul Wallenbergs torv i 
Stokholm forrige søndag. Flere hundreder del-
tog, skriver Dagen.se. De råbte ”Vi elsker Israel”, 
mens 20 moddemonstranter råbte ”Boykot Israel”.

– FNs menneskerettighedsråd har fordømt Israel mere end 
Syriens præsident Bashar al-Assad, som har dræbt 400.000 af sit 
eget folk, mere end de ansvarlige for folkemordet i Sudan, mere end 
de ansvarlige for de pågående mord i Irak og Afghanistan, mere 
end terroristerne i Hamas og Hizballah og mere end det afskyelige 
regime i Iran. Israel er fordømt fl ere gange end disse tilsammen, 
sagde Lapid. Han beklagede, at Sveriges udenrigsminster lader sig 
lede af propagandaen fra de palæstinensiske myndigheder, så det 
fører til boykot af Israel. ”Grundløse og ensidige angreb mod jøder 
kaldes antisemitisme”, fastslog Yair Lapid.

Vidar 
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Af Bodil Lanting

Førsteklasses forkyndelse er 
det, der tiltrækker fl est men-
nesker på jagt efter en ny 
menighed.

Det er konklusionen på en ny 
undersøgelse fra Pew Research 
Center. Undersøgelsen, som blev 
fremlagt den 23. august, bygger 
på telefon-interviews med 5.000 
voksne i USA.

Prædikenen er vigtigere 
end gudstjenesteformen

Halvdelen af alle amerikanere 
har på et eller andet tidspunkt i 
deres liv stået over for at skulle 
fi nde en ny menighed. 

”Det, som de fl este værdsætter 
i en menighed, er et godt bud-
skab, en god prædiken, som giver 
genklang hos dem og vejleder 
dem”, siger Greg Smith, som er 
leder for Pews religionsforskning. 

Mere end fi re ud af fem (83 
procent) har den gode prædiken 
øverst på ønskelisten. Det næst-
vigtigste er, om man følger sig 
velkommen og godt modtaget af 
præsten og andre ledere (79 pro-
cent), mens selve gudstjenestens 
form er vigtig for 74 procent af de 
adspurgte. Færre (56 procent) 
nævner menighedernes børne-
programmer som afgørende for 
deres valg af ny menighed.

Personlig kontakt
Det ikke er smarte hjemme-

sider og telefonisk kontakt, men 
derimod personlig kontakt, som 
betyder mest, når folk vælger 
menighed. Over halvdelen af de 

adspurgte har været til gudstje-
neste og har talt med medlemmer 
af nye menigheder for at kunne 
vurdere dem. Lidt færre har op-
søgt menighedens præst i løbet 
af processen.

”Nogle af de faktorer, folk næv-
ner som vigtige, fx prædikenens 
kvalitet, gudstjenesteformen og 
velkomsten fra lederskabet, er 
svære at bedømme ud fra et te-
lefonopkald eller en hjemmeside”, 
konkluderer forskerne.

Hvad får folk til at 
søge ny menighed?

Den mest udbredte grund til at 
søge en ny menighed er fl ytning 
(34 procent). 

Mindre udbredt er teologiske 
årsager eller utilfredshed med 
ens tidligere menighed eller 
lederen der.  

En ændring i ægteskabelig 
status som skilsmisse eller (nyt) 
ægteskab får 11 procent til at 
søge efter en ny menighed.

Næsten halvdelen af de ad-
spurgte (48 procent) har overvejet 
at skifte kirkeretning. Det er mest 
udbredt blandt evangeliske pro-
testanter. Men blandt to grupper, 
nemlig katolikker og medlemmer 
af traditionelt sorte protestanti-
ske menigheder, var det mindre 
udbredt at skifte kirkeretning. 
Det ville kun en tredjedel af dem 
overveje.

Hele 45 procent af de ameri-
kanere, som er fl yttet inden for 
de sidste fem år, har samtidig 
set sig om efter en ny menighed. 
Men  når folk har boet et nyt sted 
i over fem år, leder kun én ud af 
fem efter en ny menighed.

Ny undersøgelse fra USA:

Den gode prædiken er
vigtigst når folk vælger kirke
Næst efter en god prædiken betyder præstens velkomst mest, siger ’kirkeshoppere’.

Prædikenens kvalitet er det vigtigste. Men ledernes velkomst og børneprogrammerne betyder 
også meget, når man skal vælge ny menighed, viser en ny undersøgelse fra USA.

Kirkegang i USA
Halvdelen af de ame-

rikanske voksne (51 pro-
cent) oplyser, at de regel-
mæssigt går til gudstjene-
ste. Det svarer til en eller to 
gange i måneden.

Syv af 10 personer i 
undersøgelsen mente, at 
det var let at fi nde en ny 
menighed, mens 27 pro-
cent fandt det svært.

Blandt de mest trofaste 
kirkegængere sagde næ-
sten halvdelen, at de altid 
har gået i kirke lige så ofte, 
som de gør nu. 

Lidt flere (27 procent) 
fortæller, at de går oftere 
i kirke nu end tidligere i 
deres voksenliv.

Af Samuel Nymann Eriksen

Venner af Maryam Naghash 
Zargaran fortæller, at hun har 
fået lov til at komme hjem på 
medicinsk orlov.

Maryam, som tidligere har 
fået medicinsk orlov på grund af 
forskellige helbredsproblemer i 
juni 2016, vendte tilbage til Evin-
fængslet i Teheran den 27. juni 
for at fortsætte afsoningen af en 
dom på fi re år for ”handlinger mod 
nationens sikkerhed”. 

Syg efter sultestrejke
Hun påbegyndte derefter en 

sultestrejke den 5. juli 2016, 
hvor hun krævede omgående og 

ubetinget løsladelse på grund af 
den utilstrækkelige behandling 
af hendes helbredsproblemer. I 
begyndelsen af august sluttede 

hun sultestrejken efter opfordring 
fra sin familie.

Maryams helbred blev kraftigt 
forværret under sultestrejken. 
Hendes blodtryk faldt, hun ople-
vede smerter og følelsesløshed 
i fødderne og oplevede psykolo-
giske problemer som resultat af 
indespærringen.

Embedsmænd fra fængslet 
undersøgte Maryam den 20. juli 
og bekræftede i en medicinsk rap-
port alvoren af hendes tilstand, 
men hendes krav om løsladelse 
blev afvist af en iransk domstol 
efter ordre fra det Iranske Mini-
sterium for Efterretning (MOIS).

Fængslet tillod Maryam at tage 
hjem søndag den 28. august for at 
modtage lægehjælp. Man håber, 

at orloven denne gang vil være 
lang nok til, at Maryam kan få 
den behandling, hun har brug for.

Fængslet fordi 
hun blev kristen

Maryam, som er tidligere mus-
lim, har været tilbageholdt siden 
den 15. januar 2013 på grund 
sin deltagelse i gudstjenester i 
undergrundskirker i Iran. Her mø-
des muslimer, der er konverteret 
til den kristne tro. I juli 2013 blev 
hun idømt fi re års fængsel.

Maryams nærmeste er tak-
nemmelige for, at hun har fået 
orlov og beder om forbøn for 
hende og hele familien.

Sidste søndag blev Moder Teresa helgenkåret af pave Frans 
I i Vatikanet.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, den senere Moder Teresa, blev født i 
Skopje i det daværende Serbien i august 1910. Allerede som 12-
årig vidste hun, at hun ville være nonne, og som 18-årig rejste hun 
hjemmefra for at slutte sig til Loretoordenen. Som 27-årig afl agde 
hun klosterløfterne om fattigdom, kyskhed og lydighed og hed fra 
da af ’Søster Teresa’. 

Ni år senere, i 1946, stiftede Søster Teresa selv ordenen ’Kær-
lighedens Missionærer’. Hun følte Guds kald til at arbejde blandt 
de fattige og syge i Calcuttas slum. Her blev hun kendt som ’Moder 
Teresa’.

Fordømte abort i Nobel-takketale
Moder Teresa blev verdenskendt for sit arbejde i Calcutta, og i 

1979 modtog hun Nobels fredspris. Her levede hun op til sit ry for  
altid at sige sin ærlige mening, uanset hvem hun var sammen med.

- Jeg ønsker at dele noget med jer alle. Den største ødelægger af 
fred i dag er råbet fra uskyldige, ufødte børn. For hvis en mor kan 
dræbe sit eget barn i sin egen livmoder, hvad er der så tilbage for 
dig og for mig? At dræbe hinanden. Millioner af ufødte børn bliver 
dræbt, men vi siger ingenting. Lad os vedtage, at vi vil redde hvert 
eneste lille barn. Hvert ufødt barn. Giv dem en chance for at blive 
født, opfordrede Moder Teresa i sin takketale for Nobelprisen.

Ifølge LifeNews.com skal Hillary Clinton, som nu er Demokrater-
nes præsidentkandidat, engang have spurgt Moder Teresa, hvorfor 
USA ikke forlængst havde valgt en kvinde som præsident. Og Moder 
Teresa svarede: ”Hun er sikkert blevet aborteret!”

Også i 1994 - under en National Prayer Breakfast i Det Hvide 
Hus - har Moder Teresa erklæret, at abort er en ”krig imod barnet”.

- Ethvert land, som accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, 
men at bruge vold for at få det, de ønsker. Derfor er abort den største 
ødelægger af kærlighed og fred, sagde hun.

Vejen til helgenkåring
Den 5. september 1997 døde Mo-

der Teresa, 87 år gammel. Det skete 
kun seks dage efter, at prinsesse 
Diana var død i en trafikulykke. 
De to vidt forskellige kvinder var 
venner, og Moder Teresa sendte 
et kondolence-brev til prinsesse 
Dianas familie med ordene: ”Hun 
var meget optaget af de fattige. Hun 
var meget opmærksom på at gøre 
noget for dem, og det var smukt. 
Derfor  betød hun så meget for mig”.

Før den katolske kirke kan hel-
genkåre en afdød, skal vedkom-
mende kunne tilskrives mirakler. 
Den katolske kirke har godkendt, 
at Moder Teresa udførte et mirakel 
i 2002, da en 30-årig indisk kvinde 
blev helbredt for en kræftsvulst i 
maven. Året efter blev Moder Teresa 
saligkåret, og i 2015 godkendte den katolske kirke endnu et mirakel. 
Denne gang blev en brasiliansk mand helbredt for en hjernesvulst, 
efter at familien bad Moder Teresa gå i forbøn for ham. 

Bodil

Moder Teresa er 
nu helgenkåret - 
20 år efter sin død

Moder Teresa er 
mest kendt for sit 
arbejde med fattige 
og syge i Calcut-
tas slum. Men hun 
kæmpede også for 
ufødtes ret til livet.

Moder Teresa og prin-
sesse Diana var venner. 
De døde begge i 1997 
og kom på et engelsk 
frimærke.

Iran: Maryam får sygeorlov fra fængslet
Den kristne fange fi k midlertidig sygeorlov i hjemmet, skriver Dansk Europamission.

En sultestrejke gav Maryam 
så mange helbredsproblemer, 
at hun fi k lov til at forlade 
Evin-fængslet i Teheran.



12 . PROFETISKE NYHEDER Udfordringen søndag den 11. september 2016

15-året for 11. september viser,
at Amerika ikke omvendte sig
Amerikanske politiske ledere gjorde - ubevidst - Israels trods-ord før bortførelsen til Babylon til deres egne i stedet for at omvende sig til Gud igen. 
Derfor mener Jonathan Cahn, at katastroferne i sabbats-årene: 11. september i 2001 - Wall Street børskrakket i 2008 - vil vise sig i 2015-2016.

Af redaktør Henri Nissen.

Var katastrofen den 11. sep-
tember 2001 i virkeligheden 
det første forvarsel om USA’s 
undergang? 

Den kristen-jødiske rabbi Jona-
than Cahn, New York, fandt over-
raskende tydelige sammentræf 
ved 11. september i USA med 
de 9 forvarsler, som Israel fi k, før 
landet blev ødelagt og befolknin-
gen bortført til Babylon.

Det er så tydeligt, at det ikke 
kan være tilfældigt...

Kahn afslørede dette i sin bog 
”The Harbinger” (forvarslet), der 
er solgt i 2 mio. ekspl. 

Historien i Bibelen
Før Jerusalems ødelæggelse 

modtog Jerusalem og Juda-riget 
profetiske advarsler, som man 
kan læse om bl.a. i begyndelsen 
af Esajas bog i Gamle Testa-
mente. Et forvarsel, som skulle 
have fået landet til at omvende 
sig, var syrernes angreb.

På grundt af landets ugude-
lighed trak Gud midlertidigt sin 
beskyttelse væk fra Israel. Men 

Jerusalem omvendte sig ikke. 
”Men i hovmod og hjertets 

overmod sagde de: »Teglste-
nene er faldet, men vi bygger 
med kvadersten; morbærtræ-
erne blev fældet, men vi erstatter 
dem med cedre.« (Esajas Bog 
kap. 9,9-10)

Og fordi de ikke omvendte sig, 
men trodsigt blev ved, fortsatte 
ulykkerne. 

Nu gentager det samme sig 
for USA, siger Jonathan Cahn, 
og hans argumenter er overbe-
visende - ja, chokerende, som 
vi skal se.

USA blev en supermagt
”under Gud”

USA blev grundlagt på leder-
nes kristne tro. ”Én nation under 
Gud” hed det i forfatningen. 

Efter indsættelsen i 1789 gik 
den første præsident George 
Washington fra Federal Hall i 
New York (som var den første ho-
vedstad) sammen med de øvrige 
ledere hen til St. Pauls Chapel 
for at bede om Guds velsignelse 
over nationen. Og de primitive 
amerikanske stater voksede til en 
supermagt - til verdens førende 
land økonomisk og militært.

Denne kirke ligger påfaldende 
tæt på ”Ground Zero” – og står 
uberørt af de to tvillingetårnes 
sammenstyrtning efter den mus-
limske terroraktion. Ja kirken 
ejede endda oprindeligt den jord, 
hvor Ground Zero ligger. 

Kirken blev reddet – som ved et 
mirakel skrev aviserne – men der 
kom en revne i Federal Hall – hvor 
grundloven blev underskrevet.

Cahn mener bestemt ikke, at 
disse hændelser er tilfældige 
sammentræf – den 11. septem-
ber var et varsel, der skulle 
vække USA fra at bevæge sig 

væk fra Guds velsignelse og 
beskyttelse. Og her er, hvad han 
har opdaget:

”Frihedsstenen”
”Teglstenene er faldet, men vi 

bygger med kvadersten” sværger 
israelerne i oldtiden. Det hebræi-
ske ord for kvadersten er gazit, og 
det er en hård tilhugget stenblok. 

Efter angrebet den 11. septem-
ber bragte myndighederne en 20 
tons stor granitblok fra bjergene 
og transporterede den til Ground 
Zero. Her svor guvernøren og de 
politiske ledere ved en ceremoni, 

at man med ”den revolutionære 
ånd af trods lagde denne hjør-
nesten” som et signal til verden 
om, at landet var besluttet på 
”at kæmpe for frihed”. Selv om 
dette var vendt imod muslimske 
terrorister, mener Cahn, at det 
udtrykker samme trodsige ånd, 
som i Israel før ødelæggelsen. 
Man lod ikke ulykken føre til om-
vendelse, men fortsatte i trods. 
Man brugte endda ordene ”spirit 
of defi ance” - ånden af trods. 

”Morbærtræet”
Men dette var blot et af de 9 

tegn, som Cahn genfinder fra 
Bibelen i nutiden. Det næste tegn 
var morbærtræet:

”Morbærtræerne blev fældet, 
men vi erstatter dem med cedre” 
svor Jerusalems borgere, efter 
at syrerne havde ødelagt deres 
land.

Da terroristerne angreb New 
York, var de ikke ude på at 
ramme et morbærtræ. Men det 
utrolige sker, at da det nordlige 
tårn styrter sammen, så river en 
jernbjælke sig løs og rammer i et 
lille bevokset område mellem alle 
betonbygninger og asfalt. Den 

Morbærtræet (tv) blev rykket op med rod - men myndighederne 
plantede i trods et stort cedertræ i stedet (herover).

I denne gamle kirke, St. Pauls Chapel, bad USAs første 
præsident Geroge Washington og de øvrige ledere for Guds 
velsignelse af den nye amerikanske nation i 1789. World 
Trade Center lå på kirkens gamle grund - og kirken overle-
vede ”mirakuløst” terrorangrebet den 11. september 2001.

USAs børs opstod ved at 20 handlende indgik et forbund 
under et morbærtræ. De byggede en mur til beskyttelse af 
deres marked - og gaden fi k navnet ”Wall Street”.

Efter terrorangrebet blev en bronzestatue af det oprykkede 
morbærtræ opstillet på selveste Wall Street. Syv år efter 
skete det store børskrak på Wall Street...

Bogen ”The Harbinger” 
afslører endnu fl ere overra-
skede detaljer. 

Jonathan Cahn er Jesus-
troende jøde og leder i den 
messianske bevægelse. 
Han er ledende præst / 
rabbi i menigheden Jerusa-
lem Center i Wayne, New 
Jersey og formand for Hope 
of the World Ministries.

Efter den 11. september bragte myndighederne en 20 tons stor 
granitblok fra bjergene til Ground Zero. Her svor guvernøren, at 
man ville fortsætte i den revolutionære ”ånd af trods” (spirit of 
defi ance). Ulykken førte ikke til omvendelse...
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rammer et træ, som den river op 
med rod – og dette træ er netop 
et morbærtræ! 

Det kaldes en sycamore, men 
det var netop ikke det israelske 
morbærtræ, men den nordameri-
kanske sycamore, som her rives 
op med rode….

Og igen – uden at ane noget 
om de bibelske paralleller, gør 
byens myndigheder træet til et 
mindesmærke. Og den 22. no-
vember 2003 henter de et stort 
træ og planter det i morbærtræets 
sted ved en ceremoni som et 
”håbets træ”. Og dette træ er et 
stærkere og større træ – nemlig et 
cedertræ - ligesom i den bibelske 
parallel!

Hverken terrorister eller po-
litikere ved, at de gentager et 
bibelsk doms-drama fra Esajas’ 
bog for ca. 2800 år siden. Men 
Gud væver dette sammen for at 
give anskuelsesundervisning, 
mener Jonathan Cahn. Og der 
er mere endnu:

Børskrakket i 2008 - 
- træet rykket op med rod

Cahn nævner Buttonwood-
træet. Det var under dette træ, at 
Wall Street Børsen blev oprettet 
ved et hemmeligt møde i 1700-tal-
let. 20 handlende byggede en mur 
for at beskytte et marked, og deraf 
kom navnet Wall Street. 

Igen var det et morbærtræ 
– et sycamore træ, som lagde 
skygge til Amerikas start som 
en økonomisk supermagt. For 
markedet blev til verdens største 
børsmarked.

Ef te r  11 . september  f i k 

børsmæglerne fremstillet en 
bronzestatue af det oprykkede 
morbærtræ - og opstillet den 
netop på Wall Street. Uden at ane 
det lavede man et symbol på, at 
USA økonomiske magt er rykket 
op med rod, mener Cahn.

Politikere brugte 
bibelord uden at forstå

Dagen efter 11. september i 
2001 udtalte lederen af senatets 
fl ertal, Tom Dashle (Republika-
nerne) sig på Amerikas vegne. 
Han brugte endda bibelverset 
fra Esajas 9,10. Uden åbenbart 
at forstå dets sammenhæng gør 
han det til USAs i den tro, at det 
er positivt. Men det er ord, der 
udtrykker en ånd af trods og 
menneskets selvsikkerhed midt 
i Guds dom, forklarer Jonathan 
Cahn i et interview med Sid Roth 
i tv-programmet ”Supernatural”. 
Senere forsvinder Tom Dashle i 
vanære fra politik.

Den 11. september 2004 ud-
talte vicepræsidentkandidat John 
Edwards (Demokraterne) ved en 
mindehøjtidelighed også netop 
disse ord fra Esajas 9,10 blandt 
tusindvis af bibelord - og gjorde 
dem til sine, til nationens. 

Han vidste åbenbart heller 
ikke, at de var udtryk for det oprør-
ske jødiske folks trods. Han talte 
profetisk uden at vide det. Senere 
blev han anklaget for svindel med 
valgkamppenge og forsvandt ud 
af politik.

Og endelig har også præsident 
Obama udtrykt lignende trods-ord 
ved sin tiltrædelse i 2009. Om den 
ødelagte økonomi sagde han: 

”We will rebuild!” – Vi vil genop-
bygge, og vi vil blive stærkere 
end før. Vil han lige som de to 
andre forsvinde i vanære fra det 
politiske liv?

Sabbatsår hvert 7. år...
Næste tegn var netop den 

økonomiske krise. 
Som nøgle til at forstå den 

nævner Cahn, at en af Israels 
synder før bortførelsen til Babylon 
netop var, at de ikke havde over-
holdt sabbatten. Jorden skulle 
efter Guds bud hvile hvert 7. år. 
Dette sabbats-år kaldes smitah 
og betyder ”lad falde”. Al gæld 
skulle eftergives - alle slaver 
frigives. 

Men jøderne holdt ikke fri – de 
udpinte jorden og fastholdt hinan-
den i gæld. Som straf blev jøderne 
bortført til Babylon i ligeså mange 
år, 70 år, som de havde undladt at 
holde fri-år. Velsignelsen vendtes 
til en dom. 

På samme måde går det nu 
med USA, mener Cahn. Den 

overophedede økonomi uden 
hensyn til sabbatshvile førte til et 
sammenbrud. 

Wall Street krak i 2008
På en uge i 2008 brød banker 

og store virksomheder sammen 
i en verdenskendt krise. Men det 
tankevækkende er, at dette skete 
præcis 7 år efter den 11. septem-
ber efter den jødiske kalender. Og 
det skete præcis på den nøjagtige 
dag i den jødiske kalender, hvor 
al gæld skulle eftergives i sab-
batsåret. 

Og markedet mistede netop 7 
pct. Krakket blev udløst af en lov 
på 7 hundrede milliarder dollars. 

I 2001 skete det værste fald 
nogensinde på aktiemarkedet. 
Men på næste sabbatsår 2008 
kom der et endnu værre krak.

Da USA’s første præsident, 
Washington, blev indsat 30. april 
1789, var der national bededag, 
og han talte om Gud og gav 
denne advarsel: ”Vi kan ikke 
forvente Himlens fortsatte smil til 

en nation, der ikke følger de evige 
love for orden og ret, som Himlen 
selv har givet.” 

Jonathan Cahn har også fun-
det de andre 9 tegn gentaget i 
USA, og han mener, at fx krigen 
i Irak var tegn på, at man fortsatte 
i trods - uden omvendelse.

Hvad skete der i 2015 
Cahn forudså, at der igen ville 

ske en voldsom rystelse af USA 
i 2015, når det næste sabbatsår 
indtraf. Blandt de begivenheder, 
han bemærkede i 2015 var:

- Aktiemarkederne var urolige 
i en hel måned.

- En kæmpe jordskælv rystede 
dele af Amerika.

- Ebola-virussen brød ud og 
påvirkede også amerikanere.

- USAs højesteret gennem-
trumfede homoseksuelle ægte-
skaber på nationalt plan.

-  Kina overhalede USA på 1. 
pladsen som økonomisk magt.

- Rusland viste sig som en 
stærkere militærmagt end USA.

Cahn mener, at dette antyder, 
at USAs rolle som økonomisk 
supermagt er brudt. 

Jubelåret udløber -
lige før præsidentvalget

Cahn understreger, at Gud 
ikke er bundet af årstal, men 
han nævner også, at perioden 
2015-2016 er det jødiske Super-
Shemitah - Jubelåret, som følger 
efter 7 perioder à 7 år. Dette år 
udløber netop i september 2016. 

Så der kan nå at ske endnu 
mere nu i september måned, som 
netop leder op til præsidentvalget.

Mange frygter, at den ustyrlige 
Donald Trump bliver præsident, 
når USA går til valg 9. november. 
Men det sandsynlige er nok, 
at den politisk-korrekte liberale 
Hilary Clinton bliver valgt med det 
politiske establishments og medi-
ernes opbakning. Og dermed vil 
Obamas politik i strid med kristne 
moralbegreber fortsætte.

Den norske profet Emanuel 
Minos profeterede forud for præ-
sidentvalget i 2007, at USA ville 
vælge Hilary Clinton, og derefter 
ville Amerika miste sin betydning.  
Ganske vist blev Obama først 
valgt, men Clinton var med på 
sidelinjen som udenrigsminister. 
Og nu står hun til at vinde.

Uanset hvad der vil ske, befi n-
der vi os åbenbart i en periode 
med afgørende forandringer. Vi 
kan ikke længere finde vores 
tryghed i den turbulente verden. 

Men de kristne, der søger Gud 
i denne situation, kan få tryghed 
midt i stormene og indsigt i, hvad 
der sker i verden.

Den jødisk-kristne rabbi Cahn 
har netop udgivet en ny bog, ”The 
Book of Mysteries”, som handler 
om at være åben, så man kan 
rumme Guds mysterier. En lukket 
krukke kan kun rumme sit eget 
indhold. Men en åben krukke 
kan rumme det uendelige og det 
overnaturlige.

Artiklen blev første gang bragt 
i Udfordringen i 2012, og er 
her opdateret.

”Frihedsstenen” er en 20 tons tung granitsten.

Terrorangrebet fra de muslimske Al Qaeda-folk sammenligner Jonathan Cahn med syrernes angreb på Israel i bibelhistorien. Han mener, at Gud - midlertidigt - fjernede den beskyt-
telse fra Amerika, som præsident Washington havde nedbedt. Angrebet skete netop på dagen, hvor al gæld efter de bibelske sabbats-love skulle eftergives...
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Oplev mere af os på 
Efterskolernes Dag 
den 25/9 fra 13-17. VI SES!

Kom tæt på efterskolerne og 
oplev hvad vi kan byde på 
– tjek vores websites, Facebook
og Instagram.

... eller endnu bedre; besøg en af 
os til Efterskolernes Dag, eller en 
anden dag, der passer dig perfekt!

 GØR
 DIN
 SØNDAG
 FED!

solgaarden.dk

BESØG OS

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

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT
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Anmeldt af Anne-Katrine Buch

Fortællingen om den jødi-
ske prins, Judah Ben-Hur, 
der forrådes af sin romerske 
adoptivbror, sendes i slaveri-
ets fangenskab og vinder sin 
frihed i den romerske arena, 
er med klassikeren fra 1959 
blevet en del af vores fælles, 
vestlige kulturarv. Spørgsmålet 
er derfor, om en genindspilning 
er nødvendig? 

Som i ethvert sværd-og-san-
dal-epos er der både blod, sved 
og fantastiske arena-scener i den 
nye fi lmatisering, og især sce-
nerne på havet er et fremragende 
glimt af moderne fi lmskaben. 

Kærlighedstrekanten mellem 
Judah, Esther og Messala er 
stadig lige så gribende som for 
50 år siden. Resultatet er på 
overfl aden spektakulært - men for 
en generation af biografgængere 
ammet op på action blockbustere 
er billedsiden desværre ikke ny-
skabende nok til at gøre op for 
en fortælling, vi allerede kender. 

Instruktør Bekmambetovs ver-
sion af Ben-Hur er også en god 
del mere blodig end sin forgæn-
ger. Men at fi lmen har held med at 
skildre brutaliteten og blodtørsten 
ved det romerske cirkus, skader 
faktisk filmens budskab. Eller 
begrænser i hvert fald den mål-
gruppe, der kan tåle at se fi lmen, 
og det er en skam. 

Klassisk for
et moderne publikum

Produceren Roma Downey, 
der også stod for tv-serien om 
Bibelen, der kom sidste år, har 
med genindspilningen af Ben-Hur 
forsøgt både at genfortælle den 

klassiske historie for et moderne 
publikum og være tro mod ro-
manforlæggets kristne budskab. 
Det lykkes med blandet succes. 

Filmen fra 1959 med Charles 
Heston i hovedrollen er en elsket 
fi lmklassiker, og chancen for at en 
genindspilning kunne forbedre 
den, var fra starten lig nul. Med 
elleve Oscars i rygsækken og 
begejstrede kritikere, der den dag 
i dag fremhæver 1959’er-fi lmens 
kinematografi  og æstetik som ek-
sempler på fantastisk fi lmkunst, 
er fi lmsiden simpelthen umulig 
at overgå. Hvor Downey så rent 
faktisk lykkes, er i hendes paral-

lelfortælling om Jesus. Jesus er 
i Ben-Hur fra 1959 en tåget skik-
kelse, ude af fokus, et simpelt nik 
til den kristne tråd i Lew Wallace’s 
roman. I 2016-udgaven træder 
Jesus frem og bliver en del af 
historien, og parallellerne mellem 
Judah Ben-Hur og Jesus: fortæl-
lingen om kærlighed og tilgivelse, 
som var så stor en del af den 
originale roman, er ikke længere 
en eftertanke, men den vigtigste 
del af fi lmen. 

Producerens 
vigtigste pointe

I den mest centrale del af fi l-
men møder Ben-Hur Jesus på vej 

mod Golgata. Ben-Hur stopper 
processionen for at give Jesus 

vand, men en romersk soldat 
sparker Ben-Hur af vejen. Vredt 

samler Ben-Hur en sten op for 
at kaste den mod soldaten, men 
Jesus stopper ham med ordene 
”Jeg giver mit liv af min egen fri 
vilje”. Ben-Hur bærer på stenen, 
indtil Jesus når Golgata. Men da 
Jesus beder om tilgivelse for de 
mennesker, der korsfæster ham, 
lader Ben-Hur stenen falde. For 
Roma Downey, der er personligt 
kristen, er det dét, der er hele 
pointen med historien. 

I et interview med Christianity 
Today siger hun, at ”for så mange 
af os kristne har der været mange 
øjeblikke, hvor vi har stået foran 
korset og har droppet stenene: 
sten af skuffelse, sten af vrede, 
sten af bitterhed. Uanset hvilken 
sten hver af os bærer i vores liv, 
er der altid en chance for at knæle 
foran korset og slippe den”. 

Tilgivelse er hjørnestenen i 
historien om Judah Ben-Hur, og i 
denne udgave får Jesu kærlighed 
endelig lov til at stråle frem. Så vi 
kan nok godt tilgive, at vi allerede 
har set historien før.

En moderne genindspilning af 
en elsket klassiker: Ben-Hur

Produceren på den nye Ben-Hur fi lm, Roma Downey, er personlig kristen, og hovedpersonens møde med den korsfæstede Jesus 
står som det centrale i genindspilningen af klassikeren fra 1959. Foto: Philippe Antonello, SF Film

Bogen om ”Sydfyn - med Lan-
geland, Tåsinge, Thurø og Ærø” 
er nu den 8. bog i serien ”Den 
danske klosterrute”. 

Denne er skrevet af Gunnar 
Kasper Hansen, der bl.a. har 
været præst i en grundtvigsk fri-
menighed i 14 år, præst ved Den 
Danske Kirke i Bruxelles mm. i 15 
år og forstander for Løgumkloster 
Refugium i otte år. 

Denne gang drejer det sig om 
Sydfyn med øerne Langeland, 
Tåsinge, Thurø og Ærø. En god 
og handy bog, lige til at have i 
lommen eller rygsækken. Der er 
et væld af historiske og nutidige 
oplysninger om rutens seværdig-
heder, personer med tilknytning 

til seværdighederne og udførlige 
vandreruter indtegnet på kort – 

lige til at gå til! Der henvises til 
muligheder for overnatning, spi-
sesteder og indkøb langs ruten. 
Der er også et afsnit bag i bogen 
om ”Idé og spiritualitet”, som er 
en god hjælp for den meditative 
vandrer.

Bogen henvender sig hoved-
sagelig til pilgrimsvandrere, men 
ruterne kan også gennemkøres 
på cykel, eller bilturisten kan 
ved hjælp af bogen planlægge 
en indholdsrig tur. Bogen kan 
varmt anbefales med et ønske 
om: God tur!

Af Jørgen O. Markussen

Gunnar Kasper Hansen: Den 
danske Klosterrute - Sydfyn 
240 sider • 299 kr. • Eksistensen

Fin guide til klosterrute i det 
sydfynske og øerne omkring
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Alle vinder
når en leder bliver bedre

Læs mere om konferencen og køb din billet på 

www.gls2016.dk

Inspiration og værktøjer fra internationale ledere, forfattere, forskere og praktikere. 
Netværk i meeting-points for KIRKE, ERHVERV, NGO og UNGE. 

Nu i 625 byer i 125 lande med +300.000 deltagere.

DELTAG PÅ ÅRETS GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2016
KØBENHAVN 28. – 29. OKTOBER   I   AARHUS 4. – 5. NOVEMBER
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”Tavshed i mødet med 
ondskaben er ondskab 

i sig selv. At tie er at 
tale. At forholde sig 
passiv er at handle.” 

Dietrich Bonhoeffer. 

Af Edith Theis-Nielsen

Cand.polit., teologiuddannet (SALT), 
arbejdet som statistiker, pensioneret.

Af Edith Theis-Nielsen

En bagende solskinsdag i 
august stod jeg ved indgan-
gen til koncentrationslejren 
Auschwitz (Oswiecim), 60 km 
fra Krakow. 

Det var surrealistisk at se de 
talrige turistbusser, kiosker og 
glade, leende mennesker for 
efterfølgende i store stimer at 
blive ført igennem den største 
koncentrationslejr og udryd-
delseslejr i Nazitiden under 2. 
Verdenskrig. Vi besøgte også 3 
km derfra afl æggeren Birkenau 
(Brzezinka) med jernbane, hvor 
fangerne ankom. Lejrene sorte-
rede dengang under den tyske 
stat og blev ledet af tyske SS 
offi cerer, men lå i Polen.

Man kan kun komme ind i 
lejrene med museumsudstillin-
ger i store grupper på grund af 
den begrænsede plads og det 
tiltagende store antal turister, 
som er for opadgående efter 
Murens Fald. Det er til gengæld 
godt organiseret med guide og 
høretelefoner, så man klart og 
højt nok kan høre hver sin guide 
pr. 30 gæster.

De første indtryk i 1945 
På vej i turbussen fra Krakow 

satte chaufføren en dvd i gang, 
så vi kunne være forberedt til 
oplevelsen. Ganske vist havde 
jeg hørt og læst meget forinden, 
men alligevel var der detaljer, 
jeg ikke kendte. Fx omkring 
de medicinske eksperimenter, 
hvor man - med den berygtede 
læge Josef Mengele i spidsen 
– infi cerede fangerne med for-
skellige sygdomme som tyfus, 
spedalskhed og mange andre 
og dernæst eksperimenterede 
med inkubationstid og diverse 
kure uden brug af bedøvelse. 
Et andet eksperiment var at 
sterilisere mænd med forskel-
lige gifte for senere så alligevel 
at kastrere dem. Kvinder og 
tvillinger blev også udsat for 
grusomme forsøg.

Dokumentaren gjorde en 
del ud af at beskrive, hvordan 
den var blevet til. Det var den 
russiske hær, som først kom 
til lejren i januar 1945 med en 
ung offi cer, der havde til opgave 
at fi lme alt, men der var ikke 
tid til opstillinger og særlige 
fi lmteknikker, for de fanger der 
endnu var i live, ca. 7.000, var 
så udsultede, at der var tale 
om skeletter med tøj på, og de 

skulle under behandling hurtigst 
muligt. Nogle vejede kun 30 kg, 
og fl ere døde efter lejrenes be-
frielse, da de var for afkræftede 
og syge til at kunne reddes. Der 
lå i hundredvis af lig, som endnu 
ikke var begravet, så det skulle 
også gøres hurtigst muligt. 

Det betød alt sammen, at 
man ikke fi k fi lmet det indven-
dige af lejrene, mens fangerne 
var der. Senere da fangerne fi k 
det bedre, indvilligede nogle 
af dem i at vende tilbage for at 
blive fi lmet, men det gav slet 
ikke det rette billede. Den se-
nere dokumentar, som russerne 
fi k produceret, blev til, fordi de 
syntes, den præsenterede lejre-
nes befrielse bedre. Den er dog 
siden hen ikke blevet vist i sin 
helhed, da man ikke har fundet 
den retvisende. 

Et nutidigt glimt 
Vi så selve lejrene, hvor 

barakkerne stadig står som be-
skrevet i talrige dokumentarfi lm 
og bøger. Alligevel virker det 
overvældende på en fredfyldt 
sommerdag blandt flokke af 
turister - mange unge - og fl ere 
som tager selfi es og billeder af 
hinanden under indgangsskiltet 
Arbeit macht frei (dvs. arbejde 
giver frihed). En af barakkerne 
for fanger, der skulle straffes, 
er viet til en polsk franciskaner-
munk, Maksimilian Kolbe, som 
frivilligt tilbød at tage en døds-
dømt fanges plads. Hans celle 
18 er foreviget med vidnesbyr-
det om, at han ofrede sit liv for 
at redde en anden fange. 

Antallet af turister er så stort, 

og pladsen så knap, at der ikke 
er tid til fordybelse, for man går 
i gåsegang forbi udstillingerne 
i barakkerne; derfor gør man 
klogt i at lytte til guiden, som 
fortæller, hvad der står på de 
mange plancher. Hvis man vil 
ind i lejrene alene, kan det ske 
før kl. 10 og efter kl. 15 fortalte 
vores lokale Auschwitz-guide. 
Der er færrest gæster i novem-
ber til marts. Selv en summarisk 
rundgang af Auschwitz tager 
to timer og en time i Birkenau 
(Auschwitz-Birkenau museet 
tilbyder gratis bus i pendulfart 
mellem lejrene).

Det er ikke til at fatte at se de 
store udstillinger af fx hår om-
dannet til stof, sko, kufferter og 
deres indhold samt de mange 
dåser med Zyklon B brugt til 
at afl ive fangerne ved at gasse 
dem ihjel. I et rum med udstil-
lede legemsdele (svært at se 
hvad det var), får man lugten 
med. Jeg vendte blikket væk, 
det var for meget!  Vi så barak-
ker indvendigt, afklædningsrum, 
gaskammer og krematorium. 
De dræbtes tøj, deres omsmel-
tede guldtænder, hår og meget 
mere blev brugt industrielt, men 
forinden blev det opbevaret i et 

stort lager-kompleks, som fan-
gerne dengang kaldte for ”Ca-
nada”, fordi det symboliserede 
rigdom og overfl od! Alt dette 
blandt glade unge, skolebørn, 
veloplagte turister inkl. flere 
israelske ungdomsgrupper.  

Fortidens gru 
i nutidens lys

Det har undret mig, at Oswie-
cims og Brzezinkas indbyggere 
har kunnet leve videre med 
bevidstheden om, hvad der 
skete her. Vores guide forkla-
rede mig, at der var mange 
lokale, som selv blev udsat for 
uhyrligheder og deportation 
for at gøre plads til lejrene, og 
lige efter 2. Verdenskrig var der 
megen fattigdom. Der var ikke 
noget bedre sted at tage hen, 
man havde kun sit eget sted. 
Siden kom den kommunistiske 
magtovertagelse, og forholdene 
blev endnu sværere.

Kontrasten mellem sommer-
dagen, de glade mennesker og 
fortidens gru er med til at gøre 
det hele surrealistisk. Ufatteligt 
at vide og se vidnesbyrd om, 
at dette sted er forbundet med 
tårnhøj ondskab, hjerteskæren-
de optrin, grænseløs og ubærlig 
lidelse, som har givet varige 
mén hos dem, der overlevede. 
På én gang så fjernt fra den 
solrige sommerdag, og så er det 
alligevel sket i min levetid, mens 
jeg i København lå i min varme 
vugge og suttede mælk i mig.

Det er ufatteligt, men rigtig 
godt, at så mange får set, hvad 
der kan ske, når mennesker 
taber besindelsen og lader sig 

styre af ondskabens kræfter, 
som begynder med en ideologi, 
der ender i umenneskeliggørel-
se, tortur og drab. Måtte endnu 
fl ere se og forstå, hvor farligt det 
er at lade sig styre og manipu-
lere af ekstreme ideologier, som 
fører til den slags. 

Fakta om 
Auschwitz-Birkenau

Det er den største og bedst 
bevarede af alle koncentrati-
ons- og udryddelseslejrene 
og den mest effektive (4756 
dræbte/24 timer). Lejrene var 
i brug juni 1940-januar 1945 
og som museum siden 1947. 
I alt blev 1,3 mio. personer 
deporteret hertil, heraf 1,1 
mio. jøder; desuden fanger, 
som ikke var jøder: 140.000 
polakker, 23.000 romaer (dvs. 
sigøjnere), 15.000 sovjetiske 
krigsfanger og 25.000 fanger 
fordelt på mange andre natio-
naliteter. Blandt jøderne var de 

fire største grupper: Ungarn: 
438.000, Polen: 300.000, Frank-
rig:69.000, Holland:60.000. 
Langt de fleste blev dræbt. 
Også i alt 232.000 børn inkl. 
mange roma-børn blev dræbt. 
Nazisternes koncentrationslejre 
under 2. verdenskrig dræbte i alt 
6 mio. jøder, heraf 1,5 mio. børn 
inkl. mange roma-børn.

 
Museet har udgivet en 64-si-

ders guidebog på engelsk i 
2016, som giver gode fakta: 
The Auschwitz-Birkenau Me-
morial – A Guidebook. Ellers 
kan man på museets hjem-
meside http://auschwitz.org 
downloade en 32-siders gratis 
pdf fi l: Auschwitz-Birkenau The 
past and the present. På muse-
ets hjemmeside kan man se, at 
der fi ndes et væld af arkivalier 
fra stedet.

Besøg i Auschwitz viste
fortidens gru i nutidens lys 
Edith Theis-Nielsen har besøgt koncentrationslejren Auschwitz uden for Krakow. Under Anden Verdenskrig blev 
1,3 millioner mennekser deporteret hertil. Langt de fl este blev dræbt, heriblandt 232.000 børn. 

Indgangen til Auschwitz med det falske skilt: ”Arbeit macht frei”. Men tvangsarbejdet førte kun i døden. Israelske skolebørn ser, hvad man gjorde ved jøder i Europa.

Mindetavle for den polske franciskanermunk Maximilian Kolbe, der 
gav sit liv for andre i kz-lejren.
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DebatStillinger

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis Udfordringens. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

KOLOFON

Diverse

Bogsalg mm.

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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

”De fl este mennesker i Dan-
mark er på vej til Helvede.”

Hvem siger det?
Det er Jesus Kristus - Guds 

søn - som kom her til jorden for 
ca. 2.000 år siden, som siger det:

”Gå ind ad den snævre port; for 
vid er den port, og bred er den vej, 
der fører til fortabelsen, og der er 
mange, der går ind ad den. Hvor 
snæver er ikke den port, og hvor 
trang er ikke den vej, der fører til 
livet, og der er få, som fi nder den.”

Når jeg snakker med men-
nesker på gader og stræder, kan 
jeg konstatere, at de fl este siger, 
at de ikke tror på Gud. At de ikke 
er disciple af Jesus Kristus.

Alle mennesker har syndet. 
Og det er synd, som skiller men-
nesker fra at have fællesskab med 
Gud - nu og i evigheden.

Alle mennesker vil en dag 
skulle stå til regnskab over for 
Jesus Kristus. Og Jesus siger, at 
dem der lever i synd ”skal døm-
mes til Helvedes ild.”

I Bibelen står der også bl.a.:
”Og hvis nogen ikke fandtes 

indskrevet i livets bog, blev han 
styrtet i ildsøen.”

”Men de feje og troløse og 
afskyelige og morderne og de 
utugtige og troldmændene og 
afgudsdyrkerne og alle løgnerne 
skal få deres lod i søen, der bræn-
der med ild og svovl ...”

Nu til de gode nyheder: Jesus 
Kristus kom til jorden, for at frelse 
dig fra dine synder.

Jesus døde på korset, for at 
betale prisen for dine og mine 
synder. Det er ægte kærlighed.

Vil du erkende, at du er en 
synder? Du har løjet og måske 
bedrevet utugt (utugt = sex uden 
for ægteskabet mellem mand og 
kvinde). Men den største synd er, 
at du ikke tror på Jesus Kristus. 

På vej til helvede?

At du ikke tror på det, Jesus siger.
Men i dag, kan du begynde på 

et helt nyt liv. Hvis du vender om til 
Gud og bekender dine synder. Og 
hvis du bekender din tro på Jesus 
Kristus, som Guds søn. At du tror 
på det, Jesus siger, og så handler 
efter det. At du tror at Jesus døde 
for dig og opstod fra graven igen. 
Hvis du gør Jesus til herre i dit 
liv og lader dig døbe i vand, så 
bliver du fyldt med Helligånden. 
Og netop Helligånden giver dig 
kraft til at leve det nye liv, uden at 
leve i vedvarende synd.

Fra i dag kan du ændre kurs. 
Jeg har skrevet for at advare dig. 
I stedet for at gå på den brede 
vej, som fører til Helvede, kan du 
i dag begynde at gå på den smalle 
vej, som fører til evigt liv i Himlen.

Hvad vælger du?
Jesus Kristus er Vejen, Sand-

heden og Livet.
(Forkortet, red.)

MARTIN NISSEN

AHORNVEJ 10
6100 HADERSLEV

Vi mangler en leder i pædagogafdelingen
1.11 eller 1.12 mangler vi en afdelingsleder til at gå 
foran i dagligdagen i vores pædagogafdeling.

Der venter nogle spændende udfordringer, idet Midtjyl-
lands kristne Friskole den 1.12. starter en ny vugge-
stue med ca. 25 børn og udvider børnehaven til ca. 70 
børn. 
Du bliver desuden afdelingsleder for SFO med ca. 150 
børn, fritidstilbud for 4. kl. med ca. 30 børn og hvert 
forår førskolegruppe med ca. 44 børn.

De fysiske rammer gennemgår i øjeblikket en gen-
nemgribende renovering, som færdiggøres i løbet af 
de næste 3-10 måneder.
Vigtige egenskaber
Tillidsskabende – visionær – inspirator – elsker børn –
have mange bolde i luften – åben og udadvendt – kan 
gå foran – personaleledelse –
god til forældrekontakt – kommunikative og 
pædagogiske kompetencer -  bekendt med
pædagogiske lovkrav m.m.
Skolens velfungerende administration 
klarer derimod de fleste administrative opgaver.
Ansøgeren må være i overensstemmelse med skolens 
kristne holdning og aktivt arbejde for denne.

Der er også ledige pædagog- og pædagogmedhjæl-
perstillinger 1.12. i forbindelse med vuggestue og 
børnehave.

Oplysninger og ansøgning til skole-
leder Thorkild Bjerregaard senest 
26.9.2016. (Tlf. 24 45 61 97)
Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning, 
TB@mkf.dk. – www.mkf.dk.
Ansættelse sker efter overenskomst 

mellem BUPL og frie grundskoler.
Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afdelings-
opdelt skole – ca. 68 ansatte – nye lokaler til vuggestue og 
børnehave - gode undervisningsmaterialer – i 2015 til 2017 

investeres ca. 45 mil. kr. til forbedringer af de fysiske rammer 
m.m. 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
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Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
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Steen Jensen

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

Martin Nissen, Haderslev

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  -  Ring 7356 1506
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 35:

Erna Kristensen
Dyssevænget 20
6900 Skjern 

Kodeord: Kontorassistent

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 15. 
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!

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.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.
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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 

Film

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. 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.istiansfeld.
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.

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

Bøn

Helligåndsaftner
Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Fredag d. 30. september kl. 19: 

Hans Berntsen
- taler og beder for syge

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
23. September - Jørgen Christensen 

14. Oktober - Hans Jacob Krarup 

21. Oktober - Bibi og John Jørgensen

28. Oktober - Bjarke Pedersen

4. November - Hans Jacob Krarup 

18. November - Bibi og John Jørgensen            

25. November - Michael Bobjerg og Bjarke Pedersen

Gratis. Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170  8260  Viby J

Fredag den 16. Sept. kl.18.30
Poul Erik Jørgensen, der var død i 10 min. 
under en operation, fortæller om sine oplevel-
ser i det hinsides. 
Der vil også være lovsang, vidnesbyrd og 
mulighed for forbøn.

       Arrangør: “Jesu venner i Aarhus” 
Tilbage til Kilden

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 
18. Sept.
kl. 10:30

Ulf Oldenburg
Evangelist og missionær
i Sibirien og Østeuropa

S
1
k

Ulf Olden

Udlejning

3 værs. lejlighed på 65 m2

Espergærde – 6 min. på cykel til stationen. 40 min fra 
Nørreport station. Husleje kr. 2.700 + forbrug – Tlf. 24647547

WAR ROOM
WAR ROOM, som er skabt 
af brødrene bag Fireproof og 
Courageous, er et medriven-
de drama, der med humor 
og hjertevarme udforsker 
den magt, som bønnen kan 
have på alle aspekter af 
vores liv. 
Ægteparret Tony og Eliza-
beth Jordan ser ud til at have 
det perfekte liv, men bag 
facaden er familielivet ved at gå i stykker. Godt hjulpet på 
vej af den ældre kvinde fr. Clara går Elizabeth i kamp for at 
redde sit ægteskab. Med danske undertekster.

115 minutter. Kr. 98,-

å i stykker Godt hjulpet på

I denne nyere fi lmatisering 
fra 2013 af den klassiske 
fortælling indtager Billy Zane 
(Titanic) hovedrollen som for-
bryderen, der på bekostning 
af Jesus blev frigivet af Pontius 
Pilatus i den påske, hvor Guds 
søn blev korsfæstet.

93 minutter. Kr. 49,-

Barabbas

På lager igen!

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 

4-(6) personers sommerhus udlejes
Tæt ved Vadehavet og den tyske grænse ligger dette 80 m2  
ældre sommerhus i dejlige landlige omgivelser. Huset består 
af stue og soveværelse med hhv. køjeseng og dobbeltseng. 
TV og internet.

Lej direkte - ugepris 1100 kr, weekend 400 kr. Priserne til-
lægges forbrug samt sæsontillæg i ferierne. Henv. 24809273 
el. 74789373

Ugens bedeemner
* DRs børneprogrammer (s.4)

* Fristaden Christiania  
* Islam og forfulgte kristne (s. 5+23)

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

* Bed for skoler, medier 
og politikere.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Ny gruppe tager 
ansvar for Hillerød
En bedegruppe er blevet oprettet i Hillerød med det formål at 
bede for byen.

Og man vil gerne have fl ere med, fortæller Elsebet C. Hansen, der 
kan kontaktes på 4847 6411. Det samme gælder Karen Fhaer Jensen  
(2215 4882) og Palle Gylling (4826 2451), som også er med i gruppen.

Bedegruppen er oprettet i forbindelse med, at Udfordringen og Be-
dehus Danmark har opfordret til at oprette bedegrupper i alle danske 
kommuner. Grupperne skal dels bede for deres lokale problemer, dels 
være med i en samlet bøn for Danmark. 

Danmarks-kortet herun-
der viser, hvilke kommuner, 
der har fået kulør og hvilke, 
der endnu er grå-sorte, fordi 
der ikke er forbøn. Og som 
man kan se, er der fortsat 
sorte pletter i Nordsjælland. 
Nye grupper kan tilmelde 
sig på forbedere@udfor-
dringen.dk. 

Henri.
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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. Nørrelandskirken er fra 
1969. Tegnet af arkitekterne Inger 
og Johannes Exner. Et aktivitets-in-
spirerende kirkekompleks med rige
muligheder for både at være søn-
dags- og hverdagskirke.

14:45 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 man-
dag kl. 17:25

Mandag 12/9
21:45 Biblens gåder - Sodoma 
og Gomorra. Tysk dokumentar 
fra 2015. (Secrets of the Bible)
I en af det Gamle Testamentes 
mest grusomme historier lægger 
Gud byerne Sodoma og Gomorra 
øde på grund af indbyggernes 
ondskab og gudløshed. I dag tvivler 
de fl este forskere på, at byerne har 
eksisteret. Undtagen bibelforske-
ren og arkæologen Steven Collins, 
der gennem tyve år har søgt efter 
dem og nu er overbevist om, at 
han i hvert fald har fundet Sodoma. 
Sendes også tirsdag kl. 18:05

Lørdag 17/9
19:45 Før søndagen
En række danskere fortæller på 
skift om deres forhold til troen og 
kristendommen - med udgangs-
punkt i dagens tekst. Kim Sjøgren
taler om, at vi mennesker ofte 
forarges og derfor ikke omgås 
andre, som vi burde. Sct. Peders 
Koncertkor ved dirigent Karsten 
Blond synger salmen ”Guds riges 
evangelium” fra Gellerup Kirke i 
Århus. 

Søndag 18/9
14:00 Gudstjeneste fra Holste-
bro.Sognepræst Carsten Ørum 
Jørgensen inviterer til international 
gudstjeneste i Nørrelandskirken 
med mange asylansøgere i me-
nigheden. Gudstjenesten tolkes til 
farsi, og en af de nydøbte fortæller 
om sin nye tro. Kirkens ungdoms- 
og voksenkor medvirker sammen 
med organist Jesper Thimsen.

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 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)
Genudsendelse

Mandag 12/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 13/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 14/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
I dag begynder Anders Laugesen 
en længere rejse rundt i troens 
Europa. Men rejsen tager ud-
gangspunkt i skurvognens kendte 
omgivelser. www.dr.dk/tro
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 15/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 16/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 17/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 18/9
07.33 Religionsrapport (P1)
Genudsendelse fra mandag
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Sct. Pauls kirke, 
Aarhus. 17. søndag efter Trinitatis.
Prædikant: Erik Dybdal Møller.
19.30 Mennesker og tro (P1)

DR Kirken søndag den 18. september: Nørrelandskirken har mange asylansøgere i menighe-
den. Gudstjenesten tolkes til farsi, og en af de nydøbte fortæller om sin nye tro. Foto: DR Kirken.

• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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• 
• 
• 
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Torsdag den 15. september 
2016 kl. 20.30 og de følgende 
tre torsdage sender DR1 do-
kumentarserien ”Tro, håb og 
alkohol” om seks beboere på 
Blå Kors Pensionat Taastrup.

 
DR-dokumentar har igennem 

det sidste år fulgt seks beboere 
fra Blå Kors Pensionat Taastrup 
tæt.

 Beboerne har alle haft en hård 
barndom. Har oplevet druk og 
i fl ere tilfælde også vold. Nogle 
af dem har fået en uddannelse 
og haft et godt arbejde, før det 
begyndte at gå galt.

 De fi re udsendelser giver et 
realistisk indblik i en verden fuld 
af svigt, kampe og nederlag. Og 
viser hvor stor indfl ydelse alkohol 
kan få i et menneskes liv.

 På Blå Kors Pensionat Ta-
astrup hjælper man i løbet af året 
rmange mennesker. Men som 
dokumentarserien også viser, så 
løses hjemløseproblematikken 
ikke alene ved at fi nde en bolig.

 Udsendelserne giver et indblik 
i en verden, som mange snakker 
om, men som de færreste kender.

DR-dokumentar om beboere på Blå Kors-pensionat
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Musik
TJEK

Hvis du er derude et sted, ku’ du jo gi’ mig et tegn 
- bare noget helt enkelt som at min lottoseddel 
vinder, eller hende Susan vil være kæreste med mig, 
eller at jeg fi nder en stak penge eller noget. Bare 
noget helt enkelt, som fortæller mig, at du er der...

Af Bodil Lanting

Seks unge er blevet udsendt 
som volontører til Tanzania for 
Brødremenighedens Danske 
Mission, BDM. 

BDM har et volontørprogram, 
hvor unge tilbydes fem mdr. i 
arbejdet i Tanzania. Midt i august 
rejste de seks volontører til Sum-
bawanga, hvor de startede med 
et kort sprogkursus på tre uger.

Til Kipili ved søen
Nu er de så placeret de i deres 

respektive opgaver i Tanzania:
Pauline Kofod Damm er rejst 

til Kipili ved Tanganyikasøen, 
hvor hun skal arbejde med børn i 
forskolen, Cheke Chea .

Tine Elmelund Christensen 
var volontør i 2015 og er nu rejst 
igen. Tine skal også hjælpe til i 
Cheke Chea.

Marie Riisgaard-Jensen er 
rejst ud til Project Health Care, 
BDMs sundhedsprojekt, der sej-
ler rundt til mere end 30 landsbyer 
ved Tanganyikasøen. 

Marie er ansat som provstivo-
lontør i Vesthimmerlands Provsti 
i 3 mdr. i foråret 2017.

Til Sumbawanga i syd
Kristina Kofoed Nielsen er 

rejst til Sumbawanga i det sydlige 
Tanzania, hvor hun hjælper til på 
børnehjemmet Peter’s House. 
Det er et tilbud til børn og unge, 

der’ellers lever på gaden.
Også volontørerne Kristina 

Laursen og Christina Vejen 
Knudsen skal arbejde på børne-

hjemmet Peter’s House.

Fra venstre Christina Vejen Knudsen, Kristina Kofoed Nielsen og Kristina Laursen, som alle skal 
arbejde på børnehjemmet Peter’s House.

Nye volontører i Tanzania

Fra venstre Pauline Kofod Damm og Tine Elmelund Christensen, som skal arbejde med børn i 
forskolen, Cheke Chea i Kipili ved Tanganyikasøen. Til højre Marie Riisgaard-Jensen, som er i 
Project Health Care, hvor man sejler rundt til mere end 30 landsbyer ved Tanganyikasøen. 

Eleverne på KFS’ Leder-
træningscenter i Ødsted i 
efteråret 2016 er fra venstre 
i bagerste række: Anders 
Clement, Peter Stidsen, Jonas 
Braüner Christensen, Daniel 
Martin Lanting, Jakob Noer 
Larsen, Benjamin Nyrup Dahl, 
Michael Poulsen
Stående i forreste række fra 
venstre: Karen Bay Møller, 
Rebecca Baltzer Carlsen, 
Kathrine Braüner Bjerregaard, 
Nina Dahl Trans, Esther Bay 
Jensen og Mads Haahr.
Forrest sidder lærerne Jakob 
Højlund, Hanne Terp Legarth 
og Frank Kristensen.

Højskoleelever udsendt til studiesteder
Af Bodil Lanting

13 elever startede i august på 
Kristeligt Forbund for Stude-
rendes LedertræningsCenter 
i Ødsted. De er nu i gang med 
deres første team-periode på 
danske studiesteder.

De nye højskole-elever, som 
alle har afsluttet en ungdoms-
uddannelse inden for de sidste 
tre år, får undervisning på ’LTC’ 

i enten 5 eller 9 måneder. Der 
er fokus på bibelundervisning, 
ledertræning og sjælesorg, apo-
logetik (forsvar for troen), evan-
gelisation, kommunikation og 
samtidsanalyse.

Arbejder i tre teams 
Undervejs i forløbet tager ele-

verne ud på danske studiesteder 
for at tale med studerende om 
den kristne tro og opmuntre evt. 
kristne studerende. Det sker i 

grupper på 4-5 LTC’ere, som ar-
bejder i hver sin del af Danmark.

Nogle steder får de lov til at 
holde en religionstime, andre ste-
der må de nøjes med at kontakte 
eleverne i frikvartererne til en kop 
kakao og en snak om tro.

Forbøn og årsfest
Lørdag den 3. september blev 

de nye LTC’ere indviet til tjene-
sten under en forbønsgudstje-
neste i Ødsted Kirke med KFS’ 

nye generalsekretær Christian 
Rasmussen som prædikant. 

Senere på dagen var omkring 
100 personer, inklusive elever-
nes familier, venner og tidligere 
LTC’re, med til frokost og præ-
sentation af de enkelte teams. 
De nye elever fi k mange varme 
hilsener fra gæsterne. Samtidig 
lød opfordringen til forbøn for 
LTC’erne, ikke mindst i de uger, 
hvor de er i aktion - og i krydsild 
- på studiestederne.

Ærlig Livsglæde
NEEDTOBREATHE høstede stor anerkendelse for deres 
fremragende album ’Rivers in the wasteland’ i 2014. Før 
det, tog de personligt mig selv med storm på albummet 
’The Reckoning’. Lige siden dengang har jeg haft en 
svaghed for Bear Rineharts specielle stemme og deres 
southern/indie rock. De har desuden også optrådt i ame-
rikanske talkshows og er generelt et anerkendt band.

På ’HARD LOVE’ går de over i en lidt mere poppet stil. Jeg 
er ikke så meget til pop, men jeg synes faktisk, de lykkes rigtig 
godt på dette album. De holder fast i deres gamle stil, men 
tilfører noget nyt ved at twiste genren lidt. 

Nogle kan godt lide, at deres favoritband bliver ved med at 
spille præcis de samme sange på nogenlunde den samme 
(gode) måde. Andre nyder variationen og kreativiteten ved at 
eksperimentere med genrerne. 

Jeg kan godt lide, at bands varierer deres musik fra album 
til album – til en vis grad. Når det er sagt, så kan albummet 
alligevel godt virke en smule mere usammenhængende rent 
musikalsk, end man er vant til på deres tidligere albums. 

Tekstmæssigt er det ret varieret. De enkelte numre har for-
skellige budskaber, på en måde så albummet ikke står tilbage 
med et enkelt klart budskab. 

Det handler om at holde fast i kærligheden på trods af om-
stændighederne, om at blive ledt af lyset, så vi kan klare hver-
dagen og livet. Dette lys (Gud) vil lede os mod et lykkeligt liv. 

Bear Rinehart synger også om at tilgive og indrømme synder 
og fejl, så man for alvor kan blive fri. Generelt synes jeg, at 
der er en ærlighed og et glimt af håb i alle sangene, som jeg 
rigtig godt kan lide. 

Alle numrene kan sagtens stå alene som singler, fx det fede 
og uptempo ’Great Night’. Og det er helt klart en styrke - og 
måske en lille svaghed. 

Henrik
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Klummen

Af Henrik Engedal

Af Bodil Lanting

Som amerikaner blev hun 
tortureret, voldtaget og truet. 
Men hun holdt aldrig op med 
at hjælpe andre. Og hun 
forsvarede sin kristne tro 
overfor bødlerne.

Det siger fi re af Kayla Muellers 
tidligere medfanger samstem-
mende i dokumentaren ”The Girl 
Left Behind” på ABC News 2020. 

Kayla arbejdede for organi-
sationen Support to Life blandt 
syriske fl ygtninge i det sydlige 
Tyrkiet. I august 2013 rejste hun 
til den syriske by Aleppo sam-
men med sin syriske ven, Omar 
Alkhani, som skulle installere en 
satellit-forbindelse på et Læger 
uden Grænser hospital. Med i 
bilen var to andre medarbejdere 
for Læger uden Grænser. Kayla 

interviewede fl ere patienter for 
at kunne skrive deres historier i 
sin blog. Men næste dag, den 4. 
august 2013, blev de kidnappet.

Omar Alkhani blev frigivet 
nogle måneder senere, men 
Kayla var fange hos IS i 18 må-
neder. Hun blev udsat for tortur, 
trusler, isolation, tvangsarbejde 
og voldtægt. Hun blev fl yttet fl ere 
gange, men tilbragte seks uger 
sammen med andre vestlige 
fanger i et forladt olieraffi naderi 
i Syrien i 2014, mens IS håbede 
at få udbetalt en større løsesum 
for hende.

Den modigste af os
En af Kaylas medfanger var 

den danske freelance fotograf 

Daniel Rye Ottosen. 
Han fortæller, at fangevogter-

ne, som blev kaldt ”The Beatles”, 
samlede fangerne, og Jihadi John 
sagde: ’Det her er Kayla, og hun 
er meget stærkere og smartere 
end jer, hun er konverteret til 
islam. Men hun sagde: ”Nej, det 
gjorde jeg ikke”, fortæller Daniel 
Rye Ottesen.

Han indrømmer, at han blev 
meget overrasket. Han havde 
selv forsøgt selvmord under IS-
vagternes tortur.

- Jeg ville ikke have haft mod 
til at sige det. Vi var alle meget 
imponerede over den styrke, 
hun viste foran os andre. Det var 
meget tydeligt, siger Daniel Rye 
Ottesen. Han tilføjer, at Kayla og 
en amerikansk medfange også 
havde mod til at spille en slags 
Trivial Pursuit ved hjælp af breve 
gemt i et fælles toilet.

Kidnapning blev fortiet
I Stockholm mødte journalisten 

fra ABC News to af Kaylas kvin-
delige medfanger.

- Hun var en rigtig god ven. Hun 
var intelligent og sjov. Meget god 
og gavmild, siger Frida Saide og 
Patricia Chavez, der begge er 35. 

De to er først nu blevet kendt 
af offentligheden som tidligere 
IS-fanger. De var udsendt med 
Læger uden Grænser og fortæl-
ler i dokumentaren om deres tid 
sammen med Kayla. De boede 
sammen med andre fanger, som 
håbede på at blive løskøbt. I 
løbet af få uger blev mindst seks 
mandlige fanger, heriblandt den 
amerikanske journalist James 
Foley, henrettet af de grusomme 
”Beatles”. Men som amerikaner 
blev Kayla generelt behandlet 
værre end de andre.

- De ville skrige hende i øret 
og bebrejde hende alt det, USA 
har gjort i hele verden, siger Frida 
Saide og Patricia Chavez. 

Kvinderne havde fået et chok  
over at møde Kayla i fængslet. 
For deres organisation havde helt 
undladt at fortælle dem, at Kayla 
var blev kidnappet sammen med 
tre medarbejdere fra Læger uden 
Grænser i en af organisationens 
biler seks måneder tidligere. 

En af lederne fra Læger uden 

Grænser havde derimod forsikret 
Frida og Patricia om, at der kun 
var en lille risiko for kidnapning. 
Han undlod helt at fortælle om 
de fi re i bilen i Aleppo, siger Frida 
og Patricia.

Sexslave hos IS
I maj 2015 kom det frem, at 

Kayla havde været ”personlig 
fange” hos IS-lederen Abu Sayyaf. 

I august sidste år forlød det, 
at hun havde været ”gift” med 
IS-leder Abu Bakr al-Baghdadis 
som hans ”fjerde kone”. Hun blev 
voldtaget igen og igen og udsat 
for tortur både af al-Baghdadi, 
Abu Sayyaf og dennes sadistiske 
kone, Umm Sayyaf.

En yazidisk teenage-pige, 
Julia, som sad fanget sammen 
med Kayla, fortæller om hendes 
uselviskhed og vilje til at overleve 
midt i lidelserne som sexslave. 

- Hun var som en mor eller en 
søster for os andre, selv om hun 
selv var i en meget vanskelig 
situation. Hun var altid optaget af, 
hvordan de andre fanger havde 
det. Hun holdt heller aldrig op 
med at bekymre sig for det syri-
ske folk med alle de skrækkelige 
ting, der var og er i denne krig. 
Hun holdt aldrig op med at have 
omsorg for andre, siger Julia.

Ofrede sig for medfanger
Mens Kayla var fange hos 

IS-lederen, afslog hun at fl ygte 
sammen med to yazidiske piger. 

- Jeg er amerikaner. Hvis jeg 
fl ygter sammne med jer, vil de 
gøre alt for at finde os igen, 
sagde hun. 

Kayla prøvede hele tiden at 
skjule, hvor fortvivlet hun selv var, 
fordi hun ville holde modet oppe 
hos de yngre piger. Og da de to fi k 
en chance for at fl ygte, bad Kayla 
Gud hjælpe dem til at undslippe.

- Jeg vil aldrig glemme dette 
offer. Hun var meget god imod 
os. Jeg vil aldrig glemme det, 
siger Julia, som senere hjalp 
amerikanske styrker med at fi nde 
Abu Sayyafs hus. Han blev dræbt, 
mens konen blev taget til fange.

Svigtet af Læger uden 
Grænser og USAs regering

Men hvorfor blev Kayla efter-
ladt og svigtet af både USA og 
Læger uden Grænser?

Fox News har afsløret, at Det 
Hvide Hus allerede i maj 2014 
vidste, hvor Kayla og fl ere andre 
amerikanere blev holdt fanget. 
Men først syv uger senere fore-
tog man en redningsmission. Og 
da var fangerne allerede blevet 
fl yttet.

I marts 2014 tog IS selv kon-
takt med Kaylas forældre for at 
forhandle løsepenge. For at sikre 
sig at hun stadig var i live, bad 
forældrene hende besvare tre 

Kayla døde 
som kristen 
martyr hos 
IS i Syrien

En dansk fotograf og tidligere medfange fortæller 
om Kaylas vidnesbyrd overfor den brutale ’Jihadi 
John’, som har dræbt mindst 10 fanger på video.

- Vi var alle meget imponerede 
over hendes mod, fortæller Da-
niel Rye Ottesen til ABCNews.

Kayla Mueller fra Arizona var 25 år og hjælpearbejder blandt syriske 
fl ygtninge i Tyrkiet, da hun blev kidnappet af IS.

- Kayla ofrede sig for os, siger syriske Julia. Hun var i Stockholm for at 
blive interviewet af ABCNews. Det indsatte billede er fra en video, som 
Kaylas forældre fi k fra IS, mens de forhandlede løsepenge.

spørgsmål, som kun hun selv  
og familien kendte svaret på. 
Dermed havde forældrene fået 
livstegn fra hende, så de kunne 
prøve at skaffe de mange millio-
ner euro, som IS forlangte.

Men Carl og Marsha Mueller 
oplevede, at FBI og USAs rege-
ring hindrede deres forsøg på at 
hjælpe datteren. Obama mødte 
ikke op til et planlagt møde i Det 
Hvide Hus og fortalte bare under 
et senere pressemøde, at USA 
ikke forhandler med terrorister.

Læger uden Grænser havde 
længe fortiet kidnapningen. Le-
delsen i Bruxelles følte heller 
ingen forpligtelse til at hjælpe de 
fortvivlede forældre med at kon-
takte datteren. Men det dobbelte 
svigt fra USA og Læger uden 
Grænser fik IS til at behandle 
Kayla endnu dårligere.

Da Frida Saide og Patricia 
Chavez blev frigivet, medbragte 
de breve til hendes forældre med 
IS’ krav for frigivelse. Samtidig 

smuglede de et brev med, som 
Kayla havde skrevet til familien 
med hemmelige oplysninger.

Men Læger Uden Grænser 
tilbageholdt af principielle grunde 
i ugevis de breve, som blev sendt 
mellem forældrene og IS.

Da USA begyndte at bombe i 
Irak og Syrien i september 2014, 
holdt IS op med at svare på for-
ældrenes mails. På det tidspunkt 
var Kayla overladt til Abu Sayyaf.

IS har hævdet, at Kayla døde 
under et jordansk bombardement 
som hævn for, at IS havde brændt 
en jordansk pilot levende. Det er 
også blevet sagt, at hun døde 
under et amerikansk bombar-
dement. 

Nogle tidligere medfanger me-
ner derimod, at hun blev henrettet 
af IS, måske af al-Baghdadi selv. 
Under alle omstændigheder blev 
Kayla Mueller bekræftet død den 
6. februar 2015.

Hvorfor er der så meget ondskab i verden? Har Gud 
ikke kontrollen? Hvorfor pines en god kristen som Kayla 
Mueller - uden at Gud griber ind?

Det gør ondt helt ned i maven, når jeg læser artiklen om 
amerikaneren Kayla Muellers umenneskelige fangenskab hos 
Islamisk Stat. Hun er, som mange andre danske kristne kvinder, 
jeg kender: Én der prøver, at gøre verden til et bedre sted. Og 
så ender det sådan der? Med tortur og død.

”Hvad laver du Gud - hvis du da ellers er der?” kunne man 
måske godt fristes til desperat at råbe. 

Bibelen lægger ikke skjul på, at vores jord ikke er, som Gud 
ønsker, den skal være. Den er forbandet, og synden har som en 
dødbringende virus smittet alle på jorden. Og derfor har ”denne 
verdens fyrste”, dvs. Satan, magten. Teologien bag ondskab for-
står jeg sådan set godt. Det giver ”mening”, at der sker onde ting. 

Det giver mening, at Jesus lærte os at bede om ”Guds vilje på 
jorden, som den sker i Himlen” i Fadervor. Det giver derfor også 
god mening, at han efter sin opstandelse siger til sine disciple, 
at ”han har magten i Himlen og på jorden”, og at de derfor skal 
bruge den autoritet, gå ud og få folk til at følge efter Jesus. Gøre, 
hvad han befalede dem at gøre.

”I kan give dem noget at spise” svarede Jesus, da hans 
disciple bekymrede sig for om 5000 mænd (+kvinder og børn) 
som ikke havde noget mad. Et ret uhøfl igt svar, synes jeg umid-
delbart. Men det var nok for at give dem til et større perspektiv 
på, hvad de kunne gøre med Guds hjælp. Måske har vi brug 
for det samme?

Når jeg møder den uhæmmede og forfærdelige ondskab, som 
Islamisk Stat står for, så er det ekstra tydeligt, at Satan endnu 
har magten her på jorden og styrer tankegangen hos mange.

Og jeg tror, at det eneste svar, Gud giver os imod ondskaben, 
er: ”Du kan gøre noget”. Ikke i egen kraft, men ved at påkalde 
Jesu kraft og autoritet over situationen. 

Dét er vores våben. Gud ønsker at 
stoppe ondskaben, men han har valgt 
at have brug for din hjælp - indtil han 
kommer endeligt tilbage. Om vi kan lide 
det eller ej...

Hvad gør vi 
ved ondskaben?
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Skaf en ny abonnent og få bogen ”Tak for mad” med Maria 
Schmidts skønne tegninger til bordvers for hele familien.

Ham takker alle vi med sang

for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang,

for ordet og for livet.

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1844

Melodi: Nu falmer skoven

Som en ganske given sag,

Får vi føden hver en dag.

Som når regnen væder skoven,

får vi gaverne fra oven.

Skaber af mark og vang,

modtag vor takkesang.

Tekst/Melodi: Ukendt

Bogen koster 98 kr. (oprindeligt 198 kr.) og kan også bestilles på web-boghandlen Hosianna.dk.

Hvis nu Jesus er på Facebook – hvilke slags bruger er han så?

• En af dem, der lægger selfi es på af sig selv?
• En af dem, der viser borddækningen, fordi han er vært for 

5.000 til fi skeanretning og hjemmebagt brød?
• En af dem, der fortæller, hvad han har gang i – hvornår han 

er gået i seng… og hvornår han er… nåh ja, stået op?

Nøøøh… næppe!

Men, mon ikke Jesus er på Facebook alligevel? Jeg tror det. 
Superbruger, forstås. 

For hvis Jesus ikke var der – på Facebook – ville alting være 
rent ud sagt koks og kaos i de mange debatter, der foregår derinde. 
Så ville Fanden være løs! – uden nogensinde at blive modsagt.

• Der ville ikke være andet end hate-speeches.
• Der ville ikke være andet end uforskammetheder, intet andet 

end en råben og skrigen og banken hinanden oven i hovedet 
med hadefulde kommentarer.

• Der ville kun blive postet fotos af død, krig, ulykke, terror 
og grimhed.

• Der ville aldrig blive skrevet ét kærligt ord. Ikke et eneste!
• Der ville ikke være en eneste smiley, ikke en eneste ”like” 

med tomlen op.
• Der ville bare være sort, sort skærm - billedligt talt – uden 

et eneste strejf af lys.

Præcist som verden ville se ud, hvis Gud ikke var med! 
Facebook-debatterne kan være brutale, ligesom verden kan 

være brutal. Mange sviner hinanden til, råber og skriger osv., og 
der er masser af hjerter, der fl yder over af vrede.

Men det kunne alt sammen være endnu værre. Meget værre.
Midt i verdens ondskab står solen dog op. Blomster springer 

ud. Børn leger og pludrer. Sange bliver sunget, og smil bliver 
smilet – trods alt.

Og midt i de ofte hårdkogte Facebook-debatter med knub-
bede ord, fi ndes heldigvis også lys: Glade smileys og 
venlige bemærkninger.

Mørket får ikke det sidste ord – heller ikke 
på Facebook!

For ”lyset skinner i mørket, og mørket greb 
det ikke” (Joh. 1.5)

Jesus på Facebook

Konference med fokus på

Apostolsk Profetisk Tjeneste
28.- 30. oktober 2016

Talere bl.a.: 
Päivi Heikkilä, Finland

Per Ivar Winnæss, Norge
 Anette Holt Larsen, Næstved

Pernille Liland, Roskilde

Sted: Kolding Internationale Højskole

Arr.: Mirjam Rasmussen, Randers, Anette Holt Larsen, Næst-
ved, Rakul Kristiansen og Hanne Christiansen, Bedehus.dk 
Henvendelse: Mirjam Rasmussen mir.e.rasmus@gmail.com
Tilmelding ved indbetaling af deltagergebyr for fuld kost og 

logi på dobbeltvær.: 1.050 kr. eller enkeltvær. 1.250 kr., ude-
boende dog kun 800 kr. på konto 2700-6282-209-541 

senest 10. oktober 2016.
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