
Annoncer:

...den kristne ugeavis

Søndag den 18. September 2016 Søndag den 18. September 2016 • • Årg. 44 Årg. 44 • • Uge 37Uge 37

www.scandinavia.as

“... BOGEN GIVER 
HÅB OG ER EN 

PÅMINDELSE OM 
BIBELENS KRAFT.”

- JOYCE MEYER

BESTIL PÅ:

Brug 
Den lille 

Udfordring!
Så du traktatavisen  

i uge 33? - Vi har 
trykt de 8 sider på 

kraftigere, hvidt 
papir til uddeling.

Bestil 50 eller fl ere 
for 2 kr./stk. plus 

porto og del ud i dit 
nærområde. 

Mail@udfordringen.
dk - Tlf. 7456 2202

Foto: Mads Strømme

”Det er sygt og hårdt for ens 
psyke – men det var vildt fedt!” 
Sådan udtrykte efterskolelev 
Christian Hjort det efter 24 
timer som ”forfulgt kristen”. 

Soldater, våben og høje råb 
var virkeligheden for eleverne 
på Djurslands Efterskole i sidste 
weekend. Organisationen Åbne 
Døre havde med begejstring fået 
adgang til skolens bygninger og 
store områder med både skov, 
hede og strand og omdannet det 
til Nordkoreansk område. 

Dannebrog måtte ned fra fl ag-
stangen, og hersker Kim Jong 

Un krævede orden og lydige 
landsmænd. 

Eleverne fi k at mærke på egen 
krop, hvad det vil sige at være 
beboer i et land, hvor det at være 
kristen betyder forfølgelse. 

Om baggrunden for at kaste 
eleverne ud i 24 hårde timer siger 
forstander Bent Molbech:

”Vi siger mange ord til eleverne 
om, at vi skal være taknemmelige 
for at leve i et land, hvor vi frit kan 
samles og høre om Gud. Men at 
være sat i en hverdag, hvor det 
ikke er en selvfølgelighed, gør, 
at jeg tror denne weekend bliver 
én af dem, de husker allerbedst.” 

Bent Molbech fortæller, at han 
søndag aften spurgte en elev,  om 
han havde det ok efter løbet.

- Jeg forventede vel lidt snak 
om ham og hans træthed, ømme 
ben eller lignende. Men hans 
fokus var slet ikke ham selv, 
men derimod dem, der ikke bare 
kunne sige ”det var bare en leg” 
efter 24 timer. 

Så er vi nået i mål med visio-
nen, siger Bent Molbech. 

30 frivillige med ungdoms-
sekretær i Åbne Døre Dennis 
Plougmann i spidsen skabte ram-
men for løbet. Selvom eleverne 
havde fået langt bedre mad, ikke 

udført straffearbejde og stået på 
den rigtige side i afhøringslokale 
og fangelejr, så var der mange 
trætte øjne søndag eftermiddag. 

”Men hvor har det været godt”, 
var Dennis’ korte svar, inden han 
satte sig i bilen for at komme hjem 
og sove. 

Dannebrog er igen blevet hejst 
på efterskolen, og forstanderen 
brugte som sædvanlig sin bibel 
til formiddagsandagten mandag 
uden at blive arresteret.

Se artikler og annoncer om 
efterskoler side 4, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 22 og 23.

Efterskoleelever oplevede selv at være 
forfulgt som de kristne i Nordkorea

Eleverne oplevede en smule af Nordkoreas diktatur.

De fl este efterskoler tager eleverne med på oplevelser i naturen. Her er Sædding Efterskoles elever på tømmerfl ådetur. Læs mere på side 12-13, samt 4, 17 og 22.
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Ugens bedeemner
* Sproget i medierne.

* Islam + forfulgte kristne.
* Stop for hetz mod kristne ledere.

* Bed for sundhedsvæsnet.
* Bed for skoler, medier 

og politikere.
s

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Bedehus Danmark holder in-
spirations-dag om ”Bøn-for-
byerne” den 15. oktober. Denne 
gang i samarbejde med Frikir-
ken Salem i Frederiksværk.  

Gennem lovsang og tilbedelse, 
undervisning og inspiration øn-
sker Bedehus.dk at opfl amme og 
styrke bøn i byerne, samt bringe 
opmuntring til dem, der står i en 
forbøns-tjeneste, fortæller Rakel 
Kristiansen.  

Frikirken Salem er med i Mis-
sionsforbundet. Den ligger på 
Havnevej 15 i Frederiksværk.

Der betales ikke deltagergebyr, 
men 75 kr. for mad, og der vil 
være en indsamling til dækning 
af øvrige udgifter.

På programmet er emner som 
”Når Helligånden leder bønnen”, 
”Vægtertjenesten”, og aktuelt 
om fl ygtninge i Danmark samt 
politiker-bøn, men der er også 

god tid til lovsang,  bøn, forbøn, 
og profetisk inspiration.

Rakel Kristiansen fortæller, at 
der netop kom et profetisk ord til 
Danmark ved en leder-konferen-
ce i England i november 2015. 

Ordet gav udtryk for Guds vilje 
om gennembrud til noget nyt i 
Danmark i 2016, og særlig kraftigt 
lød ordet ”Get ready” (Bliv klar!) 

8 gange, og ordet ”Nu!” 5 gange. 
- Vi tror, at bøn baner vej for 

Guds vilje og hensigt - ja, at det 
er afgørende vigtigt - også for det 
profetiske ord, der har lydt. I tro 
tager vi imod ordet, og gennem 
bøn udtrykker vi denne tro, og 
håb til Gud. Derved bliver vi med-
arbejdere på at se ordet opfyldt, 
siger Rakel.  

Desuden medvirker Ruth Cil-
wik Andersen, præst i Salem, 
Frederiksværk, og fra Bedehus 
Danmark kommer også Bent 
Christiansen og Peter Tingga-
ard. Lovsangen ledes af Hanne 
Christiansen. 

Henri.

Pastor Ruth Cilwik Andersen inviterer sammen med Bedehus Danmark til inspirationsdag om Bøn 
for byerne i Frikirken Salem i Frederiksværk.

Inspirationsdag om bøn i Frederiksværk 
”Bøn for byerne” inviterer til inspirationsdag med et profetisk ord til Danmark: ”Bliv klar! Nu!”

BDM ansætter ung missionær
Den 22-årige Mads Jakobsen, Løs-
ning, er ansat af Brødremenighedens 
Danske Mission. Først skal han dog 
på bibelskole i England i to år.

Mads Jakobsen har været udsendt 
som volontør for BDM i 2014-15, hvor 
han hjalp med at lave legepladser, drive 
forskole, renovere huse osv.

Volontørlivet satte så dybe spor i 
Mads, at han bare måtte tilbage til Tan-
zania og Congo. Det er en af grundene 
til, at BDMs bestyrelse nu har ansat ham. 
Han begynder med to års uddannelse på All Nations Christian Col-
lege ved London. Først i sommeren 2018 forventes Mads at rejse 
ud til evangeliserende arbejde i Tanzania, Congo og områderne 
omkring Tanganyikasøen.

Bodil

- Gud har skabt mennesket i 
sit billede, og vores værdighed 
ligger i, at Gud har givet os liv 
og endnu ikke har kaldt livet 
tilbage. Værdighed er også ret-
ten til at være til besvær, og en 
værdig død er bestemt ikke det 
samme som aktiv dødshjælp. 

Det siger den nyvalgte formand 
for Kristelig Lægeforening (KL), 
34-årige Anne Bodilsen, som har 
været med i bestyrelsen i fem 
år. Hun blev valgt på generalfor-
samlingen den 3. september og 
afl øser psykiatrisk overlæge Ellen 
Kappelgaard, der ikke modtog 
genvalg.

Anne Bodilsen er cand.med. 
og ph.d. (mammakirurgi) og har 
netop påbegyndt hoveduddan-
nelsen i kirurgi. Hun har både 
under og efter studierne arbejdet 
i udlandet, senest i Uganda, hvor 
hun underviste sydsudanesisk 
sundhedspersonale.

Mennesker har altid værdi
I forbindelse med den aktuelle 

debat om dødshjælp understre-
ger hun, at KL ikke vil hjælpe 
nogen med at dø. 

- Et menneskes værd er ikke 
relativt og afhængigt af funktioner 
eller egenskaber, men knyttet til 
eksistens, og er derfor værdifuldt 

og værdigt helt fra undfangelsen 
og til den naturlige død, siger hun.

Samtidig erkender hun, at 
både tilhængere og modstan-
dere af aktiv dødshjælp ønsker 
at give døende den bedst mulige 
behandling.

- Vi må navigere med både 
fornuft og respekt for Gud og 
mennesker. Vi ønsker at være 
der hele vejen for både patient 
og pårørende.

Personligt brænder jeg som 
kristen læge for, at vi i sundheds-
væsnet ser den enkelte patient og 
ikke bare sygdomme, symptomer 
og besparelser. Men at vi lykkes 
med at vise alle, at vi gerne vil 

dem, at de har værdi, og at 
selvom vi ikke altid kan helbrede, 
at vi så formår at være der - også 
i det. Det er ikke altid nemt, men 
jeg øver mig! 

Jeg håber, KL fortsat kan op-
muntre, støtte og inspirere kristne 
medicinstuderende og læger, 
og at vi som forening i endnu 
højere grad kan blande os i den 
offentlige debat og kæmpe for, at 
livet altid har værdi, slutter Anne 
Bodilsen.

Bodil

dem at de har værdi og at

Den 48-årige ingeniør Steen 
Møller Laursen skal fra d.15. 
oktober 2016 være landsleder 
i Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler. 

Han får kontor på Korskærvej i 
Fredericia, hvor tre af medarbej-
derne sidder. Resten er spredt 
ud over landet, fra Ålborg til 
Bornholm.

Steen Møller Laursen bor med 
sin hustru Charlotte i Videbæk. 
De har tre store børn sammen. 
Steen Møller Laursen er uddan-
net ingeniør i Århus, og det var 
i mange år denne vej, karrieren 
ledte ham. Fra 2000 til 2010 var 
han teknisk chef med personale-
ansvar i forskellige jyske ingeni-
ørvirksomheder.

Mødte Gud gennem
børnenes søndagsskole

Vendepunktet kom i 2005, hvor 
børnene kom i søndagsskole 
i Videbæk. De kom hjem med 

spørgsmål, som hverken Steen 
eller Charlotte kunne svare på. 
Det fi k stor betydning for deres 
trosliv, som begyndte at spire 
frem. I dag kommer familien tro-
fast i Indre Mission i Videbæk, 
hvor både Steen og hustruen 
bl.a. er frivillige med sjælesorg 
og kriseberedskab.

I 2008 blev Steen M. Laursen 
fritidsansat som familiekonsulent 
i Indre Missions Familiearbejde. 
To år senere blev han landsleder 
samme sted. Pludselig var det 
ikke længere maskiner, men 
mennesker, han arbejdede med.

Han har nu bl.a. taget kursus i 
familierådgivning, er certifi ceret 
PREP-leder og bestyrelses-
formand for diakoniforeningen 
Agape.

Nu skal han så i stedet for 

at lede familiearbejdet med 5 
ansatte og 180 frivillige til at lede 
søndagsskolearbejdet med 10 
ansatte og 1.000 frivillige.

Noget for forældrene?
- Jeg glæder mig især til sam-

spillet med medarbejderne. Jeg 
er en person, der møder men-
nesker med stor empati, men 
samtidig ikke er bleg for at tænke 
visionært og sætte retning, siger 
Steen Møller Laursen. 

Danmarks Folkekirkel ige 
Søndagsskoler har et rigtig fl ot 
klubarbejde, men det kunne 
være spændende at kigge mere 
på hjemmene – så fl ere får åbnet 
Bibelen derhjemme, tilføjer den 
nye landsleder.

Bodil

Ingeniør skal lede Søndagsskolerne

Ingeniør Steen M. Laursen og 
hans hustru kom til tro gen-
nem børnenes søndagsskole.

Livet har altid værdi, mener 
ny lægeforenings-formand 

FC Udfordringens 
grundlægger stopper
Bestyrelsesformand og grundlægger af 
klubben FC Udfordringen, Jonas Wein-
kouff, stopper ved generalforsamlingen 
til januar.

”Da jeg ikke længere er aktiv i klubben, 
føler jeg distancen mellem mig som leder 
og dagligdagen i klubben går ud over det 
nærværende lederskab. Jeg ønsker ikke 
at sidde på afstand og styre en organisation uden at have fi nge-
ren på pulsen. Samtidig har klubben i øjeblikket den bredeste og 
stærkeste bestyrelse hidtil, så jeg er overhovedet ikke nervøs ved 
at give ansvaret videre”, siger Jonas Weinkouff.

Jonas var idémanden bag klubbens stiftelse og har arbejdet i 
bestyrelsen siden starten i 2004, men også været en central aktiv 
spiller med 133 1. holdskampe på CV’et. 

Han har været fanebærer for klubbens kristne kultur. Han har 
politisk fået FC Udfordringen på landkortet i københavnsk fodbold, 
hvor han er et velkendt navn hos DBU København og de andre Valby 
klubber, oplyser bestyrelsesmedlem Magnus Wiik.

Jonas forsætter engagementet i det store projekt, han har igang-
sat – et nyt fællesklubhus i Valby, som man håber vil stå klar i 2018.

Bestyrelsen har allerede udpeget sin formandskandidat: Benja-
min Larsen, bestyrelsesmedlem og aktiv på klubbens førstehold.

Bodil

Afbud fra norsk profet
Per Ivar Winnæss, Norge, har meldt afbud som taler til den 
apostolsk-profetiske konference på Kolding Intern. Højskole 
d. 28.-30 oktober. I stedet taler Bruno Knutzen fra Roskilde. 

- Bruno er sammen med familien med til at bygge en fantastisk 
levende kirke i Roskilde, Impact Church. Det er en kirke, hvor den 
femfoldige tjeneste blomstrer, bærer frugt og bringer gennembrud. 
Her er ingen forskel på mand/kvinde i tjeneste. For Bruno er vi alle 
ét i Kristus, og han opmuntrer alle til at virke i den tjeneste, som 
Gud har forberedt, fortæller Anette Holt Larsen. Hun taler selv, 
sammen med Päivi Heikkila, Finland, og Pernille Liland, Roskilde.

Der er nu over 70 tilmeldte, men endnu ledige pladser på kon-
ferencen, hvis man selv skaffer overnatning.

Henri.
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John Engedal 
Nissen skriver 
fra Myanmar

- Blot det sæd-
vanlige drama, udbryder Lisa 
Samuelsen, da hun kommer 
op ad trappen i opgangen, hvor 
kvinderne venter. Nøglen ligger 
på den anden side af den låste 
dør efter nattens mission i det 
omkringliggende Red Light 
District.

Lisa giver sin mandlige kollega, 
en lille, spinkel kineser, tegn til at 
bryde døren op. To mislykkede 
forsøg på at løbe dobbeltdøren 
ind efterfølges af et par hårde 
spark i bedste James Bond-stil, 
før dobbeltdøren brager op, og 
kvinderne vimser ind.

Lejligheden ligger i en almin-
delig opgang i Yangon, Myanmar 
(Burma), men adressen er skjult, 
da pigerne er tidligere handlet og 
fl ygtet fra bagmændene. Nogle 
har været solgt eller fanget i pro-
stitution, mens andre blev snydt, 
da de sagde ja til en almindelig 
jobannonce og i stedet blev solgt 
som brude til udlandet.

- En af de kvinder, vi for nyligt 
reddede, blev solgt til et bordel i 
Thailand som 11-årig af sin fætter. 
I tre år blev hun voldtaget dagligt 
af op mod 30 mænd. Ingen lyttede 
til hendes tårer og bønner. En 
dag fi k hun så mange tæsk af en 
kunde, at hun fl ygtede, fortæller 
Lisa Samuelsen.

Flere på ‘ventelisten’
Hver uge er Lisa Samuelsen og 

hendes team i byens Red Light 
Distrikter med sin sorte van, hvor 
hun tilbyder gratis HIV-test og 
måler blodtryk.

- I går aftes var der en hel kø 
foran bilen, siger hun og fortsæt-
ter:

- Det utrolige er, at vi får 15 
minutter alene med kvinden – 
uden bordelejeren – hvor hun 

kan fortælle os sin historie om, 
hvordan hun er endt og nu fanget 
i prostitution.

Det er også her, Lisa Samuel-
sen tilbyder kvinderne en vej ud.

De reddede kvinder bor i nær-
heden i et hemmeligt shelter, men 
der er behov for endnu et. I går 
måtte de afvise to kvinder, fordi 
de ikke har mere plads.

Når kvinderne først er reddet, 
begynder en lang vej tilbage til 
et liv med værdighed og frihed 
– og for fl ere af dem også til et 
nyt liv som kristen. Det vender vi 
tilbage til.

Kærlighed 
og gratis gaver

For det hele begyndte et helt 
andet sted, nemlig i Kina for 14 
år siden, hvor Lisa Samuelsen 
sammen med sin danske mand 
Søren og tre børn fl yttede til for 
at arbejde som missionærer efter 
først at have arbejdet i Israel og 
Nepal.

Der var allerede stor mis-
sionæraktivitet i området, så 
Lisa spurgte Gud, om der var et 
område, hvor han endnu ikke var 
repræsenteret, hvor hun kunne 
udfylde en plads.

- To uger efter spurgte Gud 
mig: ”Vil du gå til de prostituerede, 
alfonserne, bordelejerne og of-
rene for menneskehandel, og 
vil du gå til red light distrikterne 
i de byer, jeg sender dig til, og 
repræsentere min kærlighed? Vil 
du fortælle dem, at jeg er for dem, 
ikke imod dem, og at jeg ønsker at 
give dem en ny chance?”

Efter tre måneder med én 
ugentlig bønnevandring i området 
følte Lisa, at de skulle købe 400 
gaver og give til folk i området. Det 
blev en indgang til hele miljøet og 
mafi abosserne dér.

- Gud gav os velvilje overalt, og 
jeg tror, det var fordi, Han havde 
bedt os om at repræsentere sin 
kærlighed og ikke om at fortælle 

folk, at de skulle stoppe, eller at 
vi ville ringe til politiet. Gud var 
tydeligvis langt mere indstillet på, 
at dette skulle lykkes, end vi var. 
Derfor oplevede vi også meget 
hurtigt mirakler.

Mafi aboss møder Jesus
Et eksempel var en kvindelig 

mafialeder med to bordeller, 
som Lisa inviterede ud at spise. 
Kvinden var stærkt bevogtet af 
bodyguards med tykke guldkæ-
der om halsen, da Lisa fik et 
profetisk ord. Det virkede latterligt 
i sammenhængen, men til sidst 
spurgte hun kvinden; ‘Hvad er du 
bange for? Jeg har fornemmelsen 
af, at du er bange for noget, og det 
vil jeg gerne snakke med dig om.’

Kvinden sendte alle sine folk 
ud og forklarede, hvordan en af 
hendes piger havde fået skåret 
halsen over af en kunde. Hun hav-
de set hende i øjnene, mens hun 
døde, hvilket i kinesisk overtro 
betyder, at hun vil blive hjemsøgt 
af pigens ånd. Mafi alederen var 
skrækslagen og havde hyret en 
masse bodyguards for at beskytte 
sig mod ånden.

Lisa forklarede, hvordan Jesus 
var stærkest i det åndelige hie-
rarki. Han kunne beskytte hende. 
Kvinden endte med at invitere 
Jesus ind i sit liv og solgte siden-
hen sine bordeller.

Dømmer dem ikke
- Havde jeg haft mit kristne 

fi lter, havde jeg nok set hende 
som en dårlig kvinde - hun solgte 
jo andre kvinder - og forholdt 
mig dømmende overfor hende. 
Men så havde hun nok heller 
ikke åbnet sig for Gud, siger Lisa 
Samuelsen og uddyber:

- Gud ønsker ikke blot at redde 
kvinderne, men at forvandle hele 
miljøet omkring denne forfærdeli-
ge menneskehandel. Vores vision 
er at få en god relation til dem, 
vi hjælper. Det giver os taleret i 
deres liv. Og typisk fortæller vi om 

det uforløste potentiale, vi ser. For 
jeg har indset, at de fl este i traf-
fi cking faktisk ikke hader kvinder, 
men derimod er entreprenører, 
som måske ikke ser andre mu-
ligheder for at tjene penge. Derfor 
sætter vi os også ned med de 
‘store fi sk’ for at høre om deres 
drømme. En af alfonserne tog det 
os syv år at hjælpe.

Smykker er vejen ud
Tilbage i lejligheden i Yangon 

er varmen tung og fugtig. Lisa 
Samuelsens kontor er simpelt 
indrettet med to skriveborde og 
plasticstole. En hvid opslagstavle 
er fyldt med smykker, som kvin-
derne sidder og producerer i det 
tilstødende lokale. En anden væg 
bærer et landkort over Yangon 
med to røde cirkler, der markerer 
byens Red Light distrikter, fl anke-
ret af fotografi er af Lisa sammen 
med kvinderne fra gaden.

- Det er utroligt, hvad Gud har 
gjort, og hvordan det er vokset, 
siger Lisa Samuelsen begejstret.

Lejligheden er den fjerde i 
rækken af asiatiske smykke-
værksteder i Lisa Samuelsens 
organisationen Eden Ministry. 
Smykkerne sælges i mere end 30 
lande, heriblandt Danmark, og er 
afgørende for, at kvinderne ikke 
ender tilbage i prostitution, men 
kan overleve med en anden ind-
tægt. Får de alt givet, forstærker 
det blot offermentaliteten.

Halvdelen bliver kristne
- De er typisk meget sårbare 

socialt og følelsesmæssigt, og de 

fl este har posttraumatisk stress-
lidelse. Hvis ikke vi tager hånd 
om det, vil de nemt ende tilbage 
i prostitutionen. Oplevelserne 
præger naturligt nok alt i deres liv. 
De får fl ashbacks og tillidsproble-
mer, ligesom de føler, at alle kan 
se deres skam, som var det tøj 
udenpå deres krop. Derfor holder 
vi kurser om selvværd, fremtids-
mål og ‘kropsopmærksomhed’, 
fordi de typisk ‘frakobler’ sig deres 
egen krop mentalt i et forsøg på 
at overleve prostitutionen, siger 
Lisa Samuelsen, der er uddannet 
psykoterapeut i England.

Cirka halvdelen af de kvinder, 
de redder i Asien, ender med at 
blive kristne, og det er netop dem, 
der rehabiliteres bedst, forklarer 
Lisa Samuelsen.

- De, der har en oplevelse af 
Jesus og får en relation med ham, 
bliver mest succesfuldt helbredt. 
For Jesu mandat er jo netop at 
helbrede de sønderknuste og 
forbinde deres sår – og alle disse 
kvinder er sønderknuste.

Lisa redder 
sexslaver

i Asien
Det begyndte med en ærlig bøn, men nu 14 år senere har Lisa

Samuelsen reddet mere end 600 asiatiske kvinder ud af sexhandel. 
Næste weekend taler hun på kvindekonferencen Forvandling i København.

En simpel begyndelse har 14 år senere ført til, at adskillige hundrede kvinder er reddet ud af sex-
handel gennem Lisa Samuelsens arbejde. Mange fi nder samtidig troen på Jesus. Det er dem, der 
klarer sig bedst efterfølgende. Foto: John Engedal Nissen

Fakta:
Eden Ministry er en del 

af organisationen Mercy 
Outreach Danmark, som 
bl.a. støttes af København 
Vineyard og Nexø Frikirke. 
Udover at redde sexslaver 
hjælper de gadebørn og an-
dre udsatte grupper i Nepal, 
Kina og Myanmar. Læs mere 
på: mercyoutreach.dk

NY
BOG

Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter... 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

ROMANSERIE OM ÅNDELIGE GAVER
PR. STK. KR. 148 - HELE SERIEN KR. 400

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme
Evangelisk Luthersk Netværk 
startede som en modrøst til alt 
det uklare og usande i folkekir-
ken. Netværket fejrer sit 10 års 
jubilæum med kirkefest den 1. 
oktober i Skjern Kulturcenter.

ELN blev oprettet med ønsket 
om, at lutherske organisationer 
og kirker i højere grad skulle inspi-
rere og støtte hinanden i at være 
kirke i mission. Både dengang 
og nu er der tale om en ’kirkelig 
nødsituation’, mener ELN. 

Kirkefest i Skjern
ELN’s kirkefest er for enhver, 

som er optaget af kirkens nutid og 
fremtid. Temaet er “Kirken ud over 
kanten”. Evangeliet skal bringes 
ud over kanten af prædikestol 
og kristne fællesskaber. For 
Danmark har brug for at høre et 
fuldtonende bibelsk evangelium. 

Men temaet hentyder også til, 
at folkekirken er på vej ud over 
kanten – væk fra klassisk bibelsk 
kristendom. Derfor vil ELN med 
kirkefesten inspirere og udruste 
til at være kirke på bibelsk grund.

Programmet byder på foredrag  
ved dr.theol. Kurt E. Larsen fra 
Menighedsfakultetet med emnet:  
”Hvor blev vækkelsen af?” Efter 
frokosten er der bibelrefl ektion 
ved rektor og pastoral vejleder  
Børge Haahr Andersen med 
emnet: ”Du derimod” ud fra 2. 
Tim 3,10-4,5.

Herefter vil frimenighedspræst 
i Skjern Bykirke, Jens Lomborg, 
tale om ”Menighed og vækkelse”.

I løbet af dagen vil der være tid 
til lovsang samt samtale og bøn 

ved bordene. 
Der bliver også en panelsam-

tale om ”Hvad er de tre vigtigste 
udfordringer for kirken i dag?” 
med oplæg ved Andreas Ipsen, 
præst i Tarm frimenighed, Seba-
stian Olesen, studerende, og Si-
mon Olesen, sognepræst i Borris. 

De tre vil se på den svindende 
bibelbrug og bibelkendskab i kir-
ken. Samtidig er der en fremmed-
hed i forholdet mellem kirken og 
resten af samfundet. Kirken har 
altså udfordringer både udenfor 
og indenfor dens mure. Vækkelse 
bliver plantet af Gud, men vi kan 
give en kommende vækkelse de 
bedst mulige vækstbetingelser.

Kirkefesten slutter med guds-
tjeneste ved Jens Lomborg og 
Henrik Højlund.

Bodil

Luthersk netværk fejrer
kirkefest og 10 års jubilæum
Evangelisk Luthersk Netværk fejrer jubilæet i Skjern den 1. oktober.

ELN gennem 10 år
• Samarbejdet mellem 

kristne organisationer og 
kirker er øget.

•  ELN har i dag 1750 per-
sonlige medlemmer, som 
gennem deres medlemskab 
støtter ELN økonomisk og 
samtidig viser, at de bakker 
op om ELNs vision. 

• ELN har to halvtidsan-
satte, en landssekretær og 
en menighedsinspirator. 

• ELN har siden starten 
været meget synlig i me-
dierne og har udfordret 
kirkefolk både åndeligt og 
teologisk.

• Fra starten har ELN 
tilbudt åndelig vejledning 
for præster, ledere og me-
nigheder. Cirka 50 præster 
og menigheder er med i 
dette arbejde. Rektor Børge 
Haahr Andersen er Pastoral 
vejleder.

• I 2012 oprettede ELN 
et menighedsnetværk, hvor 
31 menigheder inspirerer 
hinanden og efter behov 
har fælles arrangementer. 

• På Hjallerup bibelcam-
ping er der hvert år en 
Menighedscamp, som ELN 
har været med til at oprette. 
I år deltog 7-800.

Temaet for kirkefesten i Skjern er ”Kirken ud over kanten”

”Hvor blev vækkelsen af? 
er emnet for et foredrag ved 
dr.theol. og professor i kirke-
historie Kurt E. Larsen.

Den alternative efterskole 
Euroclass har efter 24 år i leje-
de bygninger fået foden under 
eget bord i tredje og fjerde sals 
højde på Lykkegårdsvej 100.

Der er udsigt til fjorden og Lil-
lebæltsbroen, når staben på den 
alternative efterskole Euroclass 
holder møde fremover, og de 
fl este af elevernes værelser har 
også udsigt til vandet. 

Efter i 24 år at have lejet sig ind 
på en nedlagt, trelænget gård på 
Holbergsvej er Euroclass rykket 
over på den anden side af vejen  
i højskolebygningen, hvor man på 
tredje og fjerde sal har købt ca. 
900 m2, som nu er nyrenoverede.

På samme matrikel har Kol-
ding Internationale Højskole haft 
til huse gennem årtier, men nu 
har højskolen valgt at sælge en 
tredjedel af bygningsmassen til 
henholdsvis Kirkeibyen og Efter-
skolen Kildevæld, som står bag 
Euroclass. 

Kirkeibyen har lejet en del af 
den store, trefl øjede bygning ud 
til Apostolsk Kirkes Servicecenter 
og Apostolsk Kirkes Børn og 
Unge, så i alt fem enheder holder 
til i den store bygning med den 
fl otte park, der hidtil alene har 
rummet højskolen.

Mere dynamik
- Det giver en spændende 

dynamik, siger Peter Hedelund, 
leder af Euroclass.

- Ansatte fra de fem enheder 
samt elever fra høj- og efterskole 
spiser fx sammen i højskolens 
spisesal, og vi trækker også på 
hinandens undervisere og gæ-
stetalere, ligesom vi har fælles 
samlinger og ledermøder.

- Ved at fl ytte herover har vi til-
lige fået skabt et miljø, hvor vores 
elever får mulighed for at mingle 
med eleverne fra Kolding Inter-
nationale Højskole og omvendt, 
og der er masser af fællesmil-
jøer, hvor de to elevgrupper kan 

møde hinanden: Hyggerum med 
bordfodbold og billard, sportshal, 
fitnessrum, musiklokaler, mø-
delokaler m.m., forklarer Peter 
Hedelund.

Næste år kan Euroclass fejre 
25-års-jubilæum, og det glæder 
Peter Hedelund sig til.

- Planen er at holde et festligt 
åbent hus-arrangement på Lyk-
kegårdsvej 100, fortæller han og 
fortsætter:

- Det bliver skønt som Euro-
class at kunne gøre det i en 
bygning, som vi selv ejer.

Men allerede d. 25. september 
kl 13-17 slår Euroclass dørene op 
på Efterskolernes dag og inviterer 
til en rundvisning i deres nye og 
lækre faciliteter. 

Alternativ 10. klasse
Euroclass har ca. 30 elever og 

er et alternativt 10. skoleår, hvor 
man bruger ni af de 42 skole-
uger på udlandsrejser: tre uger i 
Europa i løbet af efteråret og de 
resterende seks uger i foråret – 
her går turen til Afrika, Asien og 
Sydamerika. Eleverne deles op i 
mindre teams, som så rejser til 
hver sin destination.

På destinationerne besøger 
eleverne bl.a. slumkvarter er, 
børnehjem, hospitaler og fængs-
ler, hvor de bl.a. optræder med 
indøvede dansenumre og drama-
stykker. Derudover er de med til 
at uddele nødhjælp, som de selv 
har samlet penge ind til hos deres 
bagland i Danmark.

Henri.

EUROCLASS får 
nu egne lokaler
Efter 24 år får efterskolen foden under eget bord.

EUROCLASS er fl yttet ind i 3 og 4. etage i højskolebygningen.

Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Mere end 3.500 muslimske fl ygtninge har omvendt sig til 
kristendommen og er blevet døbt i Tyskland indenfor de sid-
ste to år viser en ny undersøgelse. Det skriver det engelske 
magasin Christianity Today.

Tyske kirker fortæller, at mange af de fl ygtninge, som bliver døbt, 
allerede har omvendt sig til kristendommen i deres hjemlande 
som Irak, Syrien og særligt Iran, men har levet i frygt for at blive 
myrdet, hvis de tilkendegav deres nye tro. Men så snart de var i 
stand til at fl ygte og fi nde sikkerhed i Tyskland, kunne de frit leve 
efter deres tro og blive døbt.

Over 2.500 fl ygtninge er blevet døbt i evangeliske frikirker og 
over 1000 i pinsekirker. 

Som det også har været tilfældet herhjemme, har kritiske rø-
ster hævdet, at fl ygtningene kun konverterer og bliver døbt for at 
forbedre deres chancer for at opnå asyl, men de tyske præster, 
som er med i undersøgelsen foretaget af den tyske evangeliske 
organisation Idea, afviser, at fl ygtninge bliver døbt af opportunis-
tiske grunde.

Den protestantiske kirke i Hesse og Nassau har døbt op mod 
200 fl ygtninge siden 2015 og udtaler i Idea i forbindelse med 
undersøgelsen: ”Det er ikke et masse-fænomen, men det sker.” 

Det er tankevækkende, at mange fl ygtninge allerede er kristne, 
når de kommer, og at de har mødt kristentroen i deres egne 
hjemlande og ikke nødvendigvis i Europa. Det er til gengæld et 
nyt fænomen, som er værd at interessere sig for.

Kristendommen har stor fremgang i de områder, hvor kristne er 
allermest forfulgt og er blevet brutalt myrdet de seneste år. Der mel-
des om en nærmest eksplosiv vækst af muslimer, der konverterer 
i muslimske lande i disse år. Det er dog svært at få nøjagtige tal, 
da mange konvertitter endnu må leve i det skjulte. Et af de store 
mysterier i kristendommen er, at det gang på gang har vist sig, at 
troen og kirken vokser mest i modgang. Når mennesker er villige 
til at ofre noget, blomstrer troen.

Tusindvis af 
fl ygtninge i Tyskland 
bliver døbt
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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

En særlig gudstjeneste i kirken 
får demente til at huske Fadervor
Fynske præster har stor succes med særlige kirke-gudstjene-
ster for demente. Ved at bruge færre ord og fl ere sanseindtryk 
vækkes minder, så de demente pludselig husker Fadervor.

Det fortæller DR i en udsendelse om en gruppe præster i Odense, 
der har specialiseret sig i at lave særlige gudstjenester for demente. 
Her bruger man ikke prædikener og tekstlæsninger, men satser i 
stedet på lyde, lys og andre sanseindtryk.

- Der er nogle skader på hjernen, der gør, at man ikke kan ka-
pere mange ord. Derfor taler vi i stedet til de sanser, som stadig 
er intakte, forklarer sognepræst Lars Hagensen. Og hans kollega 
siger om de dementes åndelige behov: ’Hjertet har jo ikke demens!’

Både præsterne og plejehjems-medarbejdere oplever, at brugen 
af kirkerummet gør en stor forskel for de demente.

- Første gang vi havde demensgudstjeneste, fi k jeg gåsehud – 
havde jeg spurgt dem om Fadervor hjemme på plejehjemmet, så 
ville de ikke have kunnet sige den, men det kunne de nu, siger Helle 
Christiansen, der står for aktiviteterne på plejecentrene.

Præsterne har nu startet et demens-netværk, hvor de vil hjælpe 
og inspirere hinanden med at forkynde for demente, oplyser DR.

Bodil

- Det er helt fantastisk, 
siger pensionist Doris 
Frandsen om høstguds-
tjenesten for demente.

Privatskoler er ikke kun et pri-
vilegium for de få, mener bør-
ne- og undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby. Hun tager 
kraftigt afstand fra fagforbun-
dets 3F’s forslag om at droppe 
statstilskuddet til eleverne på 
privatskolerne.

Fagforbundet hævdede sidste 
weekend, at de mange privat- og 
friskoler skaber ulighed i Dan-
mark. De vil i stedet lade statens 
tilskud gå til en forbedring af fol-
keskolen. Men forslaget bliver helt 
afvist af undervisningsministeren.

Det er nemlig ikke kun børn af 
velbjærgede og veluddannede 
forældre, der har mulighed for at 
gå på en af landets 550 privatsko-
ler og friskoler understreger Ellen 
Trane Nørby (V). Hun påpeger, 
at privatskolerne netop ikke kun 
er et privilegium forbeholdt de 
få, men ”en reel mulighed for de 
mange.”

Tilskud sikrer frit valg
”Det er en vigtig grundpille i 

vores samfund, at forældre frit 
kan vælge, om deres barn skal 

gå i folkeskole, friskole eller 
privatskole. Derfor er jeg uenig 
med 3F, når de foreslår, at man 
skal droppe tilskud til de frie 
grundskoler. 

Med reglerne for tilskud sikrer 
vi netop, at det frie skolevalg ikke 
kun er et privilegium for de få,” 
siger Ellen Trane Nørby i en kom-
mentar på mail til Altinget.

Billigere for staten
Undervisningsministeren un-

derstreger, at fl ere privatskoler 
og friskoler ville være nødt til at 
lukke, hvis de ikke længere kan 
få statstilskuddet. Det udgør dog 
kun 73 procent af udgiften til en 
folkeskoleelev.

Hvis privat-og friskoler må 
lukke, vil det give børn i nogle 
dele af Danmark lang transporttid 
til skole, fordi den frie grundskole 
er den lokale skole, mener mi-
nisteren.

Ellen Trane Nørby henviser til 

en undersøgelse af hvem, der 
benytter privat- og friskoler. Si-
den 2007 er andelen af familier, 
der vælger privatskole, steget 
mest for forældre med en kort 
videregående uddannelse og en 
grundskoleuddannelse.

Bred politisk afvisning
På Christiansborg har der 

heller ikke været tilslutning til 
3F’s forslag hos partierne SF, 
DF, Venstre og Liberal Alliance, 
selv om SF deler fagforbundets 
bekymring over uligheden.

LA-ordfører Merete Riisager 
skrev på Twitter:

”Alle bør have frit skolevalg. 
Som politikerne Mette F. og Helle 
T.” – hvormed hun mindede om, at 
både den nuværende og tidligere 
S-formand har sendt deres børn i 
privatskole, skriver Altinget.

Bodil

’Privatskoler er ikke 
kun for de velbjærgede’

Undervisningsminister afviser 3F-kritik:

3F vil droppe tilskud til privatskoler og i stedet styrke folkeskolen for at sikre mere lighed.

Privatskolerne er en reel 
mulighed for de mange, mener 
undervisningsminister Ellen 
Thrane Nørby (V).
Foto: Flemming Leitorp

DR-dokumentar om beboere på 
Blå Kors-pensionat i Taastrup  
Torsdag den 15. september og de følgende tre torsdage sendes 
DR1 dokumentarserien ”Tro, håb og alkohol” om seks beboere 
på Blå Kors Pensionat Taastrup.

DR-dokumentar har igennem det sidste år fulgt seks beboere 
fra pensionatet i Taastrup. De 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, oplyser Blå Kors.

Bodil

Seks kor medvirker på Gospel-
Celebration på Godset i Kolding
Det nye gospelkor 4gvn Gospel Friends medvirker sammen 
med 5 andre kor på årets GospelCelebration den 18. september. 
Senere prædiker sognepræst Ole Pihl fra Brændkjærkirken.

4gvn Gospel Friends består af håndplukkede sangere fra Sydjyl-
land. Koret indleder aftenprogrammet med nogle af deres sange. 
Men der bliver også plads til en stor fælles koncert, hvor alle må 
synge med - uanset om man ellers synger i kor eller ej.

Der vil også være stationer, hvor man fx kan refl ektere over afte-
nens tale, modtage nadver eller måske blive bedt for, siger Anne-
Marie Rasmussen, der kommer i Kolding Valgmenighed. De øvrige 
dirigenter kommer fra folkekirken, apostolsk kirke og pinsekirken.

Bodil

Kristeligt Dagblad har valgt syv 
fi nalister til årets konkurrence 
om Danmarks bedste kirkelige 
initiativ. Prisen er et rejsegave-
kort på 25.000 kr. 

Dommerpanelet har valgt føl-
gende fi nalister:

Vejle: Gauerslund sogne-
festival, som samler sognets 
borgere.

Horsens: Konfirmationstøj 

til genbrug, så alle konfi rmander 
kan føle sig fl ot klædt på. 

Hele landet: Elsk-byer, som 
sætter venlighed, hjælpsomhed 
og gæstfrihed på dagsordenen. 

København: Himmelske 
dage.

Lyngby-Taarbæk: Levende 
påskefortællinger, hvor skoler-
nes fjerde klasse spiller med i 
påskens drama.

Allerød: Fix a Bike, hvor 

fl ygtninge og asylansøgere kan 
få hjælp med reparere og måske 
selv få en brugt cykel.

Herning: Mission Julepakke. 
Ildsjæle i den lokale Åbenkirke 
hjalp sidste år 260 familier, der 
havde brug for en økonomisk 
håndsrækning. 

Man kan stemme via mailad-
ressen initiativ@kristendom.dk 
indtil 19. september.

Bodil

Hvad er bedste kirkelige initiativ?

Langkaer Gymnasium i Aarhus 
har været i mediernes søgelys, 
fordi man har lavet speciel-
le klasser for etnisk danske 
elever. Nu siger rektor Yago 
Bundgaard nej til fællesbøn på 
gymnasiet.

Undervisningsministeriet har 
vurderet, at gymnasiet gerne må 
lave klasseopdeling, bare den 
ikke foregår udelukkende med en 
kulturel begrundelse. Og det krav 
opfylder Langkaer Gymnasium. 
Der er nemlig ikke nok etnisk dan-
ske elever til at lave ”balancerede 
klasser”, som rektor udtrykker det.

Men forbuddet mod fællesbøn 
på et dansk gymnasium er et brud 
med dansk tradition, mener lektor 
i sociologi Carsten Bagge Laust-
sen fra Aarhus Universitet. Han er 

terrorekspert og forsker i forholdet 
mellem religion og politik.

- Det fl ugter ikke med den tra-
dition, vi har haft i Danmark, med 
at fi nde pragmatiske løsninger på 
muligheden for at praktisere sin 

religion, mener han.

Forbud rammer alle
Carsten Bagge Laustsen peger 

på, at der har været tradition 
for at stille lokaler til rådighed, 
hvis KFS (Kristeligt Forbund for 
Studerende) ønskede at holde 
andagter.

Men i Langkaer Gymnasiums 
nye ordensreglement, står der 
nu, at gymnasiet er en religiøst 
neutral skole, og at forkyndelse 
ikke fi nder sted.

Det sker, efter at rektor Yago 
Bundgaard fl ere gange har stop-
pet muslimske bønnemøder.

- Jeg bad dem ganske enkelt 
om ikke at gøre det igen og 
forklarede, at på den her skole 
fokuserer vi på det, der holder os 
sammen. Ikke på det, der gør os 

forskellige, siger han.

Skader ikke undervisning
Forbuddet er det første på et 

gymnasium i Aarhus, og i det 
hele taget er denne type forbud 
usædvanligt, mener lektor Car-
sten Bagge Laustsen.

- Der er selvfølgelig et hensyn 
til, at undervisningen kan afvikles, 
så hvis folk udvandrer for at bede, 
er det et problem. Men hvis ele-
verne følger undervisningen, så 
må det være op til den enkelte, 
om de bruger deres frikvarter 
på at bede eller spise deres 
madpakke, siger Carsten Bagge 
Laustsen ifølge DR.dk.

Bodil

Forbud mod bøn på skole er udansk

Bøn i et frikvarter kan ikke 
skade skolen, mener lektor 
Carsten Bagge Lausten. 

Langkaer Gymnasium har forbudt både kristne og muslimske elever at bede.

Syv projekter er med i opløbet om Danmarks bedste kirkelige initiativ.
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Søndagens tekst: Markus 2:14-22
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Levis kaldelse
14 Da Jesus passerede toldstedet, så han Levi, Alfæus’ søn, 

sidde der. »Kom med mig!« sagde Jesus til ham. Straks rejste 
Levi sig og fulgte med ham som en af hans disciple. 15 Derefter 
blev Jesus og disciplene indbudt til spisning i Levis hjem. 
Mange skatteopkrævere og nogle af de andre »syndere«, 
som til stadighed fulgte Jesus, blev også inviteret. 16 Da nu de 
skriftlærde blandt farisæerne så Jesus i det selskab, sagde 
de til hans disciple: »Hvordan kan han få sig selv til at spise 
sammen med den slags syndige mennesker?« 17 

Jesus hørte det og svarede: »Raske mennesker har ikke 
brug for lægehjælp, men det har de syge. Jeg er kommet 
for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de 
‘frelste’ jo ikke, at de har brug for!«

Jesus kommer med en ny lære
18 En dag, da Johannes Døbers disciple og farisæerne 

havde en fastedag, kom der nogle og spurgte Jesus: »Hvorfor 
faster dine disciple ikke, når både farisæernes og Johannes’ 
disciple gør det?« 19 »Brudgommens venner kan da ikke faste 
og sørge, så længe de er sammen med ham,« svarede Jesus. 
20 »Men der kommer et tidspunkt, hvor brudgommen bliver 
taget fra dem. Så kan de faste. 

21 Man lapper ikke gammelt tøj med et stykke nyt, uvasket 
stof. Enhver ved, at når den nye lap krymper, river den det 
gamle tøj i stykker, så hullet bliver endnu værre. 22 Der er 
heller ingen, der hælder ny vin på gamle lædersække, for 
når vinen gærer, vil sækkene sprænges - den nye vin går 
til spilde, og de gamle sække bliver ødelagt. Nej, til ny vin 
bruger man nye lædersække.«

Af Jørn Nielsen

Jeg vidste godt om, at min 
mors dagbog fra 1938 eksi-
sterede, men af uforklarlige 
grunde - som måske ikke er så 
uforklarlige endda - havde jeg 
ikke lyst til at læse den. 

Men da jeg en sommermor-
gen i år dvælede ved oven-
nævnte ord af David, blev min 
mors betroelser til sin dagbog 
nærværende og personlige. 

Her fortæller hun, hvad hun 
senere i livet havde fortalt mig 
adskillige gange, nemlig at jeg var 
genstand for hendes bønner, før 
jeg blev født. Hendes dagbogsop-
tegnelser blev nedfældet, da jeg 
selv kun var eet år. 

Davids ord læste jeg som min 
”historie” hin morgenstund i tak-
nemlighed til ham, hvis kærlige 
øjne så mig som foster, og hvis 
ører havde lyttet til min mors 
bønner.

Ikke en rosenrød historie
Dette kan på papiret lyde så 

”rosenrødt”, men det var det slet 
ikke. Min mor var nemlig syg til 
legeme og sjæl, manio-depressiv, 
og den ustabilitet, hendes ægte-
skab medførte, gav også mig og 
mine to søstre en ustabil barndom 
- for at sige det mildt.  

Vi blev skilsmissebørn, hvilket 
var en stor skam og vanære på 
den tid. Det skortede heller ikke 
på velmenende voksne venner, 
som lod mig forstå, hvor uegnet 
min mor var som mor, ja, en kvin-
de sagde til mig, at ”hun burde 
anbringes på et omsorgshjem”.  

Da følte jeg mig ofte beslægtet 
med drengen i H.C. Andersens 
novelle ”Hun duede ikke” fra 1852. 
Drengen måtte høre på mange 
nedsættende ord om sin deran-
gerede, drikfældige mor, som 
man mener var - som ”model” 
-  inspireret af H.C. Andersens 
egen mors fattige og usle liv.  

Min mor drak ikke, men at hun 
ikke duede, var hvad jeg ofte 
måtte høre, sagt med lidt andre 
”indpakkede” ord. 

En ting står fast
Men trods min mors skrøbe-

ligheder står een ting fast. Hun 
bad for mig, da jeg endnu var 
et ufuldbårent foster, og hun og 
hendes ufødte barn var, trods alle 
odds imod os, genstand for Guds 
store barmhjertighed.  

Hun fødte en af Herrens elen-
dige, der dog senere i livet kom til 
at trække store veksler på et ord, 

en nær prædikantven i Norge en-
gang gav mig:  ”Herren forbarmer 
sig over sine elendige!” (Esajas 
Bog, kap. 49:13, norsk ovs.) 

Ja tænk, Herren har nogle, han 
kalder sine elendige, og som han 
forbarmer sig over! Og det har 
han i sandhed gjort! 

Det er præcis det, jeg, evange-
lisk og som Kristus-troende, har 
fået lov at vidne om og sige højt 
til dem, der desavouerede min 
stakkels mor: 

Sig hvad I vil, men denne mor 
bad for mig, mens jeg endnu var 
foster. Og trods al nedarvet og 
medfødt elendighed var Guds 
barmhjertighed til stede over 
mit liv. Det blev genstand for 
Herrens langmodighed og over-
bærenhed ”med vredens kar, 
fuldt færdige til fortabelse”. For 
i hans suveræne nåde blev de 
gjort til ”barmhjertighedens kar, 
som han forud havde beredt til 
herlighed”  (Romerbrevet kap. 
9:22-23). For nu at sige det med 
Romerbrevets ord.
Alle kan bede

for deres ufødte barn
Med denne fornyede påmin-

delse om Herrens nåde og 
barmhjertighed som frisk mor-
genoplevelse var jeg og min 
kone hin søndag inviteret til en 
lille fejring. Min tidligere sekretær 
fra Sri Lanka og hendes mand 
ville dele med os, at hun nu er 
i ”velsignede omstændigheder”, 
med termin i januar. 

Ved denne glædesfest læste 
jeg for hende og selskabet Da-
vids ord fra Salme 139:16 og 
fortalte hende, hvilket privilegium 
det er - sådan som min mor 
gjorde det - at kunne bede for 
det ufødte barn. 

Hele selskabet lyttede med.
Men jeg havde endnu et ord til 

hende, og det var fra 1. Timoteus, 
kap. 2:15. Jeg mente pludselig 
at have fået ”nyt lys” over dette 
underlige ord om, at ”hun skal 
frelses under opfyldelse af sit 
moderkald.”

Hvad menes der med det? 
Ingen kvinde bliver jo frelst, blot 
fordi hun føder et barn! Frelsen 
er og bliver i Jesus Kristus alene!  

Nøglen, der hjalp til forstå-
elsen, var imidlertid et lille digt 
af den afdøde, norske forfatter 
André Bjerke (som måske ikke 
engang var en kristen):

Selv femtrins raketter og 
kernefysik
bli´r puslingers puslingespil,
når det nyfødte barn med et 
eneste blik
beviser, at Gud er til!

Jeg udlagde ordet for den 
vordende mor på denne måde 
(som ortodokse teologer måske 
ser anderledes på):  Mødet med 
det nyfødte barn har en aura af 
noget guddommeligt. Ja, det er i 
virkeligheden et kald fra Gud til 
at vende sig til ham i anger og 
omvendelse og tage imod vor 
Herre Jesus Kristus, vor fortabte 
sjæls eneste Frelser. 

Det vil være det allerbedste 
en nybagt mor kan gøre, og på 
dén måde ”frelses hun under 
opfyldelse af sit moderkald”.

En purung, bevæget mor i 
USA sagde til sin sportstrænede 
mand, da jeg under et besøg vid-
nede om omvendelsens ”must”:  
”Ja, det er jo også for vort barns 
skyld!” 

Hun tænkte på, hvor alvorligt 
det var, at forældrenes liv pegede 
på Jesus for de små - og ikke 
spærrede vejen for ham.

Ingen i søndagsselskabet pro-
testerede mod min ”udlægning” 
af 1. Timoteus, kap. 2:15.  

Hvordan forholdet end er til 
Gud, er jeg overbevist om, at 
det nyfødte under er et kald til 
at blive kendt med ham, hvis 
navn er ”Underfuld”. Han har 
frelsestanker om hvert eneste, 
hjælpeløse menneskebarn, som 
fødes, og som i sin hjælpeløshed 
uden ord ”med et eneste blik 
beviser, at Gud er til”. 

Han har 
altid kendt dig

”Som foster så dine øjne mig...” står der i Salme 139. Ordene fortæller os, at Gud kender hver 
enkelt af os, endnu før vi er født.

Forfatter og 
kommentator

Sig hvad I vil, men 
denne mor bad for 

mig, mens jeg endnu 
var foster, og trods al 
nedarvet og medfødt 
elendighed var Guds 

barmhjertighed til 
stede.

”Som foster så dine øjne mig...”  (Salmernes Bog, salme 139:16)

Tankebygninger
Forleden skulle jeg holde foredrag om så nørdede emner, 

som ”Jesu ligklæde” og ”Folkespredningen efter Noah’s Ark 
og Babelstårnet”. Jeg havde på forhånd medfølelse med de 
mennesker, som skulle høre på mig, for jeg vidste, at de var 
vant til at høre en mere traditionel forkyndelse, der sigtede 
på hjertet og ikke hovedet. 

Men så blev jeg mindet om ordet ”tankebygninger”.
Det er jo Paulus, der i 2. Korrinterbrev skriver, at vi - uden 

magt, men med åndelige våben - ”nedbryder tankebygninger 
og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud.”

Så forstod jeg bedre, hvorfor jeg i fl ere år har måttet holde 
den slags foredrag, selv om jeg langt hellere vil forkynde om, 
hvad Jesus Kristus kan gøre i vores liv.

For det er nødvendigt at nedbryde de tankebygninger, der 
”trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud”.

Det nytter ikke at tale til hjertet, hvis der sidder en 
tankebygning på tværs i hovedet. 

Vi er fx nødt til at have nedbrudt de tankebygninger, mange 
har om, at man ikke helt kan tro på Bibelen. Det har vi hørt 
fra kristendommens modstandere, ja endda fra teologer. Og 
til sidst begynder de troende også at tvivle.

En baptist skrev for nylig forarget til os, hvordan vi kunne 
tillade at sætte spørgsmål ved udviklingslæren, som han 
mente, at selv paven og de anglikanske biskopper anerkendte. 
Troende måtte bøje sig for ”videnskaben”, mente han.

Men selvom så paven bøjer sig for den teori, så er den 
stadig ikke bevist. Det er blot en tankebygning. Og det er da 
bare trist, at nogle kristne hellere bøjer knæ for en trodsig 
tankebygning imod Gud, end de bøjer knæ for Gud. 

Den slags kompromisser underminerer vores tro. For hvis 
vi ikke helt ved, om Bibelen er troværdig på ét punkt, hvordan 
kan vi så vide, at Guds løfter er det? Eller at det, Jesus sagde 
og gjorde, virkelig er troværdigt. Så tør man ikke gå ud i tro, 
for Guds ord vil føles som at gå den tynde is. 

Nogle gange er det godt at tage tyren ved hornene 
og undersøge nørdede og kedelige emner. 

Til gengæld vil vi så ofte opdage, at Bibelen 
faktisk er troværdig. At Skaberen må være genial. 
Og at Jesus er den, han sagde, han var. 
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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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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret 
svarkuvert (Quickbrev 27 kr. for hurtig levering eller alm post 8 kr.). Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Vendepunktet
Jeg har valgt at sætte denne 

overskrift over mit brev, for det er 
det, brevet handler om:

 - et vendepunkt i mit liv.
Lad mig starte med at sige, 

at jeg er en mand på kanten af 
de tres år, og at der er indtruffet 
noget fantastisk i mit liv.

Jeg er opvokset i et meget 
kristent hjem på Sjælland med 
en lidt tung og mørk kristendom. 
Jeg tror, at det er derfor, at kri-
stendommen aldrig har sagt mig 
noget. Jeg har i hvert fald været 
væk fra den i mange år. 

Jeg har nok levet et liv som de 
fl este almindelige danskere med 
ganske almindelige interesser. 
Jeg har en hustru, som ikke er 
opvokset i et kristent hjem. Derfor 
har kristendommen aldrig været 
et emne hos os. Jeg har to børn, 
som nu er flyttet hjemmefra. 

De har ikke fået nogen kristen 
opdragelse, da kristendommen 
aldrig har været noget, vi snak-
kede om..

Der er så sket det, at jeg i det 
sidste års tid med mellemrum 
har følt mig dårlig og har oplevet 
smerter i hjerteregionen. 

Her til sidst er jeg besvimet og 
faldet om et par gange. Sidste 
gang, det skete, var på åben 
gade. Derfor blev ambulance 
tilkaldt, og jeg blev kørt på ho-
spitalet. 

Her er jeg over fl ere omgange 
blevet undersøgt, og jeg har nu 
fået oplyst, at jeg har forsnæv-
ringer ved kranspulsåren. Jeg 
skal antagelig opereres, siger de. 
De siger også, at det er en stor 
operation, som i de fl este tilfælde 
går godt. Det trøster mig at vide.

Men nu skal du høre om ven-
depunktet: Mens jeg lå og ven-

tede i modtagelsen på hospitalet 
på ambulancens båre, skete der 
noget mærkeligt. Første linje af 

en sang, som jeg kan huske, vi 
sang i mit hjem og i menigheden: 
”Hvilken ven vi har i Jesus” – duk-

kede pludselig op i mine tanker; 
fl ere gange endda. Jeg begyndte 
endda at sige denne linje inden i 
mig selv igen og igen. 

Det var så underligt. Mens 
jeg lå der på båren, må jeg ind-
rømme, at jeg var rigtigt bange. 
Men det var som om, jo mere 
jeg sagde den linje, jo mere fred 
og ro fi k jeg. 

Min mor, som ikke er helt 
ung mere, siger til mig, at det 
var Jesus, der bankede på mit 
hjertes dør. 

Første gang hun sagde det, 
kom jeg til at græde voldsomt. 
Jeg kunne næsten ikke holde op 
igen. Da jeg endelig fi k kontrol 
over mig selv, følte jeg mig som 
et nyt menneske. Jeg havde fået 
en fred, som jeg aldrig har ople-
vet før, og den fred er der stadig. 

Min søster, som er en troende 
kvinde, sagde, at jeg hellere må 

sige ja til Jesus og blive frelst. 
Det har jeg nu gjort under hen-
des vejledning. 

Jeg har også fortalt min hustru 
om, hvad jeg har oplevet. Først 
gjorde hun store øjne. Men så 
græd hun af glæde. Jeg har en 
fantastisk hustru. Nu mangler jeg 
at fortælle det til mine børn.

Min gode søster har givet mig 
et nummer af avisen Udfordrin-
gen. Der læste jeg din Brev-
kasse. Min søster har forklaret 
mig, hvad en salvedug er. Må jeg 
bede om at få sådan en tilsendt.

Det var så brevet om mit livs 
vendepunkt.

Venlig hilsen
Fra ham der mødte Jesus på 

båren

Kære du, som mødte Jesus 
på båren

Jeg har tilsendt dig den øn-
skede salvedug. 

Dit brev fyldte mig med glæ-
de, da det kom. Det fortæller, at 
vi kan få et møde med Jesus 
alle steder og under alle forhold.

I Johannes Åbenbaring hed-
der det i kap. 3, vers 20, og det 
er Jesus, der taler: ”Se, jeg står 
ved døren og banker på; hører 
nogen mig og åbner døren, vil 
jeg gå ind til ham og holde måltid 
med ham og han med mig.”

Du har nu åbnet dit hjertes 
dør for Jesus og lukket ham ind. 
Du har holdt måltid med ham 

i åndelig forstand, og han har 
givet dig frelse og næring til dit 
indre: bl.a. hvile og fred.

Som du har oplevet det, så-
dan kan det ske for hvert men-
neske:  på et eller andet sted i 
vores liv kommer vi til det afgø-
rende punkt:  til det du kalder 
vendepunktet. 

Det er faktisk umuligt at forud-
sige, hvordan og hvornår denne 
åndelige begivenhed finder 
sted. Der er nok næsten ligeså 
mange måder på det, som der 
er mennesker. 

Hvad der bliver årsagen til, at 
et menneske første gang åbner 
hjertets dør for Jesus, kan som 

i dit tilfælde være sygdom og i 
forbindelse hermed: en særde-
les dramatisk begivenhed.

Undertiden hæver det afgø-
rende øjeblik i et menneskes 
liv, dvs. mødet med Jesus, sig 
op over alt andet. Mødet er så 
tydeligt som et bjerg i et fl adt 
landskab. 

Jeg har fx hørt om en person, 
der fi k mødet med Jesus gen-
nem en voldsom trafi kulykke.  

Hos dig har der været en læn-
gere forudgående svagheds-
periode, som måske har banet 
vejen for din åbenhed overfor 
Jesus. Svaghed og sygdom 
blev så medvirkende til dit livs 

vendepunkt.
Men der behøver ikke at fi nde 

en dramatisk begivenhed sted 
i forbindelse med mødet med 
Jesus. 

Mødet kan finde sted over 
en længere periode. Man kan 
hverken sætte klokkeslæt el-
ler dato på. Man kan sige, at 
hjertes dør blev åbnet stille og 
roligt uden dramatik. Men døren 
blev alligevel åbnet helt og fuldt 
for Jesus.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov!
Jeg har fået noget betændel-

se i mit underliv, i mit urinsystem 
og har fået indsat et rør.

Jeg ville være meget taknem-
melig for en salvedug, så jeg 
kunne blive rask.

Tak for de gange, du har 
hjulpet mig så godt!

De bedste hilsener fra  J.

Kære Orla Lindskov
Jeg var inde på et møde 

med dig. Her kom du med et 
kundskabsord om, at der var 
en person tilstede på mødet, 
som døjede med ikke at kunne 
holde på vandet.

Det havde jeg døjet med i 
fl ere år, så jeg gik frem for at 
lægge det problem over på 

Jesus ved forbøn.
Siden den aften har det væ-

ret væk. Det vil jeg gerne takke 
Jesus og dig for.

Mvh.
En som Jesus helbredte

Jesus kom til mig da jeg frygtede operation 

Nogle åbner døren for Jesus midt i det daglige liv

Tak for din forbøn 

Første linje af en sang, som jeg kan huske, vi sang i mit hjem 
og i menigheden: ”Hvilken ven vi har i Jesus” – dukkede 
pludselig op i mine tanker.

 Der behøver ikke at fi nde en dramatisk begivenhed sted i 
forbindelse med mødet med Jesus. 
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Mel Gibson fi k 10 minutters 
bifald for fi lm om kristen krigshelt
Da Mel Gibsons nye fi lm Hacksaw Ridge blev vist på Venedigs 
Internationale Film Festival sidste lørdag gav tilskuerne ham 
et 10 minutters stående bifald. 

Hacksaw Ridge fortæller den sande beretning om krigshelten 
Demond Doss, som modtog en æresmedalje for at have reddet 
dusinvis af sine soldaterkammerater. Doss var udsendt som læge 
- men nægtede at bære våben, fordi han var kristen.

- Jeg er aldrig før blevet så rørt over at se en fi lm. Dels fordi den 
er så realistisk i beskrivelsen af de frygtelige grusomheder, der 
foregik i en to-ugers konfrontation mellem amerikanske og japanske 
soldater. Dels fordi min far kæmpede i det sydlige Stillehav og aldrig 
var i stand til at tale om grusomhederne. Den tredje grund er hoved-
personen selv. Hans kristne tro og principper om ikke-vold kommer 
stærkt frem. Han risikerede sit liv under de frygteligste forhold for 
at redde sine kammerater og tjene sin Herre, lyder vurderingen fra 
Jim Denison fra Denison Forum on Truth and Culture.

Mel Gibson siger, at han har lavet fi lmen, fordi han selv er rørt 
over Demond Doss’ tro og mod. Men også fordi Hollywood kun uhyre 
sjældent fremstiller kristendommen i et positivt lys.

Hacksaw Ridge vil først kunne ses i USA til november.
Bodil

Mel Gibsons nyeste fi lm 
handler om en krigshelt 
fra 2. verdenskrig. Titlen 
’Hacksaw Ridge’ er nav-
net på et sted i Japan, 
hvor fi lmens hovedper-
son, en kristen læge, 
satte livet på spil for at 
redde sine kammerater.

X-game stjerne fi k Medierosen
Den norske medieorganisation Familie og medier har givet 
Medierosen 2016 til freestyle skiløber Andras Håtveit, der blandt 
andet er kendt fra programmet Mesternes mester på Nrk.

Andreas Håtveit får Medierosen for sit tydelige kristne vidnesbyrd 
i medierne. Han er en af Norges bedste freestyle-løbere gennem 
tiderne. Han vandt guld i Winter X-games i Colorado i 2008 og er 
kendt fra TV-programmer som ’Mesternes mester’ og ’Mer enn gull’. 

– Her har han formidlet den kristne tro på en positiv og ægte 
måde i bedste sendetid, siger Jarle Haugland, som er daglig leder 
i Familie & Medier. Medierosen blev uddelt under NORMEs (Norsk 
Råd for Misjon og Evangelisering) Link-konference den 7. september. 

- Det er vigtigt at have fokus på, hvem Gud faktisk er i Bibelen, 
og ikke være bange for at sige det, som Bibelen faktisk siger om 
Gud. Jesus kom ikke for gode mennesker, men for at dø for syndere, 
forklarer Andreas Håtveit, som også taler åbent om sit nej til alkohol. 

KPK/Bodil

Free-styler An-
dreas Håtveit fi k 
Medierosen 2016.

Ny islamistisk gruppe har dræbt 
36 landsbyboere i DR Congo
En relativt ukendt militant gruppe, den islamistiske bevægelse 
ADF-NALU (Allierede Demokratiske Styrker – National Sam-
menslutning til Befrielse af Uganda) dræbte 36 mennesker i 
landsbyen Rwangoma den 13. august.

Angrebet skaber frygt for, at der vil opstå en ny jihad-organisation i 
det centrale Afrika. ADF-NALU har i årevis forsøgt at udrydde kristne. 
Gruppen ville vælte Ugandas regering og indføre sharia-love, men 
blev fordrevet og opererer nu i DR Congo. Dette sidste angreb var 
det voldeligste siden november 2014. Folk blev bundet og hakket 
til døde, skriver Åbne Døre, som bringer nødhjælp til de fordrevne.

Bodil

Efter to år under Islamisk Stats kontrol har assyriske kristne 
styrker i sidste uge befriet landsbyen Badaneh på Nineveh-
sletten.

ChristianToday.com oplyser, at Badaneh, som er blevet kaldt 
en ”traditionel kristen landsby”, blev befriet fra IS af gruppen The 
Nineveh Plain Protection Units (NPU). De oplyser selv, at befrielsen 
skete med støtte fra den internationale koalition. 

Nogle kritikere hævder, at der ikke er tale om en egentlig kristen 
milits, da alle kristne er fordrevet fra området eller lever i fattigdom 
og forfølgelse.

- Der fi ndes ikke nogen ”kristen milits”, bare nogle politiske 
grupper og fattige mennesker, som har desperat brug for løn, siger 
Patriarch Louis Raphael I Sako. "De eneste kristne, der er tilbage 
i Irak er de fattige og dem i middelklassen. Og blandt dem er der 
100.000 fordrevne.”

Derimod har The Assyrian Confederation of Europe erklæret, at 
NPU er ”offi cielt anerkendt og støttet af Iraks regering”.

Bodil

Kristen landsby i 
Irak befriet fra IS

Morgenevent 2016
Mange kristne organisationer 
er med i samarbejdet omkring 
Verdensmålene for verdens 
udfordringer. Den 9. septem-
ber uddelte over 1500 frivillige 
en nyhedsavis på cykelstier, 
togstationer og centrale plad-
ser over hele Danmark.

De morgenfriske fik foruden 
nyhedsavisen også en ’Verdens-
målsjuice’ fra Rynkeby.

Der har været undervist i Ver-
densmålene på skoler over hele 
landet i løbet af ugen. Flere 
kirkelige organisationer er med i 
kampagnen via Dansk Missions-
råds Udviklingsafdeling. 

Derfor omtales også blandt 
andet Baptistkirkens alfabetise-
ringsprojekt i Burundi i nyheds-
avisen, som fortæller de positive 
historier om fremgang i kampen 
mod fattigdom i verden.

FNs 17 verdensmål
Verdens lande har vedtaget 

17 mål, som skal forbedre leve-
vilkårene for udsatte grupper. 
Det handler bl.a. om at gøre en 
ende på ekstrem fattigdom og 
sult, mindske ulighed, bekæmpe 
klimaforandringer, sikre sundhed 
og trivsel samt fred og adgang til 
uddannelse for alle.

Bodil 
Morgeneventen 2016 fandt sted d. 9. september klokken 7-9 
bl.a. i København. Skærmprint Verdens Bedste Nyheder.

Af Bodil Lanting

I en forløbsundersøgelse, som 
har fulgt 8000 yngre kvinder 
gennem 13 år, sammenlignes 
statistikker for dem, som hhv. 
har født, har haft en ufrivillig 
abort, en provokeret abort 
og dem, der aldrig har været 
gravide.

Undersøgelsen er foretaget 
af sociologi-professor Paul Sul-
lins fra The Catholic University 
of America. Deltagerne kom fra 
hele USA.

Syv problemer i fokus
Sullins har undersøgt kvinder-

nes situation mht. depression, 
angstlidelser, selvmordstanker, 
afhængighed af nikotin, alkohol, 
narkotiske stoffer og cannabis.

Undersøgelsen viser, at kvin-
der, som har fået en abort, har en 
45 procent øget risiko for efterføl-
gende at få psykisk sygdom eller 
misbrug. Derimod havde kvinder, 
som har født, en 0,66 procent 
mindre forekomst af mentale pro-
blemer end de tre øvrige grupper.

Det amerikanske register The 
Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) kræver ikke, 
at delstaterne indsender data 
om aborter. Hver stat har sine 
egne love for rapportering, og 
mange gør det slet ikke. Og de 
stater som indsender data, gør 
det på hver sin måde. Faktisk 
viser en undersøgelse udgivet af 
Charlotte Lozier Institute i august 
2016, at der er dårlig rapportering 
fra de stater med den højeste 
abort-rate. Det gælder bl.a.  New 
York, Maryland, The District of 
Columbia, New Jersey, Florida 
og Californien.

Forskernes mangel på pålide-
lige data er gået ud over deres 
videnskabelige arbejde og kva-
liteten af statistikker på området. 

Pålidelig undersøgelse
Med den nye undersøgelse har 

Paul Sullins nu set på data fra 
8,005 kvinder i alderen 15-28 år.

Abort-tilhængere vil ofte for-
klare sammenhængen mellem 
abort og psykiske problemer med 
at kvinderne har været ofre for 
tidligere psykisk sygdom, vold-
tægt, partnervold og hormonale 

forstyrrelser.
Men også disse forhold er til-

godeset i Sullins undersøgelse, 
og han konkluderer: Blandt de 
fire grupper (kvinder, som har 
født,  haft ufrivillig hhv. provokeret 
abort og dem, der aldrig har været 
gravide) er kun provokeret abort 
forbundet med en højere risiko for 
mental sygdom.

Ændres lovgivningen?
Undersøgelsens resultat kan 

måske få indfl ydelse på USAs 
abort-lovgivning. Ifølge Sullins er 
der ikke en eneste undersøgelse, 
som kan dokumentere psykiske 
fordele ved en abort. Alligevel får 
delstaterne ikke engang tilladelse 
til at forbyde sen-aborter, hvis det 
menes at kunne gavne moderens 
liv og helbred - inklusive hendes 
psykiske helbred.

- Forudsætningen for disse 
argumenter er, at en abort vil 
medføre mindre angst, tvang, 
smerte og psykiske mén end det 
at lade graviditeten fortsætte. Men 
denne undersøgelse viser, at den 
forudsætning ikke bliver under-
støttet af videnskabelige beviser, 
understreger Paul Sullins.

Abort øger risiko for sygdom og misbrug
Kvinder har markant øget risiko for psykiske lidelser efter en abort, viser ny undersøgelse.

Abort vil aldrig kunne gavne kvinders psykiske helbred, lyder 
konklusionen fra en ny amerikansk undersøgelse.

Den kristne nødhjælpsorganisation 
World Vision har fyret 120 ansatte 
og lukket sin afdeling i Gaza, efter 
at lederen er blevet anklaget for at 
have sendt millioner af dollars til 
terrorgruppen Hamas.

World Vision regner dog med at genansætte nogle af medarbej-
derne, efter at krisen er overstået.

Israelske sikkerhedstyrker arresterede Mohammed El Halabi den 15. 
juni. Han er sigtet for at have sendt et tocifret millionbeløb til Hamas 
i løbet af de seneste år. En unavngiven senior offi cer fra Shin Beth 
har oplyst, at Hamas rekrutterede Halabi allerede for 12 år siden med 
instrukser om at infi ltrere World Vision. Da Halabi i 2010 blev leder 
af Gaza-afdelingen, begyndte han at sende omkring 60 procent af 
årsbudgettet til terrorgruppen.

Anklagerne har nu fået World Vision til at suspendere alle sine 
projekter i Gaza, og organisationen har mistet to af sine største inter-
nationale donorer. Shin Beth hævder, at Hamas har brugt pengene 
til indkøb af våben og til at udgrave de tuneller under grænsen, som 
palæstinenserne vil bruge til angreb inde i Israel.

Nu diskuterer Shin Beth og World Vision, hvor mange penge der 
egentlig er blevet omdirigeret til Hamas via Halabi.

Bodil

Gaza-kontor lukker
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Af Bodil Lanting

Tidligere New Age-blogger 
Steven Bancarz tjente en for-
mue på sin webside. Men nu 
afslører han New Age som et 
dæmonisk bedrag.

Steven Bancarz fortæller i en 
spændende video, hvordan troen 
på Jesus Kristus satte ham fri fra 
de okkulte bindinger. Siden april 
er den blevet set over 750.000 
gange.

Blev rig via New Age
Den nu 23-årige Steven vok-

sede op i et kristent hjem i On-
tario, Canada. Han fortæller i et 
interview med The Christian Post, 
at den kristne tro aldrig sagde 
ham noget. Men på gymnasiet 
blev han meget hurtigt optaget 
af de nye spirituelle strømninger. 

På kort tid begyndte han selv at 
praktisere det okkulte og startede 
den nu nedlagte hjemmeside 
Spirit Science and Metaphysics. 
Denne side gav ham en indtægt 
på 40.000 dollars om måneden.

Begyndte med aliens
Det hele startede, da Steven 

så programmet Ancient Aliens 
på The History Channel. Her 
siges det, at myter og fabler fra 
oldtiden i virkeligheden handler 
om besøg af rumvæsener, som 
oldtidsmennesker så begyndte 
at kalde guder, forklarer Steven.

I gymnasietiden begyndte 
han at undersøge emnet grun-
digt. Men man kan ikke studere 
rumvæsener uden at komme 
ind i andre New Age-relaterede 
emner om fx bevidstheden og 
oldtidens visdom. Steven blev 
hurtigt meget optaget af fi losoffer, 
som kunne forbinde videnskab 
med okkultisme.

- Det fi k mig til at føle, at jeg 
kunne udleve denne spiritualitet 
gennem en accepteret videnska-
belig metode. Det gav mere me-
ning for mig holistisk end nogen 
af verdens religioner, siger han.

Steven skabte sig en platform 
på Facebook, hvor han skrev 
artikler om New Age spiritualitet. 

Han fi k hurtigt mange læsere, og 
folk opfordrede ham til at starte en 
hjemmeside. Det gjorde han så i 
januar 2014 - og derefter strøm-
mede pengene ind. Den 21-årige 
købte en sportsvogn og et hus - 
og spiste dyr økologisk mad.

Jesus greb ind
Men der skete en række svære 

ting. Stevens kom bl.a. til at såre 
en person, som han elskede højt, 
og han blev klar over, at hans 
religion og meditation ikke havde 
gjort noget godt. Alt det, han tro-
ede, at han vidste om mennesker, 
Gud og forholdet til andre viste sig 
at være falsk og ubrugeligt.

- Jeg var et totalt vrag. Jeg 
var slave af mine psykologiske 
programmer, siger han.

I desperation kastede han sig 
på knæ og råbte til Gud.

- Al min styrke var væk, og 
jeg sagde: ”Ok, så er det slut. 
Nu holder jeg op med at lege 
julelege, Gud. Jeg vil bare have 
dig. Jesus, jeg vil have dig helt”, 
husker Steven.

Mens han lå der på gulvet 
kom svaret fra den levende Gud, 
og Steven følte en overnaturlig 
fred. Det overgik alt, hvad han før 
havde oplevet, og fyldte ham med 
hele Guds kærlighed og tilgivelse.

Herefter lukkede han sin New 
Age hjemmeside, som han havde 
tjent så meget på. Han solgte 
også sit hus og gjorde det klart 
for folk, at han nu forkastede sin 
tidligere religiøsitet.

Sat fri fra onde ånder
Steven følte sig ledt til en lokal 

pinsekirke, hvor en ældre kristen 
bad for ham og hjalp ham med at 
komme fri. 

Han måtte bryde enhver forbin-
delse med alle de okkulte fi loso-
fi er i New Age. Han følte sig svim-
mel, havde svært ved at trække 
vejret og var ved at besvime, når 
de onde ånder forlod ham. 

På et tidspunkt følte han sig 
lammet fra albuerne ned mod 
hænderne. Han blev nu klar over, 
at han havde været helt gennem-
trængt af det farlige mørke.

Mange bliver bedraget
På spørgsmålet hvorfor selv 

troende kristne i Vesten afviser 
eksistensen af de åndelige fæ-
nomener, svarer Steven:

- Kristendommen er blevet 
forkyndt eller praktiseret forkert. 
Mange mennesker kender ikke 
den tredje person i Tre-enig-
heden. De siger: ’Hvad er Hel-
ligånden?’ Der fi ndes en ekstra 
dimension, som har at gøre med 
Helligåndens tjeneste, og jeg tror, 
at den verdslige kultur har haft 
held til at trække et slør for ansig-
tet af mennesker for at udvande 
kristendommen til kun at være et 
religiøst system. I virkeligheden 
handler det om at have med den 
levende Gud at gøre.

Afslører ånderne
- Mange åndeligt sultne og 

tørstige mennesker bliver draget 
til falske ånder og lærdomme, når 
de søger efter noget mere. 

Men den gode nyhed er, at 
Helligånden er den ægte vare. Og 
det, som fjenden ville ødelægge 
gennem det nyreligiøse, er Gud 
nu ved at bruge til gavn for sit rige, 
forklarer Steven.

Steven bruger nu det, han 
har lært under fi losofi -studierne. 
Også hans kritiske tilgang til tin-
gene og hans dyrtkøbte erfaringer 
bruger han til at afsløre bedraget 
og forskellige typer hedensk 
spiritualitet, som man fx møder 
det i Oprah Winfreys ’Super Soul 
Sunday’ programmer.

Den objektive standard
- Gud har givet mig gaven til at 

bedømme ånder, så jeg kan se, 
hvilke ånder, der ikke er fra Gud. 
Han lærer mig, hvordan jeg bedst 
kan afsløre dem. 

Dem der kalder sig kristne og 
samtidig er involveret i den nye 
spiritualitet eller andet, der kun er 
for de indviede, skal huske på, at 
der fi ndes en objektiv standard for 
at vurdere, om disse ting er rigtige 
eller ej: Den standard er de ord, 
som Jesus Kristus selv eller hans 
apostle har sagt.

- Indtil guruen Deepak Chopra 
eller nogen af de 13 Dalai Lamas 

genopstår fra de døde, vil Jesus 
Kristus være den eneste autoritet 
over det, der har med livet efter 
døden at gøre. 

Han er den, der ved, hvordan vi 
kan leve et sundt åndeligt liv. Han 
har sandhedens nøgler. Ham har 
Gud selv sat sit segl på, da han 
opstod fra graven. 

Vi skal ikke stole på vores egen 
forstand, men på Herren, og se alt 
i lyset af Bibelen, fastslår Steven.

Vi kan møde Gud
- Når vi møder Helligåndens 

levende, åndende nærvær, bliver 
alt forandret. Og jeg vil opmuntre 
folk til at kæmpe for det. De må 
søge Gud som den, han virkelig 
er og søge Jesus som den, han 
er - ikke som den, vi gerne vil 
have ham til at være.

Han lover i Bibelen, at i det 
øjeblik vi gør det, vil han åbenbare 
sig for os... Man behøver ikke 
en bestemt grad af intelligens, 

eller være på et bestemt stadie 
af bevidsthed, eller have en be-
stemt kundskab. Det eneste, du 
behøver, er et hjerte, der længes 
efter Guds virkelighed. Jesus er 
den ægte vare, forklarer Steven.

Hans nye hjemmeside, Expo-
sing the New Age, er et kristent 
apologetisk ressource-center, 
hvis formål det er at afsløre i New 
Age og andre okkulte  fænome-
ner - og at pege på, hvem Jesus 
Kristus virkelig er.

Steven tjente en formue på New Age
- nu vil han afsløre bedraget

For to år siden tjente Steven 
Bancarz 40.000 dollars om 
måneden på sin New Age 
side ’Spirit Science and Me-
ta-physics’. Men nu er han 
begyndt at afsløre New Age 
på hjemme-siden ‘Exposing 
The New Age’.
(Skærmprints.) 

Da livet blev svært, var der ingen hjælp i New Age. Steven Bancarz opdagede, at han var blevet bedraget...
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– med “Farlige” 

Frank Kristensen og  
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Storslåede naturoplevelser 
ryster de 110 elever fra Hede-
mølle Efterskole sammen, når 
de er på outdoor-tur.

Guds natur kan byde på stor-
slåede oplevelser! Det oplever 
vi hvert år, når alle elever er på 
outdoor-tur! fortæller forstander 
Jens Dam.

110 elever fra Hedemølle var 
midt i septembers sommervarme 
på tur i Silkeborgs fl otte natur.

Sundt og godt
For nogle elever er det græn-

seoverskridende med træklatring, 
pendulspring, tømmerfl åde osv. 
For andre er det nyt at være ude 
og sove i telt. 

Men det er sundt, og det er 

godt for fællesskabet. Eleverne 
kommer ud for en række nye 
udfordringer. De får brug for 
hinandens hjælp og nogle andre 
styrker end i klasseværelset! 
Fx er det supergodt at have en 
færing på holdet, når fi sken skal 
renses, før den skal steges på 
bålet! bemærker Jens Dam.

Glæde ved naturen
Vi glæder os hvert år over 

denne mulighed for gode na-
turoplevelser. Det ligger i naturlig 
forlængelse af vores kristne 
grundlag. 

Det er oplagt at takke Gud for 
naturen. Og det er herligt at møde 
eleverne i frisk luft, ved bålet eller 
på vandet i kano, siger Jens Dam.

Henri.

Naturoplevelser giver efterskole-
eleverne et bedre fællesskab

For nogle elever er det grænseoverskridende med træklatring, pendulspring og tømmerfl åde.

Hestlund Efterskole slipper 
snart gravemaskiner og mu-
rermestre løs på et grønt græs-
areal nord for skolen. 

Byggeriet udgør etape 1 af 
en ny helhedsplan, som tænkes 
udfoldet over de næste mange 
år og omfatter byggeriet af både 
en ny hal, nye elevværelser og 
undervisningsfaciliteter.

Forstander Johannes Foms-
gaard Pedersen forklarer om 
udbygningen:

”Vi ønsker med helhedsplanen 
at fremtidssikre Hestlund Efter-
skole. Det gør vi bedst ved at 
forædle skolens produkt, nemlig 
tilbuddet om undervisning og 
ophold her hos os. 

Det betyder for eksempel, at vi 
vil etablere ensartede bo- og un-
dervisningsforhold for alle elever, 
og at vi vil forstærke vores idræts-
faciliteter,” siger forstanderen. 

Samlet set handler det kort og 
godt om at skabe grundlag for, at 
skolen hvert eneste år fremover 
vil blive fyldt op med glade elever:

”Vi vil gerne give eleverne et 
stort udbytte og en god tid. For 
at skabe det bedste grundlag for 
dette har vi bedt både lærere og 
elever om at komme med inputs 
til de nye bygninger og til, hvad 
vi skal fylde ind i dem,” siger 
forstanderen.

Mere markant profi l
Arkitekt Preben Munk fra Ar-

kitektfi rma Kristian H. Nielsen i 
Herning er manden, der under 
overskriften ’fremtidens eftersko-
le’ har trukket stregerne sammen 
med sit team.

”Det er en masterplan, der 
sigter fremad. Den perfektionerer 
og udbygger det, som jeg synes, 
Hestlund Efterskole allerede kan 

i dag. Det handler om fl eksibi-
litet i undervisningen, logik og 
overskuelighed. I planen indgår 
der tillige arkitektonisk markante 
elementer, bl.a. i form af den nye 
sportshal og auditoriet,” fortæller 
arkitekt Preben Munk.

Selve byggeriet går i gang efter 
nytår. Herved bør alt stå klart til 
skolestart august 2017.

”Etape 1 består af dels en væ-
relsesfl øj med plads til 16 elever, 
dels en undervisningsfl øj med to 
klasselokaler. I værelsesfløjen 
har vi prioriteret fællesskabet 
højt med store, lyse fællesarealer 

– mens vi i klasselokalerne har 
vægtet fl eksibiliteten ved hjælp 
af mobilvægge, der kan inddele 
lokalerne efter behov. Samtidig 
har vi optimeret akustikken og 
vinduesplaceringen. Det bliver 
kort og godt  fremtidens efter-
skole,” slutter arkitekten.

Henri.

Hestlund Efterskole bygger 
større og bedre rammer

Som arkitekten forestiller sig Hestlund udbygget. 

Planerne er blevet drøftet på workshops. Og herunder ses den 
planlagte udbygning af efterskolen. 

Obs! Mere stof om 
efterskolerne på 
side 4, 17, 22.

Find tankevækkende og kristne DVD’er på www.Hosianna.dk
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Eleverne kan nu glæde sig 
over, at der er eget badevæ-
relse til hvert værelse på Sæd-
ding Efterskole.

Sædding Efterskole har også 
lige taget et splinternyt musiklo-
kale med lydstudie i brug.

Skolen ligger i smukke omgi-
velser på landet mellem Skjern 
og Videbæk. Det er en lille og 
hyggelig kristen efterskole, som 
i år har 75 elever, som går i 9. 
klasse, 10. Erhverv og 10. Gym. 

Skolens motto er ”Begejstring 
for livet”.

Skolen har også tidligere haft 
rigtig gode værelsesforhold til 
eleverne, men i år kunne det nye 
elevhold glæde sig over endnu 
bedre forhold. Den ene elevgang 
er blevet renoveret, og særligt 
de 18 nye badeværelser falder i 
elevernes smag.

Skolen er elevernes hjem
”Jeg har altid været glad og 

stolt, når jeg har vist skolen frem 
for kommende elever og forældre, 
men nu har vi fået gjort noget ved 
de to ting, jeg har været mindst 
stolt over: Musiklokalet og så 

badeværelserne på den ene 
elevgang”, fortæller forstander 
Rasmus B. Houler.

”Efterskolen er jo elevernes 
hjem i et helt år, og derfor bety-
der det meget for dem, at deres 
værelse og badeforhold er gode. 
Nu har vi på Sædding Efterskole 
40 gode værelser med eget ba-
deværelse.

Eleverne bor to og to sammen, 
og de to har så deres eget bade-
værelse. Det er både trygt og rart, 
at de ikke skal dele bruseren med 
en masse kammerater”, fortsæt-
ter Rasmus B. Houler.

Nyt musiklokale med
udstyr fra Rinkenæs

Musiklivet blomstrer også eks-
tra meget for tiden. For et år siden 
blev der ansat en musiklærer 
mere, og nu er et nyt musiklokale 
lige taget i brug.

”I januar fi k vi mulighed for at 
købe alt musikudstyret fra Rinke-
næs Efterskole, som jo desværre 
måtte lukke sidste år. 

Vi kom hjem med en helt ufat-
telig masse udstyr: En masse 
lækre instrumenter, højtalere, mi-
krofoner, lydmixere og studieud-

styr. Pludselig stod vi med meget 
mere musikudstyr, end vi kunne 
bruge. Så vores musiklærere 
har brugt foråret på at sortere 
i det hele og vælge det bedste 
ud, mens resten er sat til salg”, 
fortæller forstander Rasmus B. 
Houler begejstret.

”Lokalet er delt op med en 
lydmur. Vi har tænkt meget i, at 
lokalet skal have god akustik, og 
at det skal være nemt at bruge i 
hverdagen. Der er jo ikke meget 
ved at have lækkert udstyr, hvis 
det ikke bliver brugt”, siger Ras-
mus B. Houler.

Sædding Efterskole har opret-
tet et nyt valgfag ”Lyd- og lys-
teknik”, så eleverne kan lære at 
bruge det nye lydstudie. Visionen 
er, at de musikalske elever sam-
men med de mere tekniske elever 
kan producere musiknumre med 
musikvideoer, som kan blive delt 
på fx Youtube, forklarer forstande-
ren, som glæder sig ekstra meget 
til i år at vise skolens musiklokale 
og badeværelser frem på Efter-
skolernes Dag.

Skolens hjemmeside er saed-
ding.dk.

Henri.

Der sker rigtig meget i løbet af 
et år på Efterskolen Solgården 
– eleverne er aktive med musik, 
sport, skolefag og mange an-
dre ting. Et af højdepunkterne 
på Efterskolen Solgården i 
løbet af efteråret er lovsangs-
arrangementet Young Praise, 
hvor skolens elever giver den 
fuld gas for 200-300 juniorer 
og teenagere en fredag aften!

En fest at synge
Det er skolens musiklinje, 

som står for at styre og lede 
lovsangen, og de får derved rig 
mulighed for at udfolde deres 
musikalske evner sammen med 
de 200-300 besøgende, hvor 
hovedparten går i 5.-9. klasse. 

- For mig var det ret grænse-
overskridende at stå foran så 
mange mennesker og synge, 
fortæller Sofi e Høj, der har været 

med til at synge til Young Praise.
- Jeg har også brugt rigtig 

meget tid på at øve sammen med 
de andre på musiklinjen – næsten 
alle musiktimerne i to måneder er 
gået med at øve, så det var også 
ret vildt at stå på scenen sammen 
med de andre dygtige musikere.

Mange elever i gang
Andre elever er en del af dra-

mateamet, nogle byder velkom-
men, står for udsmykning, styrer 
teknik og powerpoint samt har 
lavet trofæer til dem, der vinder 
en af de mange konkurrencer på 
aftenen. Eleverne er også skue-
spillere i mange af de forskellige 
videoer, som vises på aftenen, 
som også har relation til emnet. 

For en af skolens ny-danskere, 
Rama Mamora, var det helt nyt 
at stå foran 300 mennesker og 
synge på dansk og engelsk.

- Men jeg kan godt li’ det og vil 
gerne være med igen. De andre 
var gode til at lære mig sangene 
og forklare indholdet, fortæller 
Rama Mamora, der også går på 
Solgården i år.

Elever fra skolens bibellinje 
står til rådighed som forbedere 
på aftenen, hvilket for disse elever 
også er en forsmag på det ”klub-
forløb”, som de har på bibellinjen 
til foråret, hvor de står for at 
arrangere en hel aften i en nær-
liggende børne- eller juniorklub.

Kom og oplev det
Young Praise holdes næste 

gang fredag d. 23. september kl. 
19, hvor emnet er: ”Hvad koster 
det?” Alle er velkomne og arran-
gementet er gratis – så det koster 
ikke noget! 

Henri.

Young Praise på Solgården

Det er skolens musiklinje, 
som står for at styre og 
lede lovsangen på Young 
Praise aftnerne.

Sydvestjyllands Efterskole i Bramming ved Esbjerg har som regel ikke problemer med at skaffe 
elever, så skolen har kun sendt et billede. Kun 3 pct. af de 133 tilmeldte elever, der er plads til, 
gennemførte ikke i 2015-16. De tidligere år har det ligget mellem 1,5-5 pct.

Bedre bad på Sædding...
Eleverne har nu fået badeværelser til alle elevværelser og nyt musikstudie.

Eleverne behøver ikke tage bad fra tømmerfl åden, selv om det også er en oplevelse værd. 

 EFTERSKOLERNES DAG
SØNDAG D. 25. SEPTEMBER

13.00 – 17.00

EFTERSKOLEN ALTERNA
MILNERSVEJ 44-46

3400 HILLERØD 

VI DRØMMER OM AT HJÆLPE DIG MED AT BLIVE DEN BEDSTE VERSION AF 
DIG SELV? UANSET OM REJSEN GÅR TIL SYDAMERIKA, AFRIKA ELLER ASIEN, 
SÅ HAR DU ET EVENTYR I VENTE. ET EVENTYR FYLDT MED OPLEVELSER, NYE 

VENSKABER OG SELVFØLGELIG REJSER TIL NOGLE AF DE FJERNESTE STEDER I 
VERDEN. MØD OS PÅ EFTERSKOLERNES DAG OG HØR MEGET MERE.

HVAD
DRØMMER

DU OM?

VI OPTAGER NU 

ELEVER TIL 17/18
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Mariager Efterskole
Gl. Hobrovej 10B
9550 Mariager

Telefon   +45 96 68 27 00
akademiet@mariager-efterskole.dk
www.mariager-efterskole.dk

Kom og hør mere 
om Akademiet på 
Mariager Efterskole 
i forbindelse med 
Efterskolernes dag
Den 25. sept. 
kl. 13 —17

POLITIK

SCENEKUNST

IVÆRKSÆTTERI

LEDERSKAB

Bliv skarp  
på dit talent 
og skudsikker 
i din karakter 
og tro.
Udfold dit talent inden for scenekunst, iværksætteri, 
politik eller ledelse i real life projekter sammen med 
dit team og en erfaren mentor.
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Bogen for kristne der vil 
gøre en forskel på gymnasiet
Af Bodil Lanting

- Da jeg begyndte i gymna-
siet, havde jeg vildt mange 
spørgsmål: Hvordan er livet på 
gymnasiet egentlig? Hvordan 
fortæller jeg, at jeg er kristen? 
Skal jeg være bange? Hvordan 
forsvarer jeg min tro?

Sådan indleder den 22-årige 
Rasmus Jonstrup Hansen sin 
letlæste og meget praktiske bog 
Gymnasietro. Forbliv kristen og 
gør en forskel. 

Bogen har kvaliteter, der burde 
gøre den til et must for alle kristne 
studerende. Men også ikke-
studerende unge vil kunne få 
gavn af at læse den.

Rasmus kan selv tale med om, 
hvor vigtigt det er med en kristen 
(KFS-) gruppe på gymnasiet. For 
det var i en KFS-gruppe, at hans 
far i sin tid blev kristen - og mødte 
Rasmus’ mor.

Selv om forfatteren næsten er 
nybagt student, er han i gang med 
at læse teologi i Aarhus. Han er 
også forkynder og ungdomsleder 
i Bethelkirken i Aalborg, hvor han 
bor. Samtidig er han vejleder 
for kristne grupper på Aalborgs 
gymnasier, underviser på lejre og 
konferencer og laver poetry slam.

Gud kan bruge unge
Rasmus gik til ældre kristne 

venner med sine mange spørgs-
mål. Han fi k svar på nogle af dem. 
Men han ville gerne have fl ere 
gode råd. Og tanken meldte sig: 
Hvorfor er der ikke nogen, der har 
skrevet en bog om det her?

Tanken om bogen tog form un-
der gymnasietiden. Rasmus bad 
til Gud - og så stod dørene åbne. 

- Gud er faktisk ligeglad med, 
om folk er unge, siger Rasmus 
og henviser til, at profeten Je-
remias fi k sit kald som helt ung 
(Jer. 1:6-8).

Og det må være en opmuntring 
for en kristen gymnasieelev. Det 
handler ikke om det, man kan el-
ler ikke kan - det handler om den 
Gud, der kan alt og som udruster 
dem, han kalder.

Bekend kulør på dansk
Det er bedst at fortælle helt fra 

starten, at man er kristen. Og det 
skal helst komme naturligt. Så ved 
ens kammerater også, hvorfor 
man ikke bander eller drikker. 
Og man undgår lettere at leve et 
dobbeltliv med fx pornovideoer 
eller bagtalelser.

Men det er også vigtigt at tale 
dansk. Undgå de kristne udtryk 
som ”evangeliet ramte mig” el-

ler ”Lammets blod”. Bare fortæl, 
hvad du har oplevet. It’s as simple 
as that, opfordrer Rasmus.

Han fortæller ærligt og under-
holdende - også om et udadvendt 
projekt, der gik galt. Det handler 
om en fl ødebollemaskine med en 
reklame for kondomer...Så der 
skulle fl ere forklaringer til.

Ærligheden kommer også 
frem i beskrivelsen af negative 
reaktioner. Men ”Gud smiler, hver 
gang du tør være anderledes”, 
understreger Rasmus og nævner 
fx holdningen til alkohol, det at stå 
op imod abort og sige nej til sex 

som ting, der gør kristne ander-
ledes end studiekammeraterne.

Du kan udfordre andre
Et helt kapitel i bogen handler 

om, hvordan man tackler det med 
at forsvare sin tro under pres.

I stedet for altid at forsvare sin 
tro ved at plapre løs, kan man 
udfordre dem, der ikke tror. Men 
man må gøre det med interesse 
og respekt.

- Hvad mener du med det? 
Hvordan er du kommet frem til 
det? og Har du tænkt på, at ... er 
gode måder at udfordre andre på.

Men der fi ndes også gode svar, 
fx om opstandelsen og Guds ek-
sistens, som forklares med enkle 
argumenter.

Den vilde Gud griber ind
Rasmus fortæller om en ople-

velse, som fi k selv lærerne til at 
se anderledes på de kristne: En 
pige fra klassen faldt død om med 
hjertestop i en idrætstime. Hun 
blev genoplivet ved hjælp af en 
hjertestarter og en ambulance. 
Men hjertestarteren havde ikke 
stået der dagen før. 

Sekretæren Jytte, som er kri-
sten, havde nemlig om natten haft 
en drøm om, at hun skulle hente 
hjertestarteren op fra kælderen 
og sætte den frem. Det gjorde hun 
så, da hun kom på arbejde - og 
den stod klar, da pigen faldt om.

”Miraklernes tid er ikke forbi”, 
som sekretæren sagde, da hun 
fortalte Rasmus historien. 

De kristne på gymnasiet bad 
for pigen. Hun viste ikke umid-
delbart interessere for at tale 
med dem om Gud. Men Gud er 
stadig den, der vækker døde til 
live. Og han lader os ikke i stikken, 
understreger Rasmus.

Hvem påvirker hvem?
Rasmus J. Hansen fortæller fra 

sit eget liv om venner, der påvirke-
de ham i dårlig retning i forhold til 
tyveri, porno og hærværk. Vi ved, 
at Jesus var ven med syndere, 
altså ikke-troende. Samtidig må 
vi som kristne overveje, hvilken 
vej indfl ydelsen går:

Kommer du længere væk fra 
Gud, eller kommer din ven tættere 
på? lyder spørgsmålet.

De mange gode råd bliver 
givet med med humor, varme og 
ærlighed. Bogen er lige til at læse 
og give til andre. Hermed meget 
varmt anbefalet. 

Gymnasietro vil blive fulgt op af 
nogle korte videoer på YouTube 
med oplæg til samtale.

Man kan faktisk vokse i troen, mens man går på gymnasiet. Men det kræver blandt andet et kri-
stent fællesskab, og at man satser på at læse i Bibelen og bede til Gud, at man tager med på lejre 
- og at man får en medvandrer, mener Rasmus J. Hansen.

Det handler ikke om 
det, man kan eller 

ikke kan - det handler 
om den Gud, der kan 

alt og som udruster 
dem, han kalder.

Gymnasietro. Forbliv kristen og gør en forskel, 191 sider. Udgivet 
på Credo Forlag. Pris 149,95 kr. Kan købes fra 14. oktober.

Som bog-anmelder kan det ikke helt undgås, at man bliver lidt 
garvet med årene. Lad det være sagt åbent og ærligt. Desto 
mere behagelig er overraskelsen, når der så af og til dukker 
et helt nyt navn op, som i dén grad gør indtryk. 

Og lige præcis sådan et bekendtskab er Line Nielsen, der lægger 
ganske imponerende ud med denne række små én-sides andagter. 
Jeg ryster ikke på hånden, men det må siges: Hun er helt sin egen 
stemme, og dét er ganske enkelt befriende ud over alle grænser.

Det er tekster, som i al deres fordringsløshed vil en hel masse, 
og jeg skulle hilse og sige, at jeg ikke her bruger navneordet med 
nogen som helst negativ klang. Det er en bog, der på 365 forskel-
lige måder, med konstant usvigelig klarhed, kompromisløst og 
uden vaklen formår at formidle det evige budskab og den evige 
fortrøstning: at du er elsket af Gud.

Denne kærlighed ser hun velgørende eksempler på overalt. I 
Guds ord og i dagligdagens allehånde tilskikkelser. Som når hun 
glæder sig over at tilhøre menighedens fællesskab. Eller refl ekterer 
over at være den lille gråspurv i Guds store plan. Og over at være 
nummer 100, og hvordan hun har det med det (Matt. 18,12-13). 

Så hvis du har brug for at vide, at du er dyrebar (eller blive 
bekræftet i det påny); hvis du er på udkik efter dine muligheder 
for at agere Guds sendebud; hvis du ønsker at være i Ham hele 
tiden og se Hans løfter opfyldes; at sidde, at vandre og at stå med 
Ham, der elsker dig - så er der næsten ingen vej udenom Line 
Nielsens første bog. 

Et lillebitte ønske her på falderebet: Det ville have været dejligt 
med et register over de bibeltekster, der ligger til grund for andag-
terne; det ville have øget bogens nytteværdi yderligere. Men hvem 
ved? I næste oplag, måske?

Under alle omstændigheder må der gerne komme fl ere bøger 
fra Line Nielsens hånd. 

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Line Nielsen: ”Elsket af Ham. Andagter til hele året.”
386 sider  • 199 kr. • Scandinavia, 2016 

Line er helt sin egen

In just one second    
Af  Marcus Øland Christensen

Marcus fortæller som kun 18-årig 
om sine teenage år, der startede 
rigtig skidt med bl.a. mobning, 
hash og alkohol.

Selv om Marcus voksede op i en 
helt almindelig kristen familie, kom 
han tidligt i livet på afveje. Men da 
han åbnede sig for Guds indgriben 

blev han forvandlet ”In just one 
second...” 
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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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Den 20. august startede ef-
terskoleåret 16/17 på Alterna 
med en 1. skoledag, hvor de 
nye elever og deres familier 
mødtes på efterskolen. In-
den den første skoleuge var 
omme på Efterskolen Alterna, 
var eleverne ude på overlevel-
sestur, som bl.a. indebar en 
samlet gåtur på over 20 km, 
en kanotur, ko-tunger og ko-
lunger, en masse teambuil-
ding-øvelser og alt sammen 
uden søvn. 

En speciel og grænseover-
skridende måde at starte sit 
efterskoleår på.

Skole og rejse
Efterskoleåret på Alterna 

indeholder en skoleperiode på 
32 uger, en udlandsrejse på 7 
uger og en arbejdsperiode på 
14 uger. 

Udlandsrejsen er en missi-
onstur, hvor fokus er at række 
ud til mennesker, der har so-
ciale behov. Skolen er drevet på 
et værdigrundlag med udgangs-
punkt i den kristne kulturarv. 

Målet er at lade eleverne 
gennemgå en dannelsesproces 
i mødet med mennesker, som 
har en tro, og mennesker, som 
kommer fra andre sociale, kul-
turelle og religiøse baggrunde. 

Skærper værdierne
Dette møde hjælper den 

enkelte til at tage stilling, fi nde 
sine værdier og få afprøvet sin 
overbevisning. 

Alterna ønsker at skærpe 
elevernes medmenneskelige 
bevidsthed i mødet med nød 
og sociale udfordringer. Her 
kommer overlevelsesturen også 
ind i billedet.

Vækket kl. 1
Overlevelsesturen startede 

med, at eleverne blev vækket 
omkring klokken et om natten. 

De blev så delt op i de hold, 
som skolen også er inddelt i: 
Amerika, Afrika og Asien, med 
omtrent 20 elever per hold. 

Overlevelsesturen er udover 
at være en ryste-sammen-tur 
også en konkurrence mellem 
holdene. Hvert hold fi k udleve-
ret en Pagtens Ark med sten 
i, som de skulle have med på 
hele turen. Arken med stenene 
blev så brugt som bonus og 
strafmetode på hele turen, alt 
efter om de gjorde sig fortjent til 
at få fjernet sten fra Arken eller 
skulle have fl ere sten i. 

De blev så sendt af sted et 
hold ad gangen med et kort, en 

pagtens ark og en nødtelefon, 
og så var det ellers bare af 
sted på en 10 km lang tur mod 
Esrum Sø.

Stoppet af politiet
På vej derud mødte de tre 

forskellige poster med nogle 
samarbejdsøvelser, hvor de 
både blev vurderet på udførel-
sen af opgaven, men også på 
hvor god stemning og gejst, der 
var på holdene. 

Udover posterne fi k de også 
en lille skræmmeoplevelse, som 
gik ud på, at en politibetjent 
efter aftale med skolen stop-
pede holdet og mistænkte dem 
for at have været indblandet 
i et trafikuheld forårsaget af 
stenkast, og da eleverne jo 
netop bar rundt på en Pagtens 
Ark fyldt med sten i, blev det 
til en situation, som er svær at 
forklare sig ud af. 

De vidste ikke, at situationen 
med politibetjenten var sat op 
af teamet af lærere, der havde 
planlagt turen, så dette indslag 
var med til at skabe lidt for-
skrækkelse og spænding blandt 
eleverne. 

På Esrum Sø
Efter en hård og lang nat 

nåede alle tre hold frem til Dron-
ningens Bøge ved Esrum Sø, 
som først og fremmest bød på 
noget morgenmad. 

Derefter fortsatte konkur-
rencerne med bl.a. en svøm-
metur ud i søen, kanotur på 
søen, klatring i træer og andre 
teambuildings-øvelser, der var 
med til at skabe en dynamik 
blandt eleverne og give dem en 
forsmag på, hvordan de på de-
res spændende udlandsrejser 
griber pressede situationer an 
som hold. 

Afl ive høns
Holdene skulle også frem-

skaffe egen frokost. De fik 
udleveret nogle høns på hvert 
hold, som skulle slås bevidstløs, 
halshugges, plukkes og derefter 
grilles, før der var mad på bor-
det. Og sådan et par trætte og 
sultne teenagere kan sagtens 
få slagtet høns, selvom det kan 
være rimelig grænseoverskri-
dende for nogle af dem til at 
starte med. 

Efter frokosten gik turen 10 
km hjemad igen mod Alterna 
i centrum af Hillerød, hvor 
den sidste konkurrence skulle 
forløbe, og vinderholdet skulle 
udvælges. 

Derefter sørgede forstander 
Ruben Holmgreen Falk for 

lækker grillmad, inden eleverne 
ellers kunne få deres længe 
ventede bad og søvn.

Lærer sammenhold
Overlevelsesturen gør, at ele-

verne hurtigt fi nder sammen og 
får startet et stærkt fælleskab 
op på holdene. For når man 
møder udfordring og føler sig 
presset, men alligevel formår at 
gennemføre nogle besværlige 
øvelser og får overskredet nogle 
af sine personlige grænser i 
fælleskab, så udvikler man et 
stærkere bånd med hinanden, 
mener forstander Ruben Holm-
green Falk. 

- De får øjnene op for, at man 
sammen kan klare ting, man 
ikke kunne have formået alene.

 At de i denne proces hygger 
sig sammen, lærer hinanden at 
kende og også erkender styrker 
og svaghederne hos sig selv og 
på holdet, er guld værd at få 
med sig på livets rejse. 

Efter kun en uge på sko-
len har de allerede en tillid til 
hinanden, som de ellers ikke 
ville have. De har været trætte, 
sultne og udholdende sammen 
og har fået lov til at se sider af 
sig selv og hinanden, som man 
under normale forhold ikke ville 
opleve. 

Henri.

Hedemøllevej 31  I  8850 Bjerringbro  I  T: 86685021  I  E: hedemoelle@hedemoelle.dk  I  W: www.hedemoelle.dk

Efterskolernes Dag
Søndag d. 25. september kl. 13.00-17.00 

Overlevelsestur for 
Efterskolen Alterna
på Nordsjælland
Formålet var bl.a. at kende hinandens svagheder og styrker.

Noget af overlevelsesturen foregik i forbindelse med Esrum Sø i Nordsjælland.

Og turen sluttede med grillmad omkring bålet. 
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Stillinger

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

SØGER SKOLELEDER

Tange Kristne Friskole • Husbondvej 39 • 8850 Bjerringbro

Vores dygtige skoleleder gennem 27 år  
har valgt at stoppe pr. 1. januar 2017
Vi søger derfor en engageret leder  
som vil stå i spidsen for skolens fortsatte  
positive udvikling.

Er du interesseret?
Se stillingsopslag på skolens hjemmeside
www.tangekristnefriskole.dk eller facebook

KFUMs SOLDATERHJEMSØGER

KFUMs Soldatermission
Treldevej 97 - 7000 Fredericia
kfums-soldatermission.dk

Veteranmedarbejder
KFUMs Soldaterhjem i Høvelte søger ny medar-
bejder, primært til vores tilbud for veteraner. 

KFUMs- SoldaterRekreation og Veteranbo i Høvel-
te er et forholdsvist nyt arbejdsområde, hvor 
veteraner ud over en bolig også tilbydes omsorg, 
nærvær og støtte.

Læs mere på: 
stillinger.kfums-soldaterhjem.dk 

Ungdomsmedarbejder i 
Bethlehemsfællesskabet 

Et privatfinansieret menighedsfællesskab og forening, 
som holder til i Bethlehemskirken på Nørrebro. 

Studiejob, 10 timer ugentlig i gennemsnit               

Brænder du for at: 

 At vær sammen med børn og unge i alderen 9-
16 år 

 Bygge relationer og skabe fællesskab 
 Dele dit liv og din tro med andre 
 Være med til at opbygge et levende 

menighedsliv og skabe tilknytning mellem 
børnene og menighedens andre grupper 

 Deltage i lejre og sjove aktiviteter for og med 
børnene, også sammen med andre menigheder, 
i Oaseregi mv. 

 I det hele taget gå foran og være et godt 
eksempel 

Så kan det være, at det lige er dig, som vi har brug 
for som ny ungdomsmedarbejder. For mere info se 
arbejdsbeskrivelsen på hjemmesiden: 
www.bethlehemskirken.dk 

Ansøgning sendes senest 10. oktober 2016 til:  
Bess Serner-Pedersen på bess@serner.dk         
 

Ansættelse påbegyndes så hurtigt som muligt.  

 

Andreasskolen i Holbæk søger naturfagslærer
Vi søger en dyg  g og engageret lærer, som har lyst  l at undervise 
på Andreasskolen og blive en del af vores lærergruppe. 

Vi har brug for en naturfagslærer (gerne fysik og/eller biologi), 
men der er mange mulige fagkombina  oner i samspil med vores 
nuværende lærerteam. Vi er også åbne for evt. videreuddannelse 
og for at  lpasse fagfordelingen, a  ængig af ansøgerne, så måske 
kan du passe ind! 

Andreasskolen er en fagligt og socialt velfungerende skole i et nært 
miljø med gode og trygge rammer for pt. 253 elever. Vi har i over 
et år ha   ca. 40 børn i vores nye børnehave. Vores skole er i en 
udviklingsproces, som du vil kunne være med  l at præge – også 
omkring nyt naturfagslokale.

Vi er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag og forventer, 
at ansøgere vil være i overensstemmelse med skolens kristne 
livs- og menneskesyn og arbejde ak  vt for de  e. Du er fl eksibel og 
nytænkende med respekt for bestående skolekultur.

Vi kan  lbyde dig en arbejdsplads med et hold af gode, engagerede 
kollegaer, der vil se frem  l at have dig med i det pædagogiske 
udviklingsarbejde. Tjek selv vores hjemmeside og fi nd ud af mere 
om, hvem vi er.

Ansæ  else e  er overenskomst mellem fi nansministeriet og LC. 
S  llingerne søges besat fra 1. januar 2017.

Ansøgningen sendes  l: Andreasskolen, Blomsterhaven 1-5,
4300 Holbæk eller elektronisk  l job@andreasskolen.dk

Ansøgningsfrist 3. oktober 2016.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skoleleder Janne 
Pedersen eller viceskoleleder Kent Fuglsang på tlf. 59 43 18 66.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andreasskolen – Blomsterhaven 1-5 – 4300 Holbæk

www.andreasskolen.dk – tlf. 59431866 – fax 59441808

Murersvend søges
Kristen murersvend søges til Grønland i ca. 3 måneder! 
Gerne en frisk mand. Arbejdet består af opsætning af væg-
fl iser og gulvfl iser i badeværelser.
Telefon nr. 3057 0695 eller 002 9949 0207

Profeti

Profeti ved Moses Hansen 
Pottemagerens Hus 
under bøn og delvis faste
den 9. sept. 2016 kl. 19.43

Mine børn! tiden nærmer sig! Mine børn! Tiden nærmer sig 
hastigt! Tiden nærmer sig for det uventede! 

Det, der kommer, står ganske vist skrevet i mit Ord; men da men-
nesker fl est ikke beskæftiger sig med mit Ord - ikke regner det for noget 
at kende mig - ikke anser mit Ord for at være en lygte for deres fod 
og et lys på deres sti, så vil det, som står skrevet, det som har stået 
skrevet i mange, mange år - i lange, lange tider - det vil komme uventet. 

Det vil komme pludseligt. Det vil komme over områder og 
folkeslag, der slet ikke er vant til det, der er på vej. Men for jer, 
mine børn, som vandrer med mig, kommer det ikke uventet. I 
kender jo, hvad der ligger forude, og I fornemmer allerede, at 
tiden nærmer sig med hast. 

Så pas godt på dit liv med mig. Vandre tæt på mig. Samles når I kan 
på denne måde og brug god tid, kvalitetstid med mig, i dit lønkammer, 
i din tosomhed med mig. For så vil det, som kommer uventet for 
verden, det vil blive budt velkommen af dig, fordi du ved, det er 
en del af processen frem mod mit komme. 

Du ved, det er det, jeg kalder fødselsveer. Du vil ikke blive overra-
sket; men du vil være forberedt. Du vil have et åndeligt overskud og et 
lager i dit hjerte, i dit indre menneske, af mit levende og blivende Ord, 
vædet af min Hellige Ånd, som gør, at når det kommer, så er du klar 
og parat - så søger du ikke skjul. Nej, tværtimod. Du kan være i det 
åbne midt i orkanen, og du kan være med til at vejlede dem, der 
styrter rundt som små skræmte kyllinger, der ikke kender nord 
fra syd eller øst fra vest. 

Da skal du være der. Da skal du stå der. Da skal dit hjem være 
åbent. Da skal også dette sted (Pottemagerens Hus) være åbent for 
dem, der ikke kan fi nde vej og ikke kan fi nde ud af noget som helst. 

Mange troede de var kloge, vise, stærke og havde tjek på det 
hele - indtil det uventede kom. Det, de på en måde var blevet for-
beredt på, fordi nogle jo havde fortalt dem det; men de ville ikke høre, 
de ville ikke tro, men de trak på skulderen, og de havde kun et smil 
tilovers for disse dårlige nyheder.  

Men for dig er det ikke dårligt nyt. Det er godt nyt. For tiden 
nærmer sig for mit komme; men før det vil der være uventede hæn-
delser af en karakter - af en dimension af dybde, højde, bredde og 
længde, der vil ramme jeres samfund, der vil ramme jeres nation, 
der vil ramme alt det sikre. Men det er ikke sikkert længere. Alt det, 
der var så trygt og har været der i lang tid, det er der pludselig ikke 
mere. Det er som broen over fl oden. Den har været der i så mange 
år, at den er taget for givet; men pludselig, på grund af stormen, 
er den væk. Sådan vil broer forsvinde. Det er ikke blot fysiske 
broer, men økonomiske broer og samfunds-broer vil forsvinde. 
Tryghedens broer vil forsvinde, og der vil kun være et sted at 
fi nde ly, og det er i Mig. 

Der er I allerede; men forbered dig alligevel på at have rigeligt med 
olie på din lampe, have overskud og overblik og kende tidens tegn. 
Og selv om du bliver smilet af, når du fortæller om tidens tegn, 
så hold fast i det, du har set. For det er korrekt. Det, du har hørt, 
hold fast i det, for det er korrekt. Du har det jo fra mit Ord, og mit 
Ord er sandhed. 

Så giv agt, mine børn. Tiden nærmer sig hastigt, hvor det uven-
tede sker for verden; men du er i forventning dertil, for du ved, det er 
fødselsveerne. Det er det, der går forud for den endelige afslutning. 
Fortsæt med at søge mig alene og sammen med dine søskende. 

PS.
Jeg ved, sådan et ord skal 

bedømmes. (1. Kor. 14:29). Der 
var modne kvinder og mænd til 
stede, bl.a. Peter og Anne-Lise 
Madsen. Alle bedømte budskabet 
som godkendt. Derfor vover jeg at 
bringe det her. 

Kh. Moses Hansen.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 36:
Bent Feldbæk
Møgelvej 93 
7752 Snedsted

Kodeord: Årebetændelse

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 22. 
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.

God fornøjelse!

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 

Bøger & Film

Husk forbøn for Danmark den første mandag Husk forbøn for Danmark den første mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Få dagens bibeludfordring!

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
18. Sept.
kl. 10:30

Ulf Oldenburg
Evangelist og missionær
i Sibirien og Østeuropa

S
1
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Ulf Olden

Udlejning

Brug for en annonce? Ring 73 56 15 06
Udfordringen udkommer hver søndag!

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

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

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 
25. Sept.
kl. 10:30

Hugo Troelsen
Tema: Tro
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Kirken i 
Kulturcenteret

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

28. september kl. 10.30 til ca. 13.00: 

Josef & Erna Benz og Henry Larsen

5. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen

12. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Hanne og Egon Falk

19. oktober kl. 11.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
25. september kl. 14:00: Hans Berntsen

30. oktober kl. 14.00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Knud IpsenAsbjørn KristiansenHanne & Egon Falk

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
www.aglow.dk eller tlf. 2617 5524

Lørdag den 1. oktober, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Grete Schärfe 
Formand for Dansk Kristelig 
Sygeplejeforening 
Emne: Er det muligt at opleve Guds 
nærvær i en ganske almindelig hverdag?

KOLOFON

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

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

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

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

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

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

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                  

Bøger søges
”Sig altid tak” bøgerne 1, 

2 og 3. Søges samlet 
eller hver for sig. 

Telefon 2011 4530

Café-aften i Morgenstjernen
Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 

Fredag d. 23. September kl. 19-21 

Sådan får du et 
gennembrud i dit liv!

- undervisning af pastor

Jørgen Christensen

Kaffe og kage kan købes i caféen
Café-møder alle fredage kl. 19-21.

Gratis. Åbent for alle. – Arrangør: Udfordringen

Møder & Arrangementer

LoveWorks Danmark er en forening, der ønsker at lære danskere 
at modtage Guds kærlighed og at give den til andre.

Nyt LoveWorks kursus
Starter 21. september kl. 19.30-21.30
14 samlinger hver 2. onsdag.
Pris inkl. arbejdsbog og kaffe: 500 kr.
Café Morgenstjernen, Christiansfeld.
Tlf. 30965314 Mette@Morgenstjernen.dk
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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. 
Genudsendes den følgende man-
dag og lørdag kl. 8:30.

14:45 Biblens gåder - Sodoma 
og Gomorra. Tysk dokumentar 
fra 2015. (Secrets of the Bible)
I en af det Gamle Testamentes hi-
storier lægger Gud byerne Sodoma 
og Gomorra øde på grund af ind-
byggernes ondskab og gudløshed. 
I dag tvivler de fl este forskere på, 
at byerne har eksisteret. Undtagen 
bibelforskeren 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 
mandag kl. 17:20

Mandag 19/9
21:45 Biblens gåder - Moses’ stav
Tysk dokumentar fra 2015.
Moses brugte sin stav til at ned-
kalde de ti plager over Ægypten 
og til at dele Det Røde Hav. Den 
historiske detektiv Graham Philips 
mener nu at have sporet staven 
fra den antikke by Petra i det 
nuværende Jordan, til den efter 
en voldsom og dramatisk historie 
endte i hjertet af England. Sendes 
også tirsdag kl. 18:00 og søndag 
kl. 14:45.

Onsdag 21/9
21:45 Mit hemmelige liv i Evan-
gelist. Eva Maria Jørgensen af-
brød for en periode forbindelsen til 
sin familie for at give sit liv til Gud 
i bevægelsen Evangelist. I dette 
program åbner hun døren til sit 
hemmelige liv i Evangelist og for-
tæller om en tid med karismatiske 
ledere og færdige svar fra Gud. Og 
vanskelighederne ved at få livet til 
at give mening bagefter. 

Lørdag 24/9
19:45 Før søndagen
Anne Grethe Bjarup Riis taler 
om nødvendigheden i, at vi ser 
samfundet som et hele, som alle 
bidrager til. Sct. Peders Koncertkor 
ved dirigent Karsten Blond synger 
salmen ”Bliv hos mig, kære Herre 
Krist” fra Gellerup Kirke i Århus. 
Tilrettelæggelse Bettina Ohlsen. 

Søndag 25/9
14:00 Gudstjeneste fra Hol-
stebro. Sognepræst Isak Holm, 
Nørrelandskirkens ungdom- og 
voksenkor vil sammen med Lise 
Stolarczyk på tværfl øjte og organist 
Jesper Thimsen fylde kirken med 
sang og musik. Søndagens tekst 
handler om vintræet og grenene. 

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 ra-
diotranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København på DR 
K. Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

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

Mandag 19/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 20/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 21/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
I dag fortsætter Mennesker og tro 
den lille serie om 1000 års dansk 
troshistorie. I dag med biskop 
Marianne Christiansen som gæst. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 22/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 23/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 24/9
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 25/9
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Jægersborg Kirke, 
Helsingør Stift. Prædikant: Erik 
Høegh-Andersen.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Redaktør på Udfordringen Henri Nissen interviewer forfatteren til bogen ”Exit Evolution” . Hele 
interviewet med Karsten Pultz varer 20 minutter og kan ses på Youtube.com. Søg på ”hvorfor 
evolutionsteorien ikke holder” eller fi nd link via Udfordringens facebook side.  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• Onsdag kl. 21:45 kan man 

på DR K se eller gense 
udsendelsen ”Mit hemmelige 
liv i Evangelist”. Her fortæl-
ler Eva Maria Jørgensen om 
sin tid i Evangelist. Eva har 
tidligere været ansat på Ud-
fordringen og skriver stadig 
af og til artikler for avisen. 
Udsendelsen blev sendt før-
ste gang i november 2014.
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Lyt til nummeret ’Untitled Hymn (come to 
Jesus)’ ved at scanne QR koden til venstre

Musik
TJEK

”En eller anden fyr delte Det Røde Hav...? Ja det 
er godt med dig, sig så sandheden, hvem er hun?!”

Skole og lektier var for Dennis 
forbundet med nederlag, fru-
stration og dårlige oplevelser.

Timerne endte ofte med, at 
Dennis blev bortvist eller selv for-
lod klassen med bulder og brag.

Skoledagene endte gang på 
gang i en kaotisk konfl ikt, og for 
Dennis blev det til endnu en be-
kræftelse på, at han ikke duede 
til noget.

Relationen til kammeraterne 
var præget af mobning og kon-
fl ikter, typisk afl edt af at Dennis 
blev mobbet med, at han var tyk.

Hjemme boede Dennis alene  
med sin far, og også her var 
hverdagen præget af konfl ikter og 
problemer. Men så fi k en fremsy-
net kontaktperson fra kommunen 
organiseret, at Dennis kom på 
efterskolen Kildevæld i Kolding, 
med mulighed for en ny start og 
et miljøskifte.

Udfordret af mindreværd 
og temperament

Dennis kæmpede dog fortsat 
med sit voldsomme temperament 
og sit faglige mindreværd trods de 
nye rammer.

Men på Kildevæld troede man  

på Dennis og besluttede sig for 
at forsøge at rumme ham og 
spejde efter alt det gode, som 
han indeholdt.

Dennis havde talent for at spille 
fodbold og fi k sin faste plads på 
skolens førstehold, og selv om 

hans temperament også her var 
en udfordring, var det et sted, 
hvor Dennis oplevede at lykkes.

Fik nye venner og
droppede klovnen

På efterskolen oplevede Den-

nis også at få nogle venner, som 
kun lide ham, som han var. For 
at kompensere for sine faglige 
nederlag tog Dennis hurtigt rollen 
som klassens klovn, det var trods 
alt bedre end ingenting.

Men i dag er Dennis 3. års 
elev på Kildevæld, har tabt sig 
18 kilo, er vellidt af alle, har fået 
styr på sit temperament og er ikke 
mindst fokuseret og målrettet i sit 
skolearbejde.

- Dennis har fundet troen på 
sig selv og på Gud. Rollen som 
klassens klovn er historie og 
erstattet af en ung mand, som tør 
være i kontakt med egne følelser 
og tage sig selv alvorligt. Med sin 
livsglæde og humor er Dennis 
en solstråle for sine omgivelser 
på skolen. En dreng, som kunne 
være endt i noget skidt, er på 
grund af egen vilje, Guds nåde 
og nogle voksne, som troede på 
ham, på vej til at lykkes rigtig godt 
i sit unge liv, fortæller forstander 
Poul Jørgensen.

Læs om efterskolen Kildevæld 
på efterskolen-kildevaeld.dk  

Efterskolen gav Dennis
troen på sig selv og på Gud
Det gik rigtig skidt for Dennis. Han kæmpede konstant med sit temperament og faglige 
mindreværd. Men et par år på efterskolen Kildevæld har vendt op og ned på tingene.

Dennis er 3. års elev på Kildevæld. Han har tabt 18 kg og fået 
en ny tro på sig selv - og på Gud.

Måske er Country ikke lige dig. Stetson hatte og sporede 
støvler. Læderveste og linedance. Forstå det hvem der 
kan… 

Og så alligevel, så er der noget fascinerende bagved 
banjoer og violiner, - noget ærligt, noget som er svært at 
feje af bordet. Country er ikke overfl adisk, som så meget 
andet. Country er i øjenhøjde. Det er hverdagens helte, 
som ikke altid er de bedste, men de er der!

På den baggrund er Hillary Scott en stemme, som er 
værd at lytte til. Det er ikke poleret unødigt. Det er livet, 
med alt hvad det indebærer af opture og nedture. Og midt i 
det er der en Gud, som elsker. Det er ikke sørgelige sange, 
måske tværtimod. 

Det er sange, som ikke er bange for, at livet gør ondt ind 
imellem. Hillary Scott og hendes familie har besøg af en 
del kendte personer, bl.a Steven Curtis Chapman og Bruce 
Hornsby. Især sidstnævnte bringer sin klassiske klaverlyd 
med sig på nummeret The Faithful Love Of Jesus. Det lyder 
næsten som “The way it is”. 

Nummeret “Untitled hymn (come to Jesus)” af Chris 
Rice, fra 2003, er her gengivet i en smuk, enkel og næsten 
magisk version. Det er muligvis det bedste på hele album-
met, selv om der er mange gode sange, og det er svært 
at fremhæve en frem for andre. 

Måske kan man sige, at når livet er svært, har vi brug 
for Country, fordi den insisterer på, at vi ikke må glemme, 
at livet er svært en gang imellem. Men vi har bare brug for 
Country en gang imellem.

Torben Schmidt

Country i øjenhøjde

Mariager Høj- og Efterskole
vil styrke og hylde talentet 
Sommeren 2017 introducerer Mariager Efterskole en ny overbygning for elever, som har afsluttet 
9. eller 10. klasse og som har et særligt talent, de ønsker at udforske og dygtiggøre sig inden for. 
Den nye overbygning i Mariager 
hedder ganske enkelt Akade-
miet, og som navnet afslører, 
henvender det sig til de mere 
ambitiøse og målrettede elever. 

Forstander på Mariager Ef-
terskole, Jens-Henrik Kirk, ser 
tilblivelsen af Akademiet som et 
naturligt næste skridt for efter-
skolen.

- Akademiet er fostret på Mari-
ager Høj- og Efterskole og kom-
mer også til at have samme DNA, 
som er kendetegnet ved fokus på 
identitet, tro og faglighed. Derfor 
vil en stor del af undervisningen 
også koncentrere sig om emner 
som personlig udvikling og tro og 
etik, forklarer Jens-Henrik. 

Han håber, at Akademiet vil 
udklække fremtidens menings-
dannere, kunstnere, forretnings-
folk og ledere, som ikke kun har 
succes med karrieren, men også 
har en forankring i deres person-
lige kristne tro. 

Undervisningen vil blive vare-
taget af lærere fra Mariager Høj- 
og Efterskole, samt af eksterne 
mentorer og gæsteundervisere.

Leder fra egne rækker
Morten Iversen har mange års 

erfaring med teenagere blandt 
andet fra sine syv år som lærer 

på Mariager Efterskole og de 
sidste to år også som leder for 
sporet Explore. Fremover bliver 
han daglig leder for Akademiet.

- På Akademiet ønsker vi at 
hylde talentet og skabe unikke 
udviklingsmuligheder hos den 
enkelte teenager. Det skal være 
legitimt at fejre den individuelles 

succes, fortæller Morten. 
Men Akademiet har også fokus 

på at få de talentfulde unge til at 
forstå, at de har et ansvar. At et 
talent ikke blot er blevet givet, for 
at vedkommende kan udføre et 
arbejde, opnå succes eller tjene 
penge. Men at man har fået talen-
tet for at udfylde en særlig plads 
og gøre en forskel i sin verden.

Akademiets talentfelter
Akademiet består af fl ere kom-

petencefelter, som vil fokusere på 
iværksætteri, scenekunst, ledelse 
og politik.  Det enkelte felt vil have 
klassisk undervisning, projektar-
bejde og hands on forløb i virk-
somheder og kulturinstitutioner.  
Elever på et felt vil fungere som 
et team, hvor de vil give input til 
hinandens arbejde og løse fælles 
projekter. 

På efterskolernes dag den 25. 
september kan man på Mariager 
Efterskole høre mere om Akade-
miet.                              Lisbeth

Jens-Henrik Kirk ser Akade-
miet som et naturligt næste 
skridt for efterskolen.

Morten Iversen bliver daglig 
leder på Akademiet.
Fotos: Flying October
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Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som 
mennesker og i livet med Gud! Se, dét er personligt guld, ligesom alle de 
nye venner du får som elev her. Så; vi ses for enden af regnbuen ...

Find din vej
til fantastisk  

forvandlende 
guld!

  Find DE på Efterskolernes Dag 

den 25. september 2016 kl. 13-17  

    #dufårguldmedhjem

KOOOM!

WOOP!

Uanset hvor langt du skal køre, så snyd ikke dig selv 
og din teenager for et besøg på Djurslands Efterskole 
(de kilometer vil I ikke fortryde). Oplev skolen, og hør 
om vores hverdag med sport, musik, Gud og mange 
andre aktiviteter og mærk hvad vi mener med, at her 
får du guld med hjem! Derfor siger vi ... 

Oplev mere på djurslands.dk



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

Af Steen Jensen
Journalist
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Lise Petersen med band synger Lina Sandell-sange

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

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

Vidnesbyrd
Villy Sørensen 

Andagt
Jens Linde

Konferencier
Britta Ruby Mikkelsen

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

Judy Hunskjær 
Olesen
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Willy Egmose

Villy Sørensen Jens Linde Britta R. Mikkelsen

Aggerkoret

Lørdag den
8. okt. 2016 kl. 19.00

Skjern Kulturcenter

9/11-bibel minder om tilgivelse
- Den lugter stadig, som jeg 
husker det fra Ground Zero: 
Betonstøv og stål og papir. Når 
jeg lugter til den, er jeg tilbage 
til dagene efter 9/11.

Fotograf Joel Meyerowitz for-
tæller, hvordan en brandmand 
kom løbende hen til ham og gav 
ham nogle sider af en forbrændt 
bibel et par dage efter terroran-
grebet. Siderne var som svejset 
fast på en hjerteformet stålplade.

Fotografen lagde den skrøbe-
lige bibel i et tørklæde, mens han 
undrede sig over, at så meget af 
bogen stadig var intakt. 

Men han blev endnu mere 
forundret over den tekst, som 
stod tydeligt at læse på den åbne, 
hvide(!) side. 

Teksten er fra Mattæus-evan-
geliet kapitel fem, vers 38-39, 
hvor Jesus siger:

”I har hørt, at der er sagt: ’Øje 
for øje, og tand for tand.’ 

Men jeg siger jer, at I ikke må 
sætte jer mod den, der tilføjer 
jer ondt, men hvis nogen giver 
dig et slag på den højre kind, 

så vend også den venstre til.” 

- Af alle de sider, som Bibelen 
kunne have været åbnet på, er 
det meget bemærkelsesværdigt,  
at det lige var den tekst, siger Joel 

Meyerowitz.
Han har nu givet den for-

brændte bibel til mindemuseet for 
terrorangrebet den 11. september 
2001.

Bodil

- Jeg fi k Bibelen 
af en brandmand. 
Den var meget 
skrøbelig, men 
den var åben 
på siden, hvor 
Jesus siger, at vi 
ikke skal gen-
gælde det onde, 
fortæller fotograf 
Joel Meyerowitz, 
som brugte ni 
måneder på at 
tage billeder efter 
terrorangrebet i 
2001.

Nogle mennesker får et kick ud af at sidde på en pæl ude i 
vandet og dyste om, hvem der holder ud længst og bliver 
siddende.

Der holdes konkurrencer i den slags. Så sidder deltagerne på 
hver sin pæl i timevis – og giver én for én op og kravler ned. Vin-
deren er dén, der sidder længst.

Det er sikkert sjovt. 
Jeg kom til at tænke på pælesidning, da jeg for et par år siden 

genlæste bogen ”Breve fra en skeptiker” – en brevveksling mellem 
Gregory A. Boyd og hans far, Edward.

Sønnen er kristen pastor og faren er ikke-troende. I en brevveks-
ling over tre år kæmper Gregory med at besvare sin fars angreb 
på kristendommen.

Faren stiller alle de rigtige og klassiske spørgsmål: Hvorfor skal 
vi tro på en gammel bog som Bibelen? Hvordan kan der være ond-
skab i verden, hvis Gud er en god og kærlig Gud? Og så videre…

Sønnen giver alle de rigtige svar: Fordi, fordi, fordi…, og langsomt 
bliver den uhyre skeptiske far overbevist. Han ender med at blive 
kristen og dør med troen på Jesus i 2002.

Pælesidning? Ja, den gamle Edward var en pælesidder af den 
sejlivede slags. Der skulle mange og lange breve til at overbevise 
ham om, at det var tid at kravle ned fra pælen og overgive sig. Dog 
ikke som taber, men som vinder. Han vandt troen.

Pælesidning er en konkurrence i at stå imod længst muligt. 
Man sidder på pælene og lurer på hinanden. Hvem viser de første 
træthedstegn? Hvem bliver mør først?

Jeg har selv deltaget i en slags åndelig pælesidning nogle gange. 
Når man bliver afkrævet svar på sin kristne tro, og det nogle gange 
mest handler om, at modparten vil have ret og vinde pælesidningen. 

Det har jeg det egentlig fi nt med.
Det giver lejlighed til at fortælle om Gud og tro. Og lur mig, om 

der ikke – et eller andet sted – afl ejrer sig noget af det, man har 
fået sagt, hos den anden.

Pælesidning for skeptikere er en ret almindelig disciplin. 
Disciplinen dyrkes i mange varianter. Fra den bløde type 

skeptiker, der stille og eftertænksomt siger, at dét  med Gud 
og tro ville han/hun gerne tro på, men har det nok lidt svært 
med det, til den mere kampivrige af slagsen, der brøler: 
”JEG overgiver mig aldrig!!”

Jeg tror, at enhver skeptiker kan overgive sig. 
Nogle gange kræver det bare tid, før de kravler 
ned fra pælen og opgiver modstanden.

God søndag!

Pælesidning 
for skeptikere

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

HVIS det er et gaveabonnement som du betaler, så sæt kryds her ___ og skriv dit 
navn nederst.   – Skal vi sende et gavekortet til dig___ eller den nye læser___? 
Hvis den nye læser herover selv betaler, så sæt kryds her___  
Bogen skal sendes til ___den nye læser eller ___ mig, der har skaffet læseren.

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv evt. dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

Du kan også bestille på hjemmesiden eller skrive til mail@udfordringen.dk

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

Udfordringen

(36/2016)

Skaf en ny abonnent og få bogen ”Tak for mad” med Maria 
Schmidts skønne tegninger til bordvers for hele familien.
Bogen koster 98 kr. (oprindeligt 198 kr.) og kan også bestilles på web-boghandlen Hosianna.dk.


