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Nørrelandskirken i Holstebro 
fi k 11. september overrakt dette 
store maleri af asylansøger 
Zohreh Echtedare. 

Hun bor på asylcentret i Hol-
stebro og blev døbt 2. påskedag i 
år, hvor 19 asylansøgere valgte at 
blive døbt i kirken af sognepræst 
Carsten Ørum Jørgensen. 

Hun ville derfor gerne male et 
maleri som tak til kirken, og ved 
høstgudstjenesten overrakte hun 
dette fl otte maleri. 

Gudstjenesten blev i øvrigt vist 
på DR TV med sognepræst Jacob 
Søe Esmarch som prædikant.

Zohreh Echtedare siger selv 
om baggrunden for maleriet:

”Jeg har hele mit liv søgt ef-
ter nogen, der kunne vise mig, 
hvordan jeg fandt vejen tættere 
på Gud.

Jeg opsøgte viden, der kunne 
gøre den sande Gud mere synlig 
for mig. På et tidspunkt gjorde en 
ven mig bekendt med Jesus’ ord.

Fortællingerne om Jesus var 

meget spændende for mig, men 
jeg kendte endnu ikke noget til 
Jesus. Da jeg kom her til Dan-
mark, lærte jeg Jesus bedre at 
kende og forstod mere af, hvad 
det vil sige at være kristen.”

Så Jesus i en drøm
En nat så jeg Kristus i en drøm. 

Jeg så barnet i krybben julenat, 
og Jesus sagde, at det jeg havde 
set, skulle jeg fortælle til andre.

Jeg har i mine drømme lovet, at 
jeg gennem maleriet vil illustrere 

over for alle, at Gud er lys, at han 
er herlighed og ære.

Jeg vidste ikke, hvordan jeg 
skulle få hjælp til denne opgave. 
Derfor besluttede jeg mig for først 
at spørge i kirken, hvor folk kom-
mer for at lovprise Gud.

Jeg betragtede først et billede 
af Jesus i kirken, men en stemme 
i mit indre fortalte mig, at jeg 
skulle male ”den sidste nadver”.

Jeg besluttede mig til sidst for 
at male ”den sidste nadver”, for 
den indeholder Jesus’ ”komplette” 

budskab”.
Jeg havde ingen malered-

skaber, men jeg fi k alt, hvad jeg 
havde brug for til opgaven fra 
kirken.

Herefter besluttede jeg mig for 
at begynde med at male Jesus, 
for at illustrere, hvordan Gud har 
ofret sin eneste søn af kød og 
blod, for at købe os tilbage og 
genskabe vort fællesskab med 
Gud!” fortæller kunstneren.

Et udsnit af maleriet pryder nu 
også forsiden på Nørrelandskir-

kens facebook-side.
Netop den 11. september var 

15-året for det islamiske Al Qae-
das angreb på USA og den store 
katastrofe i New York. 

Mange muslimer bliver nu 
kristne. Dels i muslimske lande 
som Iran, dels blandt de mange 
asylansøgere. Ca. 40 asylansø-
gere kommer fast i Nørrelandskir-
ken, de fl este er fra Iran, men der 
er bl.a. også afghanere imellem 
fl ygtningene her.

Henri.

Nydøbt asylansøger sagde tak med maleri
Asylansøger Zohreh Echtedare med det fl otte maleri, som hun har skænket til Nørrelandskirken, efter at hun og 18 andre fl ygtninge fra Iran blev døbt 2. påskedag i år. 

INGE MERETE GROSS

Glimt af Gud
25 mænd og kvinder for-
tæller om deres erfarin-
ger med Gud. 

Bodil Jørgensen · Anders 

Laugesen · Lars Juhl · Dorrit 

Balslev Brøndum · Sr Hilaria  

Simon Fuhrmann · Karin 

Jørgensen · Øyvind Borgsø · 

Peter Halldorf m.fl.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i september: festen
OBS! September kodeordet gælder til mandag d. 3. okt. kl. 9.00

Ugens profi l: Søren Ulrik Thomsen
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Ugens bedeemner
* Sproget i medierne.

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

* Beskyttelse mod falske profeter.
* Bed for sundhedsvæsnet.

* Bed for skoler, medier 
og politikere.

 
Se også side 14

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Af Bodil Lanting

I forbindelse med Kulturnat i 
Hillerød fredag, den 23. sep-
tember er der fernisering af 
kunstneren John Overgaards 
akvareller.

Kulturnatten starter med fami-
liekoncert med den unge pianist 
Rune Leicht Lund, som vandt 
DR's talentkonkurrence ’Vidun-
derbørn’. Hans mor, Mette Leicht 
Lund, medvirker også på klarinet.

Også Hillerød kirkes kor med-
virker denne aften.

 Bagefter er der suppe og pøl-
sehorn, og efter aftensmaden er 
der fernisering i sideskibet, hvor 
John Overgaards akvareller er 

udstillet.
Uds t i l l i n -

gen kan ses 
t i l  og  med 
den 30. ok-
t o b e r. D e r 
er adgang til 
udstillingen, 
når kirken er åben (klokken 10-
12) og der ikke foregår andet i 
menighedssalen. 

Besøg kan evt. arrangeres 
via kirketjeneren, oplyser John 
Overgaard.

John Overgaard henter 
inspiration til sine akvareller 

fra naturen og Bibelen. Denne 
har titlen ”Den brændende 

tornebusk”.

Kulturnat, koncert 
og fernisering i 
Hillerød Kirke

Nyansat i kristen friskoleforening
Bestyrelsen for Foreningen af Kristne Fri-
skoler (FKF) har ansat Torben Mathiesen 
som medarbejder til at servicere forenin-
gens 35 medlemsskoler. Han starter den 
1. december.

Torben Mathiesen er 45 år, gift med 
Charlotte og far til 4 børn og bor i Gjern 
ved Silkeborg. Han kommer fra en stilling 
som landssekretær i bevægelsen “Ordet og 
Israel” gennem de sidste 11 år. Torben, som 
er uddannet lærer, har været ansat på en 
efterskole og har taget en diplomuddannelse i ledelse.

Torben får base på sekretariatet i Hedensted, og hans primære 
opgaver bliver ledelsessparring, vidensdeling, coaching m.m. Fra 
januar skal han også besøge skolerne 2-3 gange om året. 

FKF’s hidtidige stab består af forretningsfører Jette Vibe Filbert 
og daglig leder Hans Jørgen Hansen. Med nyansættelsen bliver 
Hans Jørgen Hansen frigjort til det mere strategiske og politiske 
arbejde i foreningen. De seneste år har elevtallet på de kristne 
friskoler været voksende, og fl ere skoler starter børnehaver og 
vuggestuer, oplyser formand Thorkild Bjerregård fra Herning.

Bodil

Præst skal lede online sjælesorg
Præst og udviklingskonsulent Pernille 
Hornum (49) starter d. 1. oktober som 
leder af projekt Sjælesorg på Nettet, hvor 
folkekirken vil tilbyde anonym chat via 
mobil og computer.

Det treårige millionprojekt starter først 
fra den 1. januar. Pernille Hornum skal lede 
et team på fi re præster, der sammen med 
hende skal tale med danskerne på nettet.

Pernille Hornum har arbejdet med on-
line rådgivning i Scleroseforeningen, har 
været projektleder og senest sognepræst 
i Horsens og Randers. Hun har suppleret 
teologiuddannelsen med en uddannelse i 
gestaltterapi, har mange års erfaring inden for den professionelle 
samtale og har undervist i kommunikation og konfl ikthåndtering. 
Hun har også skrevet bogen ”Sandheder om løgn og bedrag” 
(Forlaget Klim 2011).

Pernille Hornum bor i Århus sammen med mand og børn.
Projekt “Sjælesorg på Nettet” er startet af landet biskopper og 

har modtaget 8,3 millioner over en treårig periode fra Folkekirkens 
Fællesfond og landets ti stifter.

Bodil

Pernille Hornum 
skal lede net-
sjælesorgen. Foto: 
Karina Tybjerg.

Flere politikere, bl.a. Naser Khader (K), Mette Bock (LA), Zenia Stampe (RV), Troels Ravn (S) og 
Britt Bager (V) deltog i en paneldebat om sproget i de danske medier under sprogkonferencen på 
Christiansborg den 16. september. Fotos: Henrik Lundahl Revshøi / KLF, Kirke & Medier

Den danske lyriker Søren Ulrik 
Thomsen modtog Modersmål-
Prisen 2016 på Christiansborg 
den 16. september.

Prisoverrækkelsen fandt sted 
under sprogkonferencen ”Kultu-
ren i sproget, sproget i kulturen”, 
der var arrangeret af KLF, Kirke 
og Medier. 

Normalt indgår Modersmål-
Selskabet ikke i samarbejde med 
andre organisationer omkring 
prisuddelingen, men i dette til-
fælde gjorde de en undtagelse. 
Og det har vi haft stor glæde af, 
forklarer Kim Eriksen fra KLF, 
Kirke & Medier

Mester i brug og fornyelse
Om valget af Søren Ulr ik 

Thomsen udtaler Modersmål-
Selskabet:

”Den omhu, han lægger i valget 
af ordenes form og betydning, i 
deres etymologi og konnotatio-
ner, gør ham til en af Danmarks 
allerbedste sprogbrugere, en 
mester i brugen og fornyelsen 
af det danske sprog, en værdig 
modtager af Modersmål-Prisen.”

Den 60-årige Søren Ulr ik 
Thomsen har fået udgivet 13 
bøger med digte og essays siden 
1981. 

Lover den Herre
I fl ere sammenhænge har dig-

teren talt om, hvad der inspirerer 
ham. Det kan være hverdagsting 
- eller de salmer, han ikke brød 
sig om at skulle lære som barn.

Fyns og Haderslev stifter har 
lavet en række tv-udsendelser  
med titlen ”Søstrene Bisp”. I en 
af disse udsendelser taler biskop 
Marianne Christiansen med Sø-
ren Ulrik Thomsen. Udsendel-
serne indeholder hver gang et  
citat, valgt af dagens gæst. 

Søren Ulrik Thomsen har valgt 
et vers fra sin yndlingssalme, den 
2. i Den Danske Salmebog , hvor 
det hedder i 2. vers:

”Lov dog den Herre, som al 
ting så herligt regerer. Ham, der 
som ørnen på vinger dig løfter 
og bærer. Lader dig få mere, end 
du selv kan forstå, bedre end 

hjertet begærer”.
Udsendelsen kan ses på DK4 

/ Haderslev Stifts Facebookside.
Søren Ulrik Thomsen skriver 

ikke selv noget, han vil kalde 
salmer, men hans digtning har et 
”andet lag”. Det lag bliver dog ikke 
altid bliver opfattet af digterens 
læsere, og det går dermed også 
tabt i fl ere oversættelser.

Privat er Søren Ulrik Thomsen  
gift med Nanette Quistorff, der er 
afdelingssygeplejerske og leder  
af Lukasstiftelsens børnehospice.

Se også omtalen af sprog-
konferencen side 4.

Digter modtog 
Modersmål-Prisen

- Det er for galt, når medier vil 
være ung med de unge og si-
ger fuck i hver anden sætning, 
og når man i et DR børnepro-
gram bander ni gange mere, 
end børn gør i virkeligheden! 
mener kulturminister Bertel 
Haarder. Foto: KLF.

Søren Ulrik Thomsen taler med biskop Marianne Christiansen 
i udsendelsen ”Søstrene Bisp”.

Nye forkyndere i Indre Mission
Forstander på Grejsdalens 
Efterskole, René Dahl Brorson, 
(45) er ansat som fritidsforkynder 
i Region Syd fra 15. september. 
René er gift med Helle, og de har 
tre børn. Psykologistuderende 
Helene Bak Nygaard, der er 25 
år og gift med Michael, er ansat 
som fritidsforkynder i ungdoms-
arbejdet i Region Aarhus fra 1. 
oktober. 

René Dahl Brorson og 
Helene Bak Nygaard
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Af Tina Varde

- Gud har endnu ikke rettet mig 
op fysisk, men han har vendt 
mig 180 grader psykisk. Jeg 
har fået livsgnisten tilbage til 
trods for, at jeg sidder i denne 
forbaskede kørestol. Og jeg er 
overbevist om, at Jesus en dag 
får mig op af den, siger den 
45-årige Benjamin Thorsen. 

I 2007 fi k han en hjerneskade 
ved en blodprop i hjernen. 

Da han i starten var indlagt på 
Lunds Universitetshospital, forstod 
han ikke rigtig, hvad lægerne sag-
de. Indtil en dansk læge forklarede: 
”Du kommer aldrig til at gå igen”. 

- Lægerne sagde også, at blod-
proppen skyldtes ungdommens 
misbrug af steroider, fortæller den 
tidligere bodybuilder.

Efter blodproppen mistede han 
næsten alt: Kæresten, der ”ikke 
ønskede en handicappet mand”, 
bilforretningen, der gik nedenom 
og hjem, alle de såkaldte venner, 
der forduftede. Dog ikke vennen 
Ole Pedersen!

- Ole har i mange år været en 
slags reservefar og mentor for mig. 
Tre år før jeg blev syg, kom han en 
dag ind i min bilforretning og smed 
en Biker-Bibel på mit skrivebord. 
Dengang tænkte jeg: ”Hvor er det 
synd. Han var ellers sådan en fi n 
fyr”. Alligevel læste jeg lidt i den…
også vidnesbyrdene.

- Efter mit slagtilfælde fandt jeg 
ud af, at mine ”fi ne venner” jo over-
hovedet ikke var mine venner, når 
jeg var syg og ikke havde penge.

- Det var Ole, der blev den afgø-
rende faktor for, at jeg klarede den 
- og også blev frelst. Han var den 
eneste af mine gamle venner, der 
hjalp mig, da jeg blev syg, fortæller 
Benjamin Thorsen.

I starten irriterede det dog nogle 
gange Benjamin lidt, når Ole ”æv-
lede og kævlede om Jesus”.

- Jeg tænkte til tider ”Hold nu 
kæft”. Men Ole sagde, at det var 
vigtigt. At det var netop nu, Han 
var der. Og han havde jo ret, fandt 
jeg senere ud af.

- ”Dit håb er Jesus”, sagde Ole 
til mig igen og igen. Også da jeg 
havde forsøgt at tage livet af mig 
selv. Fordi jeg ikke ønskede at leve 
i en defekt krop… Men så lærte 
jeg at gå lidt, humpende med en 
krykke.

- Allerede mens jeg lå på ho-
spitalet i Lund overvejede jeg, 

hvordan jeg kunne komme hen til 
vinduet, så jeg kunne springe ud, 
fortæller Benjamin Thorsen. 

Heldigvis har livet siden budt 
på masser af gode og livsforvand-
lende oplevelser.

Svigt og venskab
Benjamin er, som han siger, 

”nærmest opdraget til vildledning,” 
og det gik mere og mere galt.

Som 13-årig blev han sendt 
på behandlings-skoleskib i to år 
efter nogle omtumlede år med en 
singlemor, der havde det svært og 
fl yttede meget rundt. Så meget, 
at han i en periode havde været 
anbragt uden for hjemmet.

- På skibet lærte jeg alt andet 
end at opføre mig ordentligt. Der 
var masser af alkohol og stoffer 
ombord. Før det var jeg i en perio-
de i familiepleje hos to alkoholikere. 
Min plejemor drak 20-30 stærke øl 
om dagen, plejefar nogle gange 
det dobbelte, fortæller han.

En overgang fl yttede han tilbage 
til sin mor, der ikke drak og nu 
boede i Taastrup. En dag gik han 
over på det lokale øldepot og bad 

om arbejde. Her mødte han sit livs 
vigtigste ven.

- Ole tog imod mig med åbne 
arme. Jeg fi k lov til at køre med 
ham rundt med øl og sodavand. I 
1983 købte Ole et hus, og jeg hjalp 
til med at sætte det i stand. Han 
lærte mig også at bokse.

Senere blev Benjamin ansat i et 
bageri. Her var der igen dømt dårlig 
indfl ydelse:

- Bagermesteren og svendene 
var bodybuildere, og de inspire-
rede mig til at træne. Bagermeste-
ren gav os sprøjter med steroider i 
pauserne… og jeg begyndte snart 
at forhandle steroider. Det tjente 
jeg mange penge på.

Misbrug og salg af steroider, 
kokain, bedragerier…det ene førte 
det andet med sig. Det dårlige og 
ulovlige eskalerede.

Han mødte undervejs en sød 
kæreste. Parret købte hus, og han 
startede en bilforretning.

- Jeg stoppede med alt det kri-
minelle…Undtagen det, jeg kunne 
gøre med bilerne, siger han.

Efterhånden fik han masser 
af negativ omtale fra tidligere 
utilfredse kunder, der følte sig 
bedraget, også i medierne.

- I 2004 valgte jeg at fl ytte til 
Sverige, hvor jeg blev en af de 
store bil-importører. I Danmark 
kunne jeg ikke sælge en eneste bil 
længere, fordi mit navn var blevet 
sværtet til af tidligere kunder og 
i medierne. Tre år senere fi k jeg 
slagtilfældet, fortæller han.

Kristent indtryk
Efter at have mistet alt, hvad 

han ejede i kølvandet på sygdom 
og konkurserklæring, flyttede 

Benjamin kortvarigt til Hvidovre, 
hvor han kunne låne en lejlighed. 

I den periode inviterer vennen 
Ole og hans hustru ham med til 
kristne møder i deres hjem. Her 
mødte han bl.a. en ”kristen biker-
præsident”, Leif, som gjorde et 
stort indtryk.

- Jeg så jo hans lysende blik, og 
Leif sagde meget overbevisende: 
”Jamen Jesus er vejen!”.

- ”Ok. Det er fint med mig, 
Jesus. Hvis du vil have mig, så 
må du give mig et tegn”, tænkte 
jeg bagefter. Jeg besluttede mig 
for at give Jesus en chance. 

- Jeg skulle tilbage til Sverige, 
hvor en af mine brødre havde købt 
mit gamle hus, så jeg kunne bo 
der. Jeg trængte sådan til et rigtigt 
hjem med nogle af mine egne 
møbler og ting. 

- Så sagde jeg til Jesus: ”Nu 
fl ytter jeg til Sverige igen. Hvis du 
kommer dertil, er jeg din!”

Efter en måneds tid ankom 
fysioterapeuten Lenita Olsson for 
at hjælpe ham med genoptræning.

- Hun gik med et overdimen-
sioneret kors. Da jeg spurgte, 
om hun kunne hjælpe mig til at 
gå igen, svarede hun: ”Inden for 
fysioterapien er det umuligt. Men 
Gud kan genoprette!” 

- Natten inden Lenita Olsson 
skulle møde mig første gang, 
havde hun en drøm. I drømmen 
bad Jesus hende om at gå ind i 
mørket og redde en mand. 

Hun accepterede selvfølge-
lig… for hvem siger nej til Jesus? 
Næste dag mødte hun mig. Min 
udstråling var på det tidspunkt 
så negativ, at ingen fra Kommu-
nen turde besøge mig, fortæller 
Benjamin.

Lenita blev en ny, vigtig ven og 
stor støtte.

- Hun pressede mig til at komme 
med hen  i en Pinsekirke. I 2008 gik 
jeg med hende. Der er faktisk en 
kæmpe menighed lige midt i den 
udørk, jeg fl yttede til. Der er også 
en kristen TV-station, siger han.

Benjamin blev en del af me-
nigheden og fik stor støtte af 
pastoren, fordi han på det tids-
punkt stadig ”var helt nede under 
gulvbrædderne”. Kort tid efter blev 
han voksen-døbt.

Besøg fra fortiden
- Den aften, jeg bad frelses-

bønnen, stod der et tæskehold 
og ventede på mig bagefter. De 
slog mig fordærvet, og jeg endte 
på hospitalet. Da vidste jeg bare, 
at jeg var fuldstændig færdig med 
den slags mennesker!

- Troen har virkelig forandret mit 
liv. Jeg har modtaget Helligånden 
og kan hidkalde ham, når jeg be-
høver ham. At jeg har fået Ånden, 
har fjernet min trang til stoffer. Det 
har givet mig livet tilbage. Var det 
ikke sket, så havde jeg sikkert 
taget billetten, mener han.

I dag bor han i Osby kommune i 
en lille pensionist-lejlighed. For hu-
set var uegnet til en kørestol. Han 
bor stadig i nærheden af kirken.

- Vi er en stærk menighed med 
mange prædikanter, og jeg er med 
til alt, fortæller han.

God bibelskole
I 2013 valgte han at gå på bibel-

skole for at få Bibelen gennemgået 
ordentligt. Det blev på KBCs Bibel-
skole i Albertslund.

 - Det var et af de bedste år af mit 
liv. Jeg valgte KBC, efter at præ-
sten Jens Garnfeldt havde været 
på besøg i min kirke i Sverige. Da 
jeg spurgte, om han ville åndsdøbe 
mig, fik han en af sine lærere, 

Kennedy fra skolen, til at gøre det.
- Da Kennedy bad for, at jeg 

modtog Helligånden, var det som 
at få en knytnæve gennem krop-
pen. Jeg lå i fem timer bagefter 
uden at kunne bevæge mig…
helt fyldt af Guds Hellige Ånd. Det 
gjorde ikke ondt. Det var vildt læk-
kert. Mit livs stærkeste oplevelse. 
Før det kunne jeg ikke mærke 
Helligånden. Det kan jeg nu.

- Jeg prøver nogle gange at 
forklare ”gamle venner”, der tror, 
at kirke kun er sådan noget med 
kaffe, at Helligånden er ligesom 
at få en bane kokain uden bivirk-
ninger. Hvor er det typisk Satan at 
kopiere det, Gud kan og gør.

I dag mener Benjamin, at fy-
sioterapeuten var svaret på hans 
bøn til Jesus. Dér, hvor Ole havde 
skubbet på, tog hun over. ”Bliv ved, 
du skal med i kirke, du skal med 
ud…” sagde hun igen og igen. 

- Nu har jeg lært at se Gud i 
folk. Nogle gange skal du have set 
Fanden i øjnene, før du kan møde 
Gud. Det har jeg. 

Beder for andre
- Sidste sommer var jeg en dag 

ude med Ole. Så kom der en mand 
og stoppede Ole. ”Det var dig, der 
bad for mig – mod min kræft for to 
år siden. Jeg blev helbredt. Nu har 
jeg kun lidt med galden”, sagde 
manden.

”Jamen, så lad os da se at få 
bedt for det med det samme”, 
svarede Ole.

- Jeg vil også gerne bede for 
fl ere mennesker. Det betyder så 
meget. Og som en præst i Sverige 
engang sagde til mig: Nu har du 
virkelig tid til at fordybe dig i Guds 
ord, tilføjer Benjamin Thorsen 
under et kort ferieophold hos ven-
nen Ole.

- Jeg gav Jesus 
en chance og fi k 
livsgnisten igen
Bodybuilderen Benjamin fi k en blodprop i hjernen og mistede næsten alt -  
bortset fra sin bedste ven Ole, der inspirerede ham til at blive kristen.

Efter at have sagt ja til Jesus, har Benjamin Thorsen rejst sig psykisk efter masser af modgang. 
Fysioterapeut Lenita blev en ny, vigtig ven og stor støtte for Benjamin.

Benjamin sammen med sin trofaste ven og mentor Ole.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

Hvad er en værdig død? Hvad er argumen-
terne for og imod aktiv dødshjælp? Det dis-
kuterer professor Peter Øhrstrøm i et foredrag 
i Pinsekirken i Thisted den 29. september.

Halvdelen af den danske befolkning ville sand-
synligvis yde aktiv dødshjælp, hvis et familiemed-
lem eller en anden pårørende var uhelbredeligt 
syg og selv ønskede at dø. Det viser en ny måling 
blandt 1000 danskere lavet af Megafon for TV 2.

Emnet er igen blevet aktuelt efter, at en 78-årig 
mand er blevet idømt 50 dages betinget fængsel 
for at have dræbt sin uhelbredeligt syge hustru.

Men hvad er egentlig argumenterne for og 
imod aktiv dødshjælp? Det vil professor ved Aalborg Universitet Peter 
Øhrstrøm kortlægge ved et foredrag i Pinsekirken i Thisted torsdag 
den 29. september kl. 14.00. Peter Øhrstrøm er professor ved Institut 
for Kommunikation ved Aalborg Universitet. Han er dr. scient. og lic. 
phil. i idéhistorie og var medlem af Det Etiske Råd fra 2000 til 2010.

I foredraget vil Peter Øhrstrøm diskutere, om Danmark ligesom bl.a. 
Holland bør give mulighed for såkaldt "aktiv dødshjælp", så mennesker 
med en meget alvorlig prognose kan vælge at blive afl ivet af en læge. 
Dødshjælp kaldes også eutanasi, dvs. drab på begæring. Centralt i 
debatten står spørgsmålet om, hvad man skal forstå ved en værdig død.

Det Etiske Råd har i fl ere redegørelser analyseret argumenterne for 
og imod en ordning som den hollandske. Desuden har rådet fremlagt 
redegørelser om beslægtede temaer vedrørende behandling af dø-
ende og åndelig omsorg. Disse redegørelser vil også blive inddraget i 
foredraget, ligesom Peter Øhrstrøm vil redegøre for mulighederne ved 
hospice og lindrende pleje i hjemmet. 

Foredraget er åbent for alle. Der er gratis adgang.
Svend Løbner, www.kristen.dk

 Teolog og sundhedsforsker Niels 
Christian Hvidt holder foredrag om 
”Mirakler og Videnskab” i Københavns 
Kulturcenter fredag den 30. september.

Mirakler og videnskab – større mod-
sætninger skal man lede længe efter. 
Videnskab holder sig til naturlove; mirakler 
påstås at bryde dem. Men er mirakler vir-
kelig mulige? Er der videnskabelig evidens 
for, at mirakler faktisk fi nder sted? 

Det mener dr. theol. og sundhedsforsker 
Niels Christian Hvidt, som holder foredrag 
over emnet ”Mirakler og videnskab” fredag 
den 30. september kl. 19 i Københavns 
Kulturcenter på Drejervej i København NV.

Niels Christian Hvidt er lektor på Syd-
dansk Universitet, hvor han er ansat i 
Forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Sundheds-
tjenesteforskning. Hvidt har i mange år beskæftiget sig med den 
zone, hvor videnskab og mirakler mødes. Han har bidraget til en 
lang række videnskabelige publikationer om emnet og blandt andet 
skrevet bogen ”Mirakler – møder mellem Himmel og jord”. Han 
har desuden diskuteret emnet i både danske og internationale 
dokumentarprogrammer.

I aftenens foredrag vil Niels Christian Hvidt beskrive, hvad mirak-
ler er ud fra et både teologisk og naturvidenskabeligt perspektiv, og 
hvordan vi kan forholde os til dem fra et rationelt ståsted. Han vil 
give fl ere eksempler på mirakler, som der er videnskabelig evidens 
for har fundet sted. Endelig vil han stille spørgsmålet, hvad der er 
formålet med mirakler, og hvilket budskab de har til os.

Efter foredraget vil der være mulighed for spørgsmål.
Af freelance journalist Svend Løbner 

for Center for Kristen Tænkning, www.kristen.dk. 

Bør Danmark indføre 
aktiv dødshjælp? 

Niels Christian 
Hvidt har skrevet 
bogen ”Mirakler 
– møder mellem 
Himmel og jord”.

Professor Peter 
Øhrstrøm har 
været medlem 
af Etisk Råd.

Det gode sprog i medierne – 
eller mangel på samme – var 
emnet for KLF, Kirke & Mediers 
konference ”Kulturen i sproget, 
sproget i kulturen”, der blev 
holdt d. 16. september. 

 
Sproget i medierne blev de-

batteret livligt af 120 deltagere i 
Fællessalen på Christiansborg. 

Konferencen bød blandt andet 
på en politisk paneldebat med 
repræsentanter fra hele det poli-
tiske spektrum. 

Bandeordene fl yder 
Inden debatten præsenterede 

cand.mag. Malene Ullerlund Mad-
sen en undersøgelse af sproget i 
tre udvalgte P3-programmer. Her 
fl yder bandeordene ud af æteren 
i kanalens aftensendefl ade. 

Herefter fortalte sprogforsker 
Marianne Rathje om udviklingen 
af sproget i børne- og ungdoms-
programmer på tv. Hun konklu-
derede, at der bruges klart fl ere 
bandeord i dag end tidligere. 

Omvendt kunne sprogredaktør 
på DR, Martin Kristiansen fortælle 
om DR’s fokus på og arbejde 
med sproget. Man har for ek-
sempel kontinuerlig undervisning 
og efterkritik, faste kurser i det 
mundtlige sprogs virkemidler og 
speak- og stemmetræning. 

Politikere i paneldebat
Om eftermiddagen var der 

politisk paneldebat mellem Naser 
Khader (K), Søren Søndergaard 
(EL), Mette Bock (LA), Zenia 
Stampe (RV), Troels Ravn (S) 
og Britt Bager (V). Her spurgte 
ordstyrer Kurt Strand ud fra det 
stigende antal bandeord i DR’s 
programmer, om det er nødven-
digt at tilføje sproglige retningslin-
jer i den kommende medieaftale 
2019-2023. Det svarede Naser 
Khader (K) ja til. 

- Sproget skal udvikle sig, men 
medierne skal være gennemsnit-
lige i deres brug af sproget. Jeg 
er åben overfor, at man nævner 
det eksplicit i den nye medieaftale 
– at man ikke skal bande ud over 
det sædvanlige i DR. DR skal 

værne om og udvikle sproget, 
sagde han.

Den holdning delte Britt Bager 
(V). Hun tilføjede, at DR har et 
særligt ansvar for, hvilken retning, 
sproget skal bevæge sig i.

- Vi skal gribe sproget og tage 
ansvar for det, sagde hun og 
foreslog, at DR’s egne etiske ret-
ningslinjer blev skrevet ind i den 
kommende medieaftale for på 
den måde at sikre en vis sproglig 
standard i DR. 

Stor tillid til DR
Liberal Alliances Mette Bock, 

mente derimod ikke, at man kan 
lovgive eller skrive sig ud af alting. 

- Det handler om viljen til at ville 
det gode sprog og om en løbende 
debat, sagde hun blandt andet og 
blev bakket op af Troels Ravn (S). 

- Jeg har stor tillid til DR. De 
har et stort ansvar i formidlingen 
af sprog, og jeg mener ikke, det er 
noget, der skal skrives direkte ind 
i medieaftalen, lød det fra ham. 

Sprogligt ansvar
Undervejs i paneldebatten blev 

der også plads til spørgsmål og 
kommentarer fra salen. Én mente 
for eksempel, at der er brug for 
et klart politisk signal om, at man 
forventer et ordentligt sprog i 
medierne. En anden gav udtryk 

for det problematiske i, at det 
tilsyneladende altid er de samme 
værter, der bander i radioen og på 
tv, og at de dermed slipper af sted 
med mere end andre.  

Således bølgede den sproglige 
debat frem og tilbage i Fælles-
salen på Christiansborg. Både 
mediefolk, forskere og politikere 
var enige om, at medierne har et 
sprogligt ansvar. Men grænsen 
for, hvor udtalt, det ansvar skal 
være – og hvor stort – skilte 
vandene. 

Medieaftaler
På medieområdet er der tradi-

tion for at indgå fl erårige politiske 
aftaler om rammerne for medie-
politikken. Disse medieaftaler 
aftales mellem regeringen og et 
eller fl ere partier i Folketinget. 
Den seneste mediepolitiske aftale 
blev indgået den 26. juni 2014 af 
samtlige Folketingets partier og 
gælder for perioden 2015-2018. 

KLF, Kirke & Medier, der er 
Danmarks største mediebruger-
organisation, har netop udgivet 
hæftet Sprogets magt. Medier, 
mennesker og sprog.

Jeanette Suell/Bodil

Sprogkonference 
på Christiansborg
Politikere og mediefolk diskuterede bl.a. DR’s ansvar for det gode sprog.

Der er brug for sproglige 
retningslinjer i DR, mener 
Naser Khader (K).

Foredrag om mirakler

Fremhæv 
kristendommens 
særstatus mere
Rektor på Langkjær Gymnasium i Aarhus har som det første 
gymnasium indført et ordensreglement, som slår fast, at 
gymnasiet er en religiøs neutral skole, og at forkyndelse ikke 
må fi nde sted. 

I praksis betyder det, at muslimske elever ikke længere kan sam-
les til bøn, hvilket mange plejer at gøre på almindelige hverdage. 
Rektor Yago Bundgaard har truffet beslutningen om forbuddet mod 
bøn, fordi han mener, at det skaber splittelser mellem eleverne. 
Mellem kristne og muslimer og mellem troede og ikke-troende. 

Gymnasiet har i forvejen være i søgelyset, fordi over 70 procent 
af eleverne på Langkjær Gymnasium er muslimer, og ledelsen 
har følt sig nødsaget til at samle de etniske danske elever, så de 
ikke bliver minoriteter i deres klasser, hvilket har mødt blandede 
reaktioner. Her har religion også spillet en rolle, da etniske danske 
elever ikke er troende muslimer.

Rektor har besluttet, at forbuddet gælder for alle religioner og 
derfor også for de få kristne elever, der har mødtes til andagt hver 
fredag.

De kristne andagter, som regel i KFS-regi, har aldrig skabt 
splittelse eller uro på danske gymnasier. Tværtimod har de levet 
deres eget stille liv. Men i lighedens navn bliver de nu også forbudt 
for ikke at gøre forskel på islam og kristendom. Det er ikke nogen 
god udvikling.

Nok har vi i Danmark religionsfrihed, men ikke religionslighed. 
Ifølge Grundlovens § 4 har kristendommen en særstatus i Danmark. 
Derfor kunne rektor på Langkjær Gymnasium i princippet have 
besluttet at lade de kristne beholde deres andagt - med loven på 
hans side. Det ville selvfølgelig have skabt et ramaskrig blandt de 
politisk korrekte, men det ville have styrket Danmarks værdimæs-
sige, åndelige og kulturelle grundlag. Kristendommen er lig med 
frihed. Uden åndelig frihed er der ingen politisk frihed. 

Det er derfor ikke den rigtige løsning at bekæmpe islamismen 
ved at forbyde kristendommen. Lige omvendt bør der fokuseres 
meget mere på kristendommens særstilling. Danmark er et kristent 
land. Det siger Grundloven. Derfor skal kristen bøn og andagt hel-
ler ikke forbydes.
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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

Over 100 var med til weeken-
dens gospelworkshop i Høje 
Kolstrup kirke med gæstein-
struktør Hans Christian Jo-
chimsen. Det sluttede med et 
brag af en gudstjeneste ledet af 
sognepræst Jørgen Jørgensen.

H. C. Jochimsen har bl.a. in-
strueret over 4000 kordeltagere 
ved Deutsche Kirchentage, men 
han nød alligevel det noget min-
dre deltagerantal i Høje Kolstrup: 

"Jeg glæder mig altid til at 
komme til Aabenraa, både fordi 
det er enormt hyggeligt her, og  
fordi I faktisk kan synge hernede", 
sagde han om workshopkoret.

Værter ved arrangementet 
var det lokale gospelkor Gospel-
Oaks i samarbejde med Torben 
S. Callesen. Han siger om gæ-
steinstruktøren: 

"Hans Christian formår at lede 
gospelkoret derhen, hvor et go-
spelkor skal hen: dejlig korsang, 
hvor alle kan være med, glæde 
med masser af grin og humor og 
ikke mindst den underliggende 
dybde i kristendommens budskab 
om kærlighed, tilgivelse og håb."

Hans Christian Jochimsen har 
lovet at komme igen næste år d. 
28.- 29. oktober, hvor GospelFa-
mily holder 10 års jubilæum.

Bodil

Af Bodil Lanting

Søndag d. 18.09 var der fornemt 
besøg i Gilleleje, da Den Inter-
nationale Kristne Ambassade 
Jerusalem holdt åbningsrecep-
tion for de nye lokaler på A W 
Holmsvej. Her deltog den isra-
elske ambassadør Hr. Barukh 
Binah, borgmester i Gribskov 
Kim Valentin samt ICEJ’s nor-
ske leder Dag Juliussen. 

Den danske leder af Den Int. 
Kristne Ambassade, Christina 
Elisabeth Leinum, pointerede i sin 
velkomsttale, at beliggenheden i 
Gilleleje er en stor ære. 

Netop Gillelejes borgere blev i 
oktober 43 værdige til titlen ”De 
retfærdige blandt folkene”, da de 
med risiko for eget liv valgte at 
beskytte og hjælpe de danske 
jøder med at fl ygte til Sverige. 

Ambassadør: ’Tal sandt 
om jøder og Israel’

Ambassadør Barukh Binah 
kom ind på betydningen af at tale 
sandt om det jødiske folk og om 
staten Israel. Ambassadøren for-

talte også om, hvilket privilegium 
det er at tjene som ambassadør i 
et land som Danmark. Her oplever 
jøderne, trods stigende antisemi-
tisme i andre europæiske lande, 
at Danmark stadig passer på sin 
jødiske befolkning. 

Fortæl historien fra ’43
Borgmester Kim Valentin poin-

terede i sin tale vigtigheden af, at 
den betydningsrige historie fra 
oktober ’43 bliver fortalt på bedst 
mulig vis både til nuværende og 

kommende generationer. 
Dette er da også baggrunden 

for det allerede påbegyndte arbej-
det med at etablere et ”Oktober 
’43 museum” i Gilleleje by. 

Besøg på kirkeloftet
Over 50 mennesker var mødt 

op til åbningsreceptionen, som 
foruden taler bød på musikalske 
indslag. Arrangementet sluttede  
med en guidet tur i Gillelejes 
jødiske historie begyndende på 
Gilleleje Kirkes loft. 

Den kristne Ambassade nu i Gilleleje
Gillelejes borgere kaldes ”De retfærdige blandt folkene” pga hjælpen til jøderne i 1943, oplyser ICEJ.

Deltagerne så også 4 af de 7 
mindesten, som kunstner Gerda 
Thune Andersen har skabt i erin-
dring om Gillelejeborgernes hjælp 
til de danske jøder i oktober 1943.

På verdensplan repræsente-
rer Den Internationale Kristne 
Ambassade Jerusalem millioner 
af kristne. Dermed er ICEJ den 
globale kirkes forbindelse til 
landet Israel. 

Gennem indsamlede midler 
støtter ambassaden holocaust-
overlevende og sociale hjælpe-
projekter og giver økonomiske bi-
drag til jøders hjemrejse til Israel. 

Gospelfest i Høje Kolstrup Kirke

Nyt missionshus
indviet i Kolding
Af Bodil Lanting

200 mennesker deltog, da Indre 
Mission i Kolding den 10. sep-
tember fejrede indvielsen af det 
nye missionshus.

Det nye ’Bethel’ (”Guds hus”, 
hentyder til det navn, patriarken 
Jakob gav stedet, hvor han så en 
stige gå fra jord til himmel i 1 Mos. 
28), ligger på samme adresse 
som det tidligere fra 1883. Den 
nye bygning har 412 km2 fordelt 
på to plan med bl.a. café og mø-
desal foruden børnelokaler og 
kontorer. Det ene kontor benyttes 

af regionsleder Bjarne Taulborg.
B y g g e s u m m e n  p å  i a l t 

5.450.000 kr. er primært fi nan-
sieret ved gaver og tilsagn om 
støtte fra private. Gælden forven-
tes indfriet i løbet af 10 år, oplyser 
Indre Missions Tidende.

På sigt håber man at kunne 
bygge det nye missionshus sam-
men med nabohuset, der er 
tidligere missionærbolig.

Indvielsesfesten bød bl.a. på 
helstegt pattegris, lagkager, tale 
ved ungdomskonsulent Andreas 
Bøge og lovsang ved UNITE 
Lovsang fra Randers.

”Kolding begyndte med grisen” skrev Indre Missions Tidende. 
En tidligere IM-høvding har udtalt, at han først talte med folk 
om deres gris, før han fortalte dem om Jesus.

Fra venstre borgmester Kim Valentin, leder af ICEJ Danmark, Christina Elisabeth Leinum, Israels 
ambassadør Barukh Binah og den nationale leder af ICEJ i Norge, Dag Juliussen foran ICEJ’s nye 
lokaler i Gilleleje. Foto: Birger Daniel Petersen. 

Helbredelsesmøde med Hans
Berntsen i København, 
Christiansfeld, Aalborg og Vejle
Da Hans Berntsen talte på Søstrehuset i Christiansfeld i juni, 
måtte der hentes ekstra stole i kælderen til de 243 fremmødte, 
der var så heldige at få en plads. 

Den tidligere Volvo-direktør fra Aalborg har fl ere gange medvir-
ket i tv-udsendelser om alternativ helbredelse. Og i den seneste 
tv-udsendelse oplevede to patienter - endda med sklerose - en 
mærkbar ændring. Tusindvis af syge har gennem Berntsens 35 år 
lange tjeneste oplevet en overnaturlig helbredelse på hans møder. 

Det er imidlertid ikke en mystisk okkult kraft, Hans Berntsen 
betjener sig af, men ganske enkle kristne bønner. 

- Sidste gang kom der så overvældende mange, at der var en 
meget lang kø, da Hans Berntsen efter en kort tale tilbød at bede 
for deltagernes sygdomme. Derfor har vi denne gang sørget for, at 
man tager et nummer, når man kommer ind. Så kan man bare sidde 
ned og vente til ens nummer nærmer sig, eller man kan tage en 
kop kaffe imens, forklarer Henri Nissen, der er arrangør af mødet.

Mødet er kl. 19 i Multisalen i Søstrehuset i Nørregade 14, Chri-
stiansfeld. Og der åbnes kl. 18.30.

Desuden taler Hans Berntsen i september på Drejervej 17, 
København NV søndag den 25. 9. kl. 14. Onsdag den 28. 9. er 
han i Motionssalen Haraldslund på Kastetvej 83 i Aalborg kl. 19.

Søndag den 2. oktober taler han i Pinsekirken, Grejsdalsvej 16, 
Vejle, kl. 13.

Lisbeth

Mange fortæller, at deres rygproblemer forsvandt, efter at 
Berntsen havde bedt for deres ben.

- Det er enormt hyggeligt i 
Aabenraa, og I kan faktisk 
synge, sagde gæsteinstruktør 
Hans C. Jochimsen.

2015 statistik: Nordjyder går 
mere i kirke end i biografen
Der var 1,4 millioner deltagere til gudstjenester og kirkelige 
arrangementer i Nordjylland i 2015. Det viser tal fra Aalborg 
Stift, som netop er offentliggjort.

Til sammenligning blev der samme år solgt 1,1 million biografbil-
letter, mens museerne havde 814.030 besøgende. Teatrene havde 
105.612 besøgende i 2014/15.

I statistikken indgår foruden forskellige typer gudstjenester også 
andre aktiviteter som foredrag og koncerter i kirker og sognehuse. 
Biskop Henning Toft Bro glæder sig over nordjydernes kirkelige 
engagement.

”Nordjyderne vil deres kirke, det viser tallene med al tydelighed. 
Der er et imponerende aktivitetsniveau i kirkerne, og især glæder 
jeg mig over, at børn og unge kommer i stort tal, når vi inviterer 
dem,” udtaler biskoppen.

Bodil
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UGENS PRÆDIKEN 

Hans Babblinger kom fra Ulm 
i Tyskland, og han ville gerne 
fl yve. Han ønskede at tæmme 
tyngdekraften og havde en 
længsel efter at svæve som en 
fugl. Problemet var bare, at han 
levede i det 16. århundrede. Der 
var ingen fl y, ingen helikoptere. 
Kun fuglene, som fløj rundt 
omkring.

Hans Babblinger var også en 
drømmer, forud for sin tid. Hvad 
han ønskede sig, var umuligt! 
Han brugte hele sit liv på at 
hjælpe andre mennesker med 
at gøre det umulige. Han lavede 
kunstige lemmer, også kaldet 
proteser. På det tidspunkt var 
det almindeligt at amputere et 
skadet eller infi ceret ben, så 
han havde nok at lave. Hans 
opgave var at hjælpe handicap-
pede med at overvinde deres 
forhindringer og omstændig-
heder.

Babblinger længdes efter at 
gøre det samme for sig selv. 
Med tiden lykkedes det ham 
at konstruere et par vinger, og 
dagen kom for afprøvningen. 
Der var meget opdrift af vind 
i det område, hvor han boede. 
På den minderige dag sprang 
han ud fra klippetoppen med 

sine venner som tilskuere og 
svævede ned i god behold. 
Hans hjerte bankede vildt, og 
hans venner klappede, og Gud 
glædede sig! 

Hvorfor?
Fordi han altid glæder sig, når 

vi tør leve drømme ud! Gud el-
sker at overskride grænser. Han 

kan gøre det umulige muligt!
• 80 år gamle hyrder plejer 

ikke at skræmme egyptiske 
konger, men det skal du ikke 
fortælle Moses.

• Teenage hyrder udfordrer 
normalt ikke store kæmper, 
men det skal du ikke fortælle 
David.

• Hyrder på natarbejde hører 
almindeligvis ikke englesang og 
ser Guds søn i en stald, men det 
skal du ikke fortælle natholdet 
af hyrder fra Betlehem.

Jesus kalder os
til at handle i tro

Jesus kalder alle verdens 
Babblinger til at stige op på 
klippen og prøve deres vinger.

”Tro på Gud! Sandelig siger 
jeg jer: Den, der siger til dette 
bjerg: Løft dig op og styrt dig i 
havet! og som ikke tvivler i sit 
hjerte, men tror, at det, han 
siger, vil ske, for ham sker det.” 
Mark 11,23-24

Hvad er pointen?
Hver gang Jesus hjalp men-

nesker, beklagede de religiøse 
ledere sig over det. 

Hver gang Jesus forsøgte 
at sætte mennesker i frihed, 
forsøgte de religiøse ledere at 
binde dem igen.

Folk sagde også til Babblin-
ger, at det ikke kunne lade sig 
gøre at fl yve. Så han besluttede 
sig til at vise det igen, og på 
grund af den store tilskuerskare 
skulle han fi nde et andet sted 
at springe fra. Dagen kom og 
resultatet var skuffende!!!!!

Præsten prædikede næste 
efterfølgende søndag: Men-
nesket er ikke skabt til at fl yve! 
Bundet af biskoppens ord lagde 
Hans sine vinger til side og prø-
vede aldrig mere at fl yve.

Hvor god er du til at sætte 
folk fri til at handle på deres 
drømme?

Hvordan har dine vinger det? 
Brænder du for det, du laver! 
Hvorfor gør du det, som du gør?

Man er ikke rigtig fri til at 
handle, før man også tør at tage 
chancer med risiko for nederlag; 
men det er ikke tilfældigt, at Gud 
har lagt dine drømme ned i dig! 
Vær modig og åben op for de 
drømme, som du måske har lagt 
væk eller glemt alt om.

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

Denne Uges prædiken fi ndes 
også på netkirken.dk.

Søndagens tekst: Joh. 15:1-11
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Vinstokken og grenene
1 Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene: »Jeg 

er den sande vinstok, og min Far er ejeren. 2 Enhver gren på 
mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og enhver gren, 
som bærer frugt, den renser han for vildskud, for at den kan 
bære endnu mere frugt. 3 I er allerede blevet renset for nogle 
af vildskuddene gennem det, I har lært af mig. 4 Afbryd ikke 
forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen 
til jer! Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, 
hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis 
I bliver i mig og henter jeres kraft fra mig. 5 De, der bliver i 
mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette. 
6De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt 
fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tørrer 
de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. 7 Men 
hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, 
hvad I vil, og det vil ske. 8 I ærer min Far ved at bære megen 
frugt og viser derved, at I er mine disciple.

Kærlighed og lydighed
9 Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i 

min kærlighed. 10 I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, 
ligesom jeg bliver i min Fars kærlighed ved at adlyde ham. 
11 Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og 
fylde jeres hjerter.

Mod til at drømme (igen)

                 Af Charley Stephansen

Præst i Vestermarkskirken, 
Grindsted

Hvordan har dine 
vinger det? Brænder 
du for det, du laver! 
Hvorfor gør du det, 

som du gør?

Man er ikke rigtig fri til at handle, før man også tør at tage chancer med risiko for nederlag, men 
det er ikke tilfældigt, at Gud har lagt dine drømme ned i dig! 

Har KD en fremtid?
Om en måneds tid holder Kristendemokraterne landsmøde. 
Partiets mest trofaste kæmper for at få underskrifter nok 
inden et nyt folketingsvalg. Man har nu ca. 10.000 - halvdelen  
af de nødvendige. Men har KD en chance?

Efter at have siddet i Folketinget op igennem 70’erne og 
80’erne røg partiet ud i 1994. Kom ind igen i 1998, men siden 
2005 har partiet ikke fået stemmer nok til at blive valgt.

I 2005 manglede der kun ca. 10.000 stemmer, men ved de 
seneste valg har man kun fået ca. halvdelen af de nødvendige 
stemmer. I 2007 (30.013), 2011 (28.070) og 2015 (29.077).

Det svarer til ca. 0,8 pct., og i Danmark skal man som 
bekendt have 2 pct. af stemmerne for at partiet kommer ind. 

For mig at se ville det bedste være, at KD kom i Folketinget. 
KD er det eneste parti, hvor kandidaterne kan markere sig frit 
med de kristne værdier, og hele politikken er indrettet efter 
denne kristne fællesnævner. 

Men uanset hvor ideelt det ville være, så har partiet nu tabt 
fi re valg på stribe. Og skal man så blot fortsætte?

Ved de seneste to folketingsvalg var jeg selv en af de mest 
aktive folketingskandidater i partiet, ligesom jeg har opstillet 
til kommune, amt, region og EU. Så jeg har forsøgt!

Men efter sidste valgnederlag opfordrede jeg - ligesom 
ved det forrige valgnederlag - til, at ledelsen drøftede andre 
muligheder. En af disse var at slå sig sammen med et andet 
parti  - og her er den mest oplagte mulighed nok de Konser-
vative, som Niels Arbøl slår til lyd for i ugens kronik. 

Læs selv hans begrundelse for, at det netop er dét parti. 
Da jeg selv har foreslået det fl ere gange, bakker jeg Niels 

Arbøls forslag op. Vi kan ikke hovedløst blive ved med at samle 
underskrifter og stille op for at tabe valg efter valg. 

De kristnes stemmer skal i gang med at arbejde.
Samtidig véd vi jo, at de kristne stemmer på mange partier, 

alt efter om det er pengepungen, traditionen, værdierne eller 
fx frygten for islam, der er det dominerende. Og det er nemt 
at fi nde umuligheder ved fx de Konservative. Men hvilket parti 
ville så være muligt? 

Derfor er mit alternative forslag, hvis det første 
ikke lykkes, at KD omdannes til et Kristendemo-
kratisk Netværk, hvor de kristne medlemmer 
kan inspirere hinanden – og tage deres gode 
værdier med over i hver deres nye parti og søge 
indfl ydelse dér. 

Gud glæder sig, når vi tør leve drømme ud! Gud elsker at gøre det umulige muligt for os!
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Af Niels Arbøl

Lektor, forfatter og forlægger
Dronninglund

Den seneste Megafon-måling 
har været dyster for Det kon-
servative Folkeparti, hvor det 
står til at få blot 2,7 procent af 
stemmerne, hvis der var valg 
i dag. Det er dog ikke over-
raskende på baggrund af, at 
partiet de sidste mange år har 
fundet meget lav tilslutning 
fra vælgerne.

I den pågældende menings-
måling ligger De konservative 
kun foran Kristendemokraterne, 
der må nøjes med at have 1,2 
procent af vælgerne bag sig. 
Ikke just opmuntrende læsning 
for de to i forhold til udsigten til 
et muligt folketingsvalg i nær 
fremtid. 

Fælles interesse
De to småpartier kunne imid-

lertid fusionere til ét parti, hvis 
de begge var villige til at opgive 
private interesser og indgroede 
vaneforestillinger. 

Dette ville efter min bedste 
opfattelse blive til fordel for 
begge parter i et politisk land-
skab, hvor det er blevet stadig 
vanskeligere at positionere sig. 
Der kunne sagtens blive tale om 
en synergieffekt, således at et 
fælles partiprojekt ikke blot ville 
opnå summen af de to partiers 
nuværende tilslutning hver for 
sig, men mere end det.

Fælles identitet
Det afgørende for et politisk 

parti er nemlig identiteten. De 
konservative har gennem årene 
som middel mod tilbagegangen 
ment, at denne skulle vendes 
enten ved at føre nye politiske 
mærkesager frem eller sætte 
yderligere fokus på en af dem. 
Men lige lidt har det hjulpet, 
også fordi konkurrencen er hård 
i forhold til Liberal Alliance og 
andre borgerlige partier.

Så udgangspunktet bør sam-
le sig om den grundlæggende 
identitet, der giver et nyt fæl-
les parti et særkende. Dette 
gør også, at man som vælger 
kan være enig eller uenig om 
konkrete politiske emner, men 
stadig vil holde fast ved partiet 
– på grund af identiteten. De 
konservative har mistet meget 
heraf gennem årene, men i 
politik er det aldrig for sent at 
ændre kurs.

Kom hjem!
Og hvorfor ikke gribe en 

oplagt mulighed – at fusionere 
med Kristendemokraterne. Det-
te er mere end en oplagt strate-
gisk mulighed, det er fremfor alt 
at vende hjem – til den identitet, 
der for en stor del prægede de 

Konservative tidligere og også 
på visse punkter fortsat gør det. 
Men som helhed identifi ceres 
partiet i dag ikke så meget med 
’Gud, konge og fædreland’, men 
med økonomiske lettelser for de 
velhavende og for boligejerne. 

En større identiet
Ved at gøre fælles sag med 

Kristendemokraterne ville så-
danne programpunkter blive en 
del af en større identitet. For ek-
sempel: Topskattelettelser ville 
gøre det muligt for fl ere familier 
at leve af én indkomst, så en 
mor eller far kan passe de små 
børn hjemme, og afskaffelse af 
grundskyld og ejendomsskat (til 
gengæld for udfasning af rente-
fradrag og skat på avancer ved 
boligsalg) ville på samme måde 
styrke familiens muligheder for 
at blive boende, hvor de ønsker, 
og ikke risikere at måtte opgive 
hus og hjem.

Socialkonservatismen
Fokus’et på familien er i for-

vejen den stærkeste og mest 
positive mærkesag hos Kristen-
demokraterne, der imidlertid har 
et bredere perspektiv for dens 
trivsel, og som samtidig har et 
større socialt engagement end 
de Konservative. 

De to parter har et fælles 
hjem i socialkonservatismen 
og et kristent menneskesyn, 
men dette er for en stor del 
blevet overset af netop de Kon-
servative.

De to partier ligger på linje 
i fl ere andre henseender, bl.a. 
med hensyn til miljøpolitik og 
den grønne omstilling, der sy-
nes helt glemt af regeringen i 
dens nye udspil.

Sammen i EU
Et andet fælles hjem er natur-

ligvis, at begge partier på euro-
pæisk plan tilhører ’Det Euro-
pæiske Folkeparti’ (European 

People’s Party, EPP), d.v.s. den 
transnationale sammenslutning 
af kristendemokratiske og kon-
servative partier. 

EPP blev dannet af kristen-
demokratiske partier i 1976, 
men har siden optaget andre 
centrum-højre partier. Dens 
gruppe er den største i Europa-
parlamentet, hvor de også kal-
der sig ’Christian Democrats’, 
og en lang række europæiske 
toppolitikere hører til denne 
politiske tradition, således f.eks. 
formanden for kommissionen, 
Jean-Claude Juncker fra Lu-
xembourg og forbundskansler 
Angela Merkel fra Tyskland.

Se på CDU
Det vil derfor være oplagt, 

at et fornyet konservativt og 
kristendemokratisk parti tager 
udgangspunkt i den identitet, 
som det tyske CDU med succes 
har haft gennem årene. 

Der er stor forskel på de bri-
tiske konservative og de tyske 
kristendemokrater (som nogle 
journalister fejlagtigt udeluk-
kende kalder ’de konservative’). 

Det gælder ikke alene i Euro-
papolitikken (Brexit!), men også 
på det sociale og økonomiske 
område, og desværre har de 
danske konservative gennem 
årene lænet sig tæt op ad de 
britiske. 

I Tyskland har CDU også 
været i regering med tyske so-
cialdemokrater og er det også 
dag – hvilket er utænkeligt for 
de Konservative herhjemme. 
CDU er et virkeligt folkeparti, 
placeret i midten, der kan gå i 
regering til begge sider, og det 
kunne de Konservative, der er 
kørt fast i en blokpolitik, lære 
noget af.

Nyt fælles navn
Så det er socialkonservatis-

men, menneskesynet, familien 
og det centrumssøgende folke-
parti, som ville blive en fælles 
og anerkendt del af et nyt fælles 
parti. Det bør selvfølgelig også 
have et navn, forskelligt fra de 
to nuværende, for at markere 
det nye fælles projekt.

Imod fremmedhad
Den kristendemokratiske 

identitet vil være et godt grund-
lag til at kunne imødegå den 
om sig gribende og i grunden 
virkelig farlige populisme, der 
manifesterer sig ved fjendtlig-
hed over for indvandrere og 
flygtninge samt en udbredt 
skeptisk holdning over for den 
Europæiske Union. 

Et konservativt og kristen-
demokratisk parti må nødven-

digvis have en grundlæggende 
humanitet og åbenhed over for 
de fremmede og ikke deltage 
i den sygelige nedgøring af 
muslimer og islam. 

Det bør også give utvetydig 
støtte til det europæiske projekt, 
som gennem tiden har sikret 
Europa fred og velstand. Begge 
dele er klart personificeret i 
kansler Angela Merkel. 

De konservative herhjemme 
opnår intet ved at lefl e for Li-
beral Alliance, Dansk Folke-
parti eller ’Nye Borgerlige’ – den 
yderste højrefl øj.

Fordel for KD
Også for Kristendemokra-

terne ville det være en stor 
fordel at gøre fælles sag med 
de Konservative. 

Ikke alene ville dette gøre det 
mere end sandsynligt, at deres 
kandidater ville blive repræ-
senteret i Folketinget, det ville 
også føre partiet defi nitivt ud af 
den ekskluderende mentalitet, 
som endnu præger partiet, hvor 

andagt og gospelkor går hånd i 
hånd i politiske sammenhænge. 

Selv på dens mest ømme tå – 
abortspørgsmålet – ville partiet 
kunne gøre fremskridt, forudsat 
de Konservative var villige til at 
tilegne sig CDU’s synspunkt på 
dette område. Op til seneste 
valg advokerede Kristendemo-
kraterne selv for at løse dette 
problem, som man fik gjort i 
CDU, nemlig ved at indføre en 
obligatorisk rådgivning og støtte 
for abortsøgende. Rigtig mange 
mennesker vil fi nde det rimeligt, 
at den abortsøgende gennem 
en sådan rådgivning, der bl.a. 
består af socialrådgivere og 
psykologer, får lejlighed til at 
lytte til sin egen stemme, før 
denne vigtige beslutning tages. 

På en måde er der altså ikke 
tale om fri abort, fordi den er 
betinget af denne rådgivning, 
men det kan også kaldes fri 
abort, eftersom kvinden selv 
har den endelige afgørelse. 
Således skulle begge holdnin-
ger kunne identifi cere sig med 

denne model.

Begge må give sig
Som nævnt kræver en ny 

partidannelse, at begge parter 
er villige til at give sig og til at 
orientere sig mod en ny fælles 
identitet. 

Man skal ikke undervurdere 
de interesser, som veletable-
rede politikere kan have i at 
fortsætte i den gamle plovfure, 
og i håb om at kunne opsluge 
den anden part. 

Man kan også spekulere 
på, om det er muligt at forene 
den nøjsomme missionsmand 
i Ringkøbing med den velha-
vende lystbådejer i Hellerup. 
Men måske kunne en radikal 
nytænkning og inspiration fra 
vores sydlige naboland ikke 
alene gavne de to partier, det 
kunne også løse nogle af de 
væsentlige politiske problemer 
i det Danmark, hvis sag begge 
partier hævder at ville gavne.

Niels Arbøl var den første, der 
herhjemme udsendte et videnska-

beligt værk om kristendemokra-
terne (1984). Værket udkom siden 

i andre lande, bl.a. Sverige, hvor 
’Kristdemokraterna’ siden 1991 

har været repræsenteret i den 
svenske rigsdag. Han er ikke læn-
gere politisk aktiv og tilhører ikke 

nogen af de to omtalte partier.

KD og Konservative
bør fi nde sammen

Niels Arbøl har skrevet en række 
samfundspolitiske bøger, bl.a. 
om kristendemokraterne. 

Det ville gavne begge partier, for de har fælles værdier, mener lektor Niels Arbøl. 
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

I dag var jeg og min ældste søn på 12 år på pokémon-jagt inde 
i Bibliotekshaven (Pokémon Go). Vi havde hørt, det var et godt 
sted, og at der var fl ere sjældne af dem derinde. 

Det vidste resten af Sjælland så åbenbart også, for der var til 
min forbavselse fl ere hundreder mennesker derinde, børn, unge 
og voksne. 

Folk stod eller sad overalt rundt omkring i haven og tjekkede 
deres telefoner eller iPads. Pludselig bevægede størstedelen af 
menneskefl okken sig massivt hen mod det ene hjørne af haven. 

Ophidsede og begejstrede børn og unge stormede hen for at 
fange en særlig sjælden pokémon, som nogen angiveligt skulle 
have fundet derhenne. Få minutter efter vendte de fl este slukørede 
tilbage uden gevinst, for det var oftest bare en ”prank”, altså bare 
noget, nogle havde fundet på at sige/råbe for sjov. 

Min søn fulgte med fl okken et par gange, og som han sagde 
bagefter: ”Jeg ved godt, at det nok bare er en ”prank”, men hvad 
nu hvis der alligevel er noget?”. Og sådan kom vi til at tale om, hvor 
svært det er at stå imod gruppepres og massehysteri, for selvom 
hjernen maner til fornuft, så er der den der følelse i resten af krop-
pen, som har trang til at følge med massen. 

Flertallet må have ret?! Det gælder ikke kun i forbindelse med 
pokémon, men også på så mange andre områder i livet, politik, 
mode, moral, social adfærd osv. 

Så tak til Pokémon Go for en super anledning til at snakke med 
min søn om livets store udfordringer.

Hilsen Suh

Kære Anonym
Når et kærlighedsforhold går 

i stykker, taler man ofte om, at 
man får ”knust hjertet”. Det er et 
godt og beskrivende udtryk for, 
hvordan man kan have det indeni. 
Man oplever det som om, at ens 
hjerte ikke længere virker. 

Tilbage er der måske kun trist-
hed og smerte. Sådan er det jo 
også, hvis man kommer til skade 
fysisk: Hvis man brækker en arm, 
så kan man ikke bruge den i et 
stykke tid, den skal holdes helt i 
ro, for ellers føler man smerte, og 

den heler ikke ordentligt op. 
Det lyder som om, at du og din 

eks-kæreste har haft nogle dejlige 
år sammen, siden I kunne skilles 
som gode venner. Der har været 
og er åbenbart stadig, en stor 
respekt for hinanden. 

De gode ting, I hver især har 
givet hinanden, kommer aldrig 
dårligt tilbage, og gode ting øde-
lægger pr. defi nition ikke. Så det 
er ikke jeres tidligere forhold, der 
er problemet, men snarere den 
måde du forholder dig til et nyt 
på. Du forventer sandsynligvis at 

være ”rask” i hjertet før det er der. 
Hav tålmodighed med helingspro-
cessen, for det tager tid – jo større 
sår, jo længere tid. 

Og husk, at alle mennesker 
heldigvis er forskellige, så at sam-
menligne en ny kæreste med din 
tidligere er ikke konstruktivt på 
nogen måde. Mål hende i stedet 
ud fra de værdier og forventninger 
du har til en kommende kone, og 
vær nysgerrig og åben overfor 
hende i stedet for. 

Og hvis du endelig vil sam-
menligne et nyt forhold med dit 

tidligere forhold, så skal du være 
så fair at vente 2 år med at gøre 
det, for først på det tidspunkt vil 
du have kendt den ”nye pige” i lige 
så lang tid og lige så godt som din 
tidligere kæreste.

Selvom det kan være svært 
igen at være single, så tag den 
blot med ro, hold måske en ”orlov” 
fra det hele et stykke tid, og vent 
til dit hjerte er helet helt op igen.

Hilsen Suh

Hej Suh
Jeg er en fyr på 26. Jeg 

havde for 3 år siden en kære-
ste, som var mit livs kærlighed. 
Hun havde det ligesådan med 
mig. 

Vi var sammen i 2 år, og 
så gik det pludselig i stykker. 
Vi kunne ikke fi nde den gnist 
og den fælleshed, som vi 
havde, da vi mødte hinanden, 
og selvom vi stadigvæk holdt 
utroligt meget af hinanden, 
gjorde vi det forbi. 

Vi skiltes i enighed og som 
venner. Nu bagefter fylder 
hun stadigvæk rigtig meget 
i min bevidsthed, og jeg kan 
slet ikke tænke på andre piger. 

Det er som om, at alle an-
dre bliver sammenlignet med 
hende, og selvom de kan være 
nok så søde og smukke, så går 
det bare ikke. 

Jeg er bange for, at jeg 
aldrig kommer videre herfra. 

Anonym

Kære Suh
Jeg er en kvinde på 56 år 

som skriver til dig, fordi jeg er 
bange for, at min mand har 
en affære. 

Jeg har opdaget nogle ting 
på det sidste, som ikke pas-
ser sammen, arbejdstider, 
der ikke stemmer, pludselige 
telefonopkald om aftenen, 
som han pludselig er meget 
hemmelighedsfuld omkring, 
og han er meget mere aktiv 
på Facebook, end han plejer 
at være. 

Jeg er så ulykkelig og ved 
slet ikke, hvad jeg skal stille 
op. Vi har været gift i 33 år og 

har to voksne børn sammen, vi 
har begge gode jobs, et dejligt 
hus og gode fælles venner, så 
jeg forstår slet ikke, hvorfor det 
kan være? Min mand har slet 
ikke på noget tidspunkt givet 
udtryk for, at han mistrives i 
vores ægteskab, og han er et 
menneske med en høj moral 
og meget vellidt både privat 
og på sit arbejde. 

Jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal gribe det an, og jeg ved 
ikke, om jeg skal konfrontere 
ham med det eller vente, til jeg 
har ”konkrete” beviser?

Vh en ulykkelig hustru

Kære Ulykkelige Hustru
Der er en talemåde, der siger, 

at man skal lade tvivlen komme 
den anden til gode. Det er der 
noget fornuftigt i, så prøv i første 
omgang at lade være med at 
overbevise dig selv om, at din 
mand med sikkerhed har en af-
fære. Giv ham en chance i dit 
hjerte. 

Når det så er sagt, så kan jeg 
godt forstå din bekymring, og den 
uro og angst det vækker i dig vil 
fylde dig mere og mere med tiden. 
Vent ikke, til du har ”konkrete 
beviser”, for det ved du ikke, hvor 
længe vil tage dig at få, men tal 
med din mand om det, hellere nu 
end senere. 

Sørg for at vælge et tidspunkt, 
hvor I ikke er fortravlede eller kan 
blive afbrudt midt i det hele, gerne 
en weekend, hvor I kan sove 
på det bagefter og så eventuelt 
fortsætte snakken næste dag. 
Fortæl ham så konkret som muligt 
om dine observationer, og fortæl 
ham, hvordan det påvirker dig: At 
du er ulykkelig og ikke ved, hvad 
du skal stille op. Fortæl ham, at du 

ikke har indtryk af, at han mistri-
ves i jeres ægteskab, og at du har 
brug for svar på dine spørgsmål. 
Brug dine ører, dine øjne og din 
intuition til at få klarhed over dine 
bekymringer. 

Vov at være ærlig omkring dine 
tanker og følelser, også selvom 
du i situationen kan blive flov 
over dem og måske få tanken, at 
du overreagerer. Alle følelser er 

legitime, og hvis du ikke får snak-
ket ærligt ud med din mand om 
dem, vil de æde dig op indvendig 
og skabe mere og mere distance 
mellem jer. Er der virkelig en 
anden kvinde inde i billedet, vil 
du indirekte skubbe din mand 
i armene på hende ved at lade 
som ingenting. I stedet skal du 
minde dig selv og din mand om alt 
det, som I har sammen: Et langt 

liv, to børn (måske børnebørn?), 
fælles venner, hus osv. og kæmpe 
for det! 

Lad ikke din mand forlade alt 
dette uden kamp, og uden at han 
bliver helt klar over, hvad det er, 
han i så fald vender ryggen til. Og 
det vil måske få ham til at tænke 
sig en ekstra gang om.

Hilsen Suh

Jeg kan stadig ikke glemme hende
På pokémon-jagtPå pokémon-jagt

Snak med din mand om din mistankemistanke

Selvom det kan være svært igen at være single, så tag den 
blot med ro, hold måske en ”orlov” fra det hele et stykke tid.

Vov at være ærlig omkring dine tanker og følelser, også selvom du i situationen kan blive fl ov 
over dem og måske få den tanke, at du overreagerer.
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- Jeg har fået mine børn tilbage, 
siger Lone Thorgaard og tilfø-
jer: - Ja, det lyder mærkeligt, for 
Lotte er 53 og Dan 50 år.

Men de sidste 25 år har Lone 
følt sig afskåret fra sine børn. De 
boede ikke blot langt væk i Syd-
afrika, men kom under indfl ydelse 
af en manipulerende leder. Under 
dække af kristennavnet snød og 
bedrog han mange mennesker. 

Han er nu fl ygtet til Schweiz
i skattely...

Idealistisk fællesskab
- Min datter Lotte har altid 

været eventyrlysten, fortæller 
Lone, der er enke efter den irske 
prædikant Bob Seales. Familien 
kom i Karlslunde Strandkirke. Her 
oplevede hendes børn også et 
dejligt fællesskab, så Lotte havde 
en drøm om at leve i et varmt 
kristent fællesskab.

- Så da hun var på ferie i 
Sydafrika, forelskede hun sig i 
landet, og hun ville sammen med 
et sydafrikansk par, hun mødte, 
fi nde det smukkeste sted i landet 
og starte et kollektiv. Og det var 
en god vision, og det begyndte 
også godt, fortæller Lone.

- Der kom fl ere og fl ere men-
nesker til kollektivet. De købte 
jord og byggede skønne huse. 
De dyrkede avocado, macademia 
nødder, bananer, appelsiner, 
citroner og meget andet.

Slangen i Paradis
Men der var en slange i dette 

paradis... Lederen, der oprindeligt 
hed Douglas Howell. Senere tog 
han det jødiske navn Davit Avi. 
Hans organisationen kaldte han 
Alon International. 

- Nu er det blevet afsløret, at 
lederen har investeret i huse 
rundt om i verden og et hotel i 
Schweiz til sig selv. Han er nu 
fl ygtet for ikke at blive retsforfulgt  
for bl.a. skattesvig i Sydafrika, 
fortæller Lone.

- Jeg er kommet på besøg 
dernede gennem disse 25 år, 
fordi jeg gerne ville se mine bør-
nebørn. Men jeg brød mig ikke 
om lederen. Og han forsøgte at 
holde de ca. 150 voksne og 50 
børn i isolation uden kontakt med 
deres biologiske familier.

Min datter - og min søn Dan, 
som senere sluttede sig til kollek-
tivet - kom ikke hjem for at besøge 

mig. Jeg måtte tage derned. Og 
mens jeg var der, blev min datter 
hele tiden ringet op af lederen, 
som skulle vide alt om, hvad der 
foregik.

Styrede med frygt
- Der blev efterhånden en 

atmosfære af frygt, fordi lederen 
styrede og kontrollerede ned til 
mindste detalje, fortæller Lone.

Hendes datter Lotte havde 
dog en særstatus, dels fordi hun 
havde været med til at grund-
lægge stedet, og dels fordi hun 
havde et job udenfor kollektivet 
som hospitalsdirektør. Men alle 
pengene røg i den fælles pen-
gekasse.

- Nu har det vist sig, at mens 
de alle levede nøjsomt, så levede  
lederen i sus og dus og rejste 
verden rundt, mens alle knoklede, 
fortæller Lone.

Misbrugte Guds navn
Når det kunne lade sig gøre 

at holde så mange mennesker 

i et psykisk jerngreb, hang det 
også sammen med, at lederen 
misbrugte beboernes hengivne 
kristne tro og deres ønske om 
at tjene Gud - til i stedet at tjene 
lederen...

Bl.a. fortæller Lone om, at 
lederen fi k folk til at stå op om 
natten for at bede i timevis - ikke 
fordi de havde lyst, men fordi 
lederen brugte deres gudsfrygt 
til at manipulere med de kristne.

Lederens søn opførte sig end-
nu værre en faderen. Han har 
kuet og slået børn. Ja unge piger 
er endda blevet voldtaget, og 
unge mænd er blevet tortureret, 

mener Lone.
- Magtbegær og hor følges ofte 

ad hos falske profeter - og også i 
dette tilfælde er alle tre foregået.

Afsløret af prædikant
- Alt sammen er nu kommet 

frem i lyset. En dygtig kok og 
prædikant har afsløret tingene. 
Han har været med fra starten,  
men rejste væk. Men efter et år 
i Mozambique følte han, at Gud 
sagde, han skulle tage tilbage 
og fortælle det, han vidste. Det 
var svært for ham, men han 
gjorde det.

Det er kun tre uger siden, det 
skete, men da han afslørede, 
hvad han vidste, var der også 
mange andre, der kom frem med 
deres kritiske spørgsmål.

Lederen flygtede sammen 
med sin kone, søn, svigerdatter 
og børn til Schweiz, hvor han har 
købt et hotel for et år siden.

- Ved fl ugten ville lederen til-
bage til sit hus for at hente noget, 
men det blev ham nægtet.

Bagefter gik kollektivets be-
boerne ind i huset og ødelagde 
i vrede møblerne. Her fandt de 
også pornografi sk materiale...

Ikke dumme
- Men hvordan kunne det stå 

på så længe? 
- Ja, det er svært at forstå. Men 

i starten var det jo godt nok, og 
så blev det værre og værre. De 
150 voksne er jo ikke dumme 
mennesker. Der er fx fi re læger, 
tre sagførere, tre revisorer, en del 
lærere, og min datter er direktør 
på et hospital. Men de var på en 
måde hjernevaskede og kunne 
ikke se, hvad der skete, forklarer 
Lone Thorgaard.

Isoleret fra familier
- Lederen har holdt alle væk 

fra deres biologiske familier, og 
ingen fi k lov til at besøge deres 
hjemlande.

Lederen var også så snu, at 

han kritiserede mand overfor 
kone og omvendt. Så havde han 
dem som brikker i sin hånd.

Vi i familierne blev også kritise-
ret, og jeg blev selv kaldt for en 
dårlig mor. Men jeg rejste alligevel 
derned år efter år, for jeg ville ikke 
miste kontakten med mine børn.  
Men det var svært. Jeg havde 
kufferter fyldt med mad og gaver 
med i alle årene, for de havde 
ingen penge og glædede sig til 
hver gang, jeg kom.

- Jeg rejste hjem og var ked af 
det mange gange, men følte mig 
magtesløs. Men Gud trøstede mig 
tit, når jeg savnede dem, sådan 
som de var - før de endte der.

En af de falske profeter
- Talte du ikke med nogen  

om det?
- Joh, men det var ikke nemt 

at gennemskue. Og vi vidste jo 
heller ikke alt, hvad der foregik. 

Men jeg kan huske, at jeg 
engang talte med prædikanten 
Johannes Facius om lederen. 
Han havde mødt lederen på en 
konference i Sydafrika, og han 
sagde om ham: ”Nu har jeg mødt 
en falsk profet”. 

Lone Thorgaard henviser også 
til kapitel 34 i Ezekiels Bog i 
Gamle Testamente, hvor Gud 
gennem profeten Ezekiel døm-
mer de falske hyrder, som kun 
tænker på sig selv, så det går ud 
over fårene.

Tilgiv mig mor
- Min datter ringede til mig og 

fortalte om afsløringen. Hun græd 
og sagde: Tilgiv mig mor, at jeg 
har svigtet dig i 25 år. 

Nu kommer de snart hjem til 
jul og besøger mig. Og mine børn 
ringer næsten dagligt til mig. De 
prøver at fi nde sig selv i deres nye 
frie liv og tro på Jesus. Og sam-
tidig er de i gang med at samle 
beviser til en retssag, og mange 
ting kommer nu for dagens lys.

 De kan mærke friheden derne-
de, men de græder også meget 
og behøver megen forbøn, da der 
er tale om så mange år, opfordrer 
Lone Thorgaard.

- Jeg er meget glad for, at 
Udfordringen vil følge med i 
denne uhyggelige sag, for det er 
til skræk og advarsel for os alle. 
Djævelen er på jagt efter os, men 
Gud er heldigvis størst!

Lones familie
blev bedraget 
af falsk hyrde
Efter 25 år kan Lone Thorgaard, Karlslunde, 
endelig få besøg af sin familie, efter at en falsk 
profet bedrog familien i 25 år i Sydafrika.

Lones søn Danny blev idømt havearbejde på livstid, efter at han 
havde tilladt sig at kritisere lederen.

Lone Thorgaard ses her ved et besøg på kollektivet i Sydafrika sammen med datteren Lotte og barnebarnet Rebekka.
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Af Bodil Lanting

- Vi har oplevet, at Guds kærlig-
hed kan forvandle både os og 
vores samfund. Nu ønsker vi, 
at fl ere skal få del i det samme 
håb og den samme spændende 
virkelighed ved at følge Jesus.

Sådan forklarer ærkebiskop 
Justin Welby den engelske kir-
kes nye inititav, ’Renewal and 
Reform’. Her er fokus på Jesus 
Kristus som troens indhold - ikke 
på det faldende antal kirkegæn-
gere. 

Tidligere på året kom det frem, 
at antallet af kirkegængere per 
uge i 2016 for første gang er på 
under 1 million. Det svarer til om-
kring to procent af befolkningen, 
skrev The Guardian i januar.

Stærke vidnesbyrd 
Renewal and Reform-program-

met bruger digitale løsninger for 
at nå befolkningen med de gode 
nyheder. I en række videoer 
fortæller brændende kristne fra 
alle samfundslag, inklusive ær-
kebiskoppen af Canterbury, om 
vigtigheden af at dele troen på 
Jesus med folk på gaden. 

- Det handler ikke om, hvorvidt 
kirken skal have polstrede stole. 
Det at vidne om, hvem Jesus er 
og hjælpe andre til at kende ham, 
har vi ofte kaldt evangelisering. 
Det betyder, at alt det, Gud har 
givet os i Jesus Kristus, fl yder 
over gennem os. Det har intet 
med overlevelsesstrategier eller 
genskabelse af medlemstallet 
i kirken at gøre, understreger 
Welby.

’Vi skal ud på gaden’
Ærkebiskoppen af York, Dr. 

John Sentamu, siger det sådan:
”Vores opgave er at være der-

ude, på gaderne, hvorsomhelst, 
for at dele det fantastiske budskab 
om Jesus: At han virkelig tilgiver 
os vores synd, giver os nyt liv her 
og nu og et håb for fremtiden.”

Også biskoppen af Burnley, 
Philip North, roser programmet.

- Det tager de store udfordrin-
ger, som kirken står overfor, helt 
seriøst. Men det ser udfordrin-
gerne i øjnene, ikke med frygt 
men med et ægte håb. Og det håb 
er født ud af ren og skær tillid til, 

Den anglikanske Kirke 
vil ud med evangeliet
Kirkens nye projekt, ’Fornyelse og Reform’, handler ikke om fl ere medlemmer, men om at fl ere 
englændere skal møde Guds kærlighed, siger ærkebiskop Justin Welby.

Det handler ikke om faldende kirkegang, men om at dele troen på Jesus og håbet for fremtiden, 
siger ærkebiskopperne Justin Welby og John Sentamu om det nye reformprogram.

Anglo-katolikker: Lægger stor vægt på sakramenterne, 
brug af messeklæder, klokkeringning og stille bøn. Mange er 
imod kvindelige præster og kæmper mod liberal teologi og 
homo-vielser. Nogle fra denne gruppe har forladt kirken til 
fordel for den romersk-katolske kirke.

Traditionalister: Den største gruppering, som typisk tror 
på Gud, dronningen og fædrelandet. Mange går op i, at 
kirken fi ndes i alle engelske byer og landsbyer som kultur-
bærende institution, og folk er aktive i det lokale arbejde for 
forskellige godgørende organisationer.

Liberale: Går ind for, at kirken engagerer sig i verden og 
hele tiden nyfortolker evangeliet. Grupperingen er positiv 
over for kvindelige præster og homofi le og engagerer sig i 
sociale aktioner og tværreligiøse projekter. For mange libe-
rale er Gud ”grøn” - og for nogle også af hunkøn.

Evangelikale: Bibeltro kristne, som lægger vægt på det  
personlige liv med Gud. De er typisk karismatiske og åbne 
over for moderne typer af lovsang. I denne gruppe fi nder 
vi menigheden Holy Trinity Brompton, som har udviklet de 
verdenskendte Alpha-kurser, hvor millioner af mennesker i 
forskellige kirker lærer mere om den kristne tro. Ærkebiskop 
Justin Welby hører til i denne gruppe, mens hans forgænger,     
Rowan Williams, var mere liberal.

- Kirkens unge skal udrustes til at fortælle andre de gode nyhe-
der, mener Alexandra Podd fra kirkens ungdomsråd.

at Jesus har vundet sejren, og at 
hans kærlighed vil vinde til sidst. 

Ind imellem kan vi falde i den 
fristelse at blive en frygtsom 
kirke, der bekymrer sig for vores 
fremtid som institution. Men der er 
ingen plads til bekymring i Guds 
rige. Fremtiden er fuld af håb, og 
fornyelses- og reformprogrammet 
opfordrer os til at tage imod det 
håb, fordi det bygger på Guds 
løfter, forklarer North. 

De unge skal ud på gaden
Også en af kirkens unge le-

dere, Alexandra Podd fra Youth 
Council, opfordrer til mission:

- For mig handler håbet for 
fremtiden om, at der stadig er en 
kirke om 20 år, som min genera-
tion kan tjene i og blive betjent af. 
Det er så vigtigt, at vi udruster de 
unge i vores menigheder til at gå 
ud i deres lokalsamfund og dele 
de gode nyheder om Jesus.

Vi må huske på de hundreder 
og tusinder af mennesker i vores 
områder, som ikke kender de 
gode nyheder om Jesus Kristus.

Vi er bare nødt til at dele vo-
res håb for fremtiden med dem, 
siger hun.

Karismatiske kirker vokser
Mens de mere traditionelle 

anglikanske kirker oplever tilba-
gegang, vokser de karismatiske 
menigheder. Blandt dem er Holy 
Trinity i Brompton, London, som 
i 1990 udviklede Alpha-kurserne. 
Mere end 29 mill. mennesker i 
169 lande har nu prøvet Alpha, 
og materialet er oversat til 112 
forskellige sprog.

Kurset bliver brugt i mange  
protestantiske kirker samt i den 
katolske og ortodokse kirke.

På verdensplan har Den Ang-
likanske kirke over 80 millioner 
medlemmer i over 160 lande. 
Især i Afrika er medlemmerne 
meget imod homo-ægteskaber. 
Justin Welby mener dog ikke, at 
denne uenighed behøver at føre 
til splittelse af kirken. 

Både katolikker, protestanter, 
ortodokse og frikirkeledere i UK 
er nu med i et stort fælleskirkeligt 
initiativ, hvor man vil bede om 
vækkelse i dagene op til pinse 
2017. Også Justin Welby er med 
i projektet, hvor den enkelte kirke 
dels kan bede internt, dels ar-
rangere fællesbøn sammen med 
nabokirkerne.

Anglikanske grupperinger

Israel: Arkæologer udstiller fund 
fra byen, hvor David slog Goliat
Arkæologer har i syv år arbejdet med 
udgravning af den by, som menes at være 
stedet for kampen mellem David og Go-
liat. Nu udstilles deres fund i Bible Lands 
Museum i Jerusalem.

Charisma News oplyser, at Sja’arajim (’to 
porte’, som omtales i 1 Samuelsbog 17:52) i 
Elah-dalen, menes at være 3.000 år gammel. 
Nu hedder byen Khirbet Qeiyafa.

Dateringen af byen er sket med anvendel-
se af kulstof 14-metoden på 28 forbrændte 
olivensten. Forskerne har konkluderet, at 
byen har haft en storhedstid i slutningen af 
det 11. århundrede og i begyndelsen af det 
10. årh.f. kr. - det vil sige på Kong Sauls og Davids tid.

- Ingen kan modsige disse data, siger professor Yosef Garfi nkel 
fra det arkæologiske institut ved Hebrew University of Jerusalem.

Professor Garfi nkel har ledet udgravningerne sammen med pro-
fessor Michal Hazel fra Southern Adventist University of Tennessee.

Bodil

Professor Yosef 
Garfi nkel har bl.a. 
dateret oliven-sten 
fra Sja’arajim.

Kina forbyder kristen 
undervisning af børn under 18
Kommunistpartiet i Kina har den 4. august tilbageholdt to 
kvinder, da de ville køre en gruppe børn til en kristen børnelejr. 
Kvinderne blev anklaget for at hjernevaske børn.

China Aid oplyser, at Zhou Yanhua og Gao Ming fra Yining County 
Church blev tilbageholdt af myndighederne i henholdsvis 10 og 15 
dage. De blev anklaget for at indoktrinere mindreårige med overtro. 
Kinsesisk lov forbyder religiøs undervisning til alle under 18 år ud fra 
den overbevisning, at børn skal beskyttes mod ”farlig hjernevask”, 
forklarer China Aid.

Børnenes forældre fi k at vide, at de fremover kunne få forbud 
mod at deltage i kristne lejre.

Kommunistpartiet i Kina har de seneste år arbejdet for at 
begrænse spredningen af kristendommen. Myndighederne har 
fjernet kors fra kirketage, og kristne er blevet arresteret, hvis de 
protesterede mod aktionen.

”China Aid fordømmer myndighedernes aktion mod Zhou, Gao og 
børnene, der er involveret i denne sag og vil rapportere denne type 
hændelser for at afsløre det kinesiske styres misbrug og kæmpe for 
religionsfrihed”, hedder det i en udtalelse fra China Aid. 

Bodil

Ny rapport: 98 procent af alle 
gravide med zika får sunde børn
Ifølge de nyeste undersøgelser er risikoen for, at gravide med 
zika-virus føder børn med hjerneskader, blevet stærkt over-
drevet af abortindustrien. I virkeligheden fører smitten kun til 
mikrocefali i 1-2 procent af tilfældene. 

Det betyder med andre ord, at 98 % af kvinder med zika får sunde 
børn, understreger Gene Veith fra Patheos.com. Alligevel har mange 
volontører fra abortgiganten Planned Parenthood været i aktion 
i zika-ramte områder for at advare gravide mod virussen. Også 
LifeNews.com har kendskab til næsten 600 gravide, som oplever 
pres for at vælge abort på grund af zika-smitte.

- Der er mange misforståelser og unødig frygt omkring zika-
virussen. Desværre bliver frygten motiveret af politik, siger Donna 
Harrison fra The American Association of Pro-life Obstetricians and 
Gynecologists. Hun understreger, at kvinder, som får virussen før 
de bliver gravide, vil udvikle immunitet. 

Abortmodstandere i USA beklager, at et program for begrænsing 
af zika-virus og behandling af smittede er blevet nedstemt i Repræ-
sentanternes Hus og Senatet, fordi Planned Parenthood er imod.

Bodil

Abortindustrien fører kampagner og overdriver faren for fød-
selsskader efter zika-smitte.



Udfordringen søndag den 25. september 2016  UDLAND . 11 

Af Bodil Lanting

Den Demokratiske vicepræsi-
dent-kandidat Tim Kaine har for 
nylig udtalt, at hans katolske 
tro ikke er i modstrid med ac-
cept af homo-ægteskaber.

Under en festtale for The Hu-
man Rights Campaign i Wa-
shington D.C refererede Kaine 
til skabelsesberetningen. Han 
mente ud fra 1. Mosebog kapitel 
1, at Bibelen og den kristne tro 
ikke er i konfl ikt med de seksuelle 
minoriteters sag.

Samtidig udtrykte Kaine tillid 
til, at den katolske kirke vil ændre 
holdning til homo-ægteskaber.

- Min kirke lærer mig, at der er 
en skaber, som ser på hele ver-

den, inklusive menneskeheden, 
og siger, at den er ”såre god”, 
sagde Tim Kaine.

Mangelfuld teologi
Hans udtalelser bliver imøde-

gået af bl.a. den konservative 

kristne forfatter og radiovært Dr. 
Michael Brown. Han skriver i en 
artikel på Stream.org., at Bibelen 
siger præcis det modsatte af det, 
Kaine hævder.

”Min herre, hvis du ønsker at 
fi nde støtte for din holdning no-
get som helst sted i Bibelen, er 
1. Mosebog det dårligste sted”, 
skriver Brown og understreger, 
at Gud kun skabte to køn.

Han påpeger også, at verdens 
skabelse, som beskrives  i kapitel 
1, foregår før syndefaldet.

”Når det gælder Kaines argu-
ment med, at Skaberen så alt, 
inklusive menneskeheden og 
erklærede det ’såre godt’ - i den 
forstand at homosekusalitet og 
biseksualitet mm alt sammen er 
godt - har han åbenbart glemt, at 

’såre godt’ er Guds beskrivelse 
af skaberværket før faldet, hvor 
synden kom ind i verden”, skriver 
Brown.

Hvad mener paven?
Tim Kaine citerede også pave 

Frans’ udtalelse ”Hvem er jeg, 
at jeg skulle dømme?” som et 
udtryk for, at paven accepterer 
homoseksuel livsstil.

Men det var ikke det, paven 
talte om, forklarer Brown. 

- Paven udtalte: ”Hvis nogen er 
tiltrukket af deres eget køn og øn-
sker at blive en del af kirken, hvem 
er jeg da, at jeg skulle dømme?” 
Det betyder ikke, at paven ac-
cepterer homoseksuel livsstil, 
understreger Michael Brown.

Clintons højre hånd kritiseres for 
’teologisk’ forsvar af homo-ægteskaber 

Tim Kaine 

Tim Kaine har misforstået både skabelsesberetningen og syndefaldet, mener radiovært.

Af Bodil Lanting

Under sin evangelisations-tur-
né i USA har Franklin Graham 
både opfordret mennesker til 
at tage imod Jesus - og til at 
bede for landet i forbindelse 
med præsidentvalget.

Franklin Graham har under sin 
Decision America Tour bl.a. på 
Facebook mindet kristne om, at 

valget i november er ”det mest 
kritiske i vor levetid”.

- Der er så meget på spil, for-
klarer Graham. Han peger dog 
ikke på nogen af kandidaterne og 
har tidligere udtalt, at han hverken 
sætter sit håb til det Demokratiske 
eller det Republikanske parti.

Det vigtige er, at kristne under 
bøn overvejer, hvilken af kandi-
daternes politik, der er tættest på 
de bibelske værdier, mener han.

Tjekliste for værdier.
På sin Facebookvæg har 

Franklin Graham et link til The 
Billy Graham Evangelistic As-
sociation’s hjemmeside. Her kan 
man få et overblik over partiernes 
politik vedr. fx abort, ægteskabs-
lovgivning, terror, trosfrihed, 
menneskerettigheder og forholdet 

til Israel og Jerusalem. Og det er 
vigtigt, at kristne tager del i valget, 
påpeger han.

- Du må bare spørge dig selv, 
hos hvem af de to (kandidater) 
tror du, vi kristne i det mindste vil 
få lov til at ytre os? lyder Franklin 
Grahams opfordring til USA’s 
kristne vælgere.

Præsidentkandidat Donald 
Trump (Rep.) går ind for, at 
præster udtaler deres støtte til 
navngivne politikere fra præ-
dikestolen. Men de fl este har 
fremhævet hans modkandidat.

Ifølge en ny Pew rapport har 
kun 1 procent af kirkegængerne 
hørt præsten sige noget positivt 
om Donald Trump, mens 6% har 
hørt positiv omtale af Hillary Clin-
ton. Trump bliver mest kritiseret: 
7% fortæller, at præsten har talt 
imod ham, mens kun 4% har talt 
imod Clinton.

Ifølge amerikansk lov (The 
Johnson Amendment) må kirker 
og andre skattefri organisationer  
ikke udtale sig om politiske kan-

didater. Denne lov vil Trump nu 
ændre for at sikre evangeliske 

ledere ytringsfrihed i politiske 
spørgsmål, forklarer Jerry Falwell 
Jr.. Han er en af de få evangelika-
le, som går ind for Donald Trump.

Kun ansvar overfor Gud
Blandt evangelikale er der 

voksende modstand mod The 
Johnson Amendment. 

”En præsts prædikestol skal 
kun stå til ansvar overfor Gud, og 
den fremtidige trosfrihed i USA er 
afhængig af det”, udtaler organi-
sationen The Alliance Defending 
Freedom (ADF). 

De har støtte fra over 2.000 
præster, som taler om politiske 
kandidater på en særlig “Pulpit 
Freedom Sunday,” (Fri-prædike-
stols-søndag), som de markerer 

hvert år i oktober.
Trods det gældende forbud har 

hver tiende kirkegænger hørt sin 
præst tale om kandidaterne. Og 
seks ud af 10 har hørt præsten 
tale om aktuelle politiske spørgs-
mål som trosfrihed, homoseksua-
litet og abort.

Især i de sorte menigheder 
diskuteres kandidaterne. Her har 
28% hørt præsten rose Clinton, 
mens 20% har hørt Trump omtalt 
positivt. Blandt hvide evangelikale 
protestanter udtaler 78%, at de vil 
stemme for Trump, selv om kun 
2 procent har hørt ham nævnt 
positivt i en prædiken.

Bodil

USA står 
foran et 
skæbnevalg
Evangelisten Franklin Graham opfordrer 
kristne til at bede for præsidentvalget.

Franklin Graham er ikke fortaler for nogen af præsident-kandida-
terne, men henviser til en oversigt over partiernes politik.

Må prædikener handle om politik?

Præster bør kunne tale om po-
litiske kandidater fra prædike-
stolen, mener Donald Trump.

To organisationer vil skabe et 
hjemland for forfulgte kristne 
I erkendelse af at IS begår folkemord, 
vil to kristne organisationer nu skabe 
et trygt hjemland for forfulgte kristne i 
Mellemøsten.

ChristianToday.com skriver, at The Phi-
los Project og In Defense of Christians nu 
samarbejder for at skabe et sikkert sted for 
kristne, som er fl ygtet på grund af krigen i 
Syrien og terrorgrupper som IS.

Fortalere for forfulgte kristne har netop 
været samlet i Washington D.C., for dels 
at gøre fl ere opmærksom på folkemordet, 
dels for at fi nde løsninger på den huma-
nitære krise.

Robert Nicholson fra The Philos Project sagde i sin tale: ”Vi er 
alle fristet til at blande os udenom... men det er simpelthen ikke 
en mulighed.” Han fortalte om vanskeligheden ved at levere den 
nødvendige nødhjælp og tilføjede: ”Kristne i Mellemøsten vil først 
være i sikkerhed, når de har et beskyttet hjemland, et fundament, 
som de kan bygge deres ødelagte samfund på”.

- Historien viser os fl ere eksempler på, at dette koncept virker, når 
minoriteter er truet. De kan overleve og komme til at trives på sikker 
grund, sagde Nicholason og nævnte Israel, Armenien, Kurdistan 
og - omend det er et noget tvivlsomt eksempel -  de amerikanske 
indianere. 

Bodil

Kristne udgør fi re ud af hver fem, 
som dræbes af religiøse årsager, 
men EU gør ikke noget for dem. 
Derfor har Ungarn nu åbnet et 
kontor for forfulgte kristne.

- I 81 lande verden over bliver 
kristne forfulgt, og 200 millioner 
kristne lever i områder, hvor de 
oplever diskriminering. Millioner af 
kristne er truet af radikale religiøse 
ideologier, siger Zoltan Balog, som 
er Ungarns minister for humanitære 
forhold og calvinsk præst, til Catho-
lic News Agency.

Ungarns premierminister, Victor 
Orban, er tidligere blevet kritiseret i EU for sine udtalelser om, at 
Europa burde fokusere på at hjælpe kristne i stedet for at hjælpe 
millioner af muslimer ind i Europa.

En kamp mellem EUs elite og EUs kristne
- Hvis vi virkelig vil hjælpe, skulle vi hjælpe, hvor det virkelige 

problem er. Vi skulle hjælpe de kristne før muslimerne, sagde Orban.
Han taler om, at Europa er delt mellem en ”EU-elite” og dem, der 
som han selv, vil fastholde EUs kristne rødder.

- Den politiske krig om migration er en stor mulighed for begge 
parter. For EU’s elite er det en stor chance for at ødelægge det 
Europa, som er baseret på kristendom og nationalitet. De ved, at 
muslimer aldrig vil stemme for et parti med kristne rødder. Men det 
er også en stor chance for tilhængere af nationalstater med kristne 
rødder, mener Victor Orban.

Siden Tyskland i 2015 startede sin åbne-dør-politik, har 1,5 mil-
lioner søgt asyl i landet. Mange er rejst via Balkan-ruten, selv om 
Ungarn har opsat et hegn i syd mod Serbien og Kroatien.

Det nye kontor for kristne fl ygtninge starter med et budget på 3,35 
millioner dollars. Ifølge Zoltan Balog handler det både om at hjælpe 
forfulgte kristne, skabe international opmærksomhed og koordinere 
hjælpearbejdet. Beslutningen om det nye kontor blev truffet, efter 
at ministrene Orban og Balog som de eneste protestanter havde 
været til privat audiens hos pave Frans i august. 

Vil også holde øje med forfølgelse i Europa
Balog og Orban holdt møder med fl ere kristne ledere i Rom. Blandt 

dem var den syriske patriark Ignatius Joseph III Younan, den ma-
ronitiske patriark Bechara Boutros Rai, den melkitiske ærkebiskop 
Jean-Clément Jeanbart fra Aleppo, den syrisk-ortodokse patriark 
Ignatius Aphrem II og bishop Gabriel fra den koptisk-ortodokse kirke.

- Vi er ikke kun interesseret i Mellemøsten, men også i diskrimi-
nering og forfølgelse af kristne i resten af verden. Derfor må man 
forvente, at vi vil holde et vågent øje med de mere diskrete typer 
forfølgelse (sic), der foregår inden for Europas grænser, siger 
Zoltan Balog.

Bodil

Ungarn bekæmper 
kristen-forfølgelser

Robert Nicholson

Der sker også forfølgelse af 
kristne i Europa, siger pre-
mierminister Victor Orban.



12 . VIDENSKAB Udfordringen søndag den 25. september 2016

Af Steen Jensen

Hvad gør du som kristen, hvis 
du møder en nyateist, der ag-
gressivt afkræver dig svar på 
din kristne tro? Du kan helt en-
kelt vælge at gøre dette: Fortæl 
om, hvad din tro betyder i dit liv, 
og hvad den gør ved dig!

Det gode råd kommer fra Ali-
ster McGrath til de kristne, som 
måske ikke føler sig helt ”klædt 
på” til at indgå i en heftig diskus-
sion om Gud og tro med en nya-
teist. De kristne, som ikke lige kan 
citere fx den kristen forfatter C.S. 
Lewis eller helt har styr på, hvad 
det er, ham nyateisternes super-
star Richard Dawkins har skrevet 
i sine bøger imod kristendommen.

Det er sandt, og det virker
Alister McGrath er en praktisk 

mand – en mand der véd, hvad 
der rører sig i mennesker:

- Jeg vil sige dette: Dét, du kan 
tale om, er den forskel din tro gør 
i dit liv. Hvordan den hjælper dig, 
hvis du møder lidelse, og hvordan 
den hjælper dig til at vokse som 
menneske. Det er ikke kun dét, at 
troen er sand, der er vigtigt, det 
er også dét, at troen virker, siger 
Alister McGrath.

McGrath, teologisk professor 
ved Oxford University, har både 
en doktorgrad i teologi og en ph.d. 
i molekylærbiologi og er vant til at 
nørde med de helt store spørgs-
mål om Gud og livets mening. 

Men han er ikke bare teoretiker. 
Han er også ordineret præst i den 
anglikanske kirke og en Guds 
mand, for hvem kristendom også 
er en levende, personlig tro.

En dybt intellektuel kristen 
apologet (trosforsvarer), en af 
verdens førende, der har gjort 
det til sin livsopgave at forsvare 
den kristne tro med logiske og 
fornuftmæssige argumenter.

- Men jeg vil også sige, at som 
kristne kender vi ofte ikke vores 
tro godt nok, når vi står over for 
kritikere. Da jeg var ung og gik fra 
ateisme til kristendom, blev jeg 
selv beriget af at læse C.S. Lewis’ 

bøger, og jeg vil foreslå, at man 
fi nder nogle forfattere, der siger 
én noget, og fordyber sig, siger 
McGrath.

Troen er ikke blind
Alister McGrath var forleden 

i Aarhus for – over to dage – at 
forelæse om forholdet mellem 
videnskab og tro i en fyldt Chri-
stianskirken. Et af foredragene 
handlede om den kristne C.S. 
Lewis versus nyateisten Richard 
Dawkins.

Videnskab og tro, som mange 
– især ateister – anser for at være 
som vand og ild, så fjernt fra 
hinanden, at de intet har tilfælles.

Videnskab er det rationelle, og 
tro det irrationelle, og kun dét, der 
kan måles og vejes og bevises, 
kan være sandt, lyder ateismens 
ræsonnement.

Richard Dawkins, superatei-
sten, for hvem tro er en ”form for 
mental sygdom”, som han en 
gang kom for skade at hævde, af-
skriver rask væk kristendommen 
som ”blind tro” uden skyggen af 
beviser – og alene derfor kan 
den umuligt være sand. Dawkins’ 
påstande har ukritisk bredt sig 
som ringe i vandet og flyder 
rundt som dogmer på nyateistiske 
hjemmesider.

Nej, troen er ikke blind, lyder 
Alister McGraths svar.

Det er rigtigt, at videnskaben er 
dét, der kan måles og vejes, men 
det gør ikke kristendom til en blind 
tro, den kan sagtens forsvares 
med logiske argumenter.

Troen er – ifølge McGrath – 
en normal, menneskelig måde 
at fi nde mening i en kompleks 
verden – ja, den mest fornuftige 
måde.

Hvis vi vil forstå verden, kan 
vi ty til videnskaben, den kan 
forklare meget, men den har 
sine begrænsninger, er Alister 
McGraths hovedpointe.

”Der er så meget mere, der 
skal siges!”, er en sætning, som 
McGrath gerne gentager.

En kedel vand
Når Richard Dawkins og andre 

nyateister påstår, at noget kun er 
sandt, hvis det kan bevises, er det 
simpelthen ikke rigtigt.

Dawkins udgav i 2006 best-
selleren ”The God Delusion” 
(Gud – en vrangforestilling), som 
Alister McGrath året efter svarede 
på med bogen ”The Dawkins 
Delusion” (Dawkins’ vrangforestil-
ling), hvor han gav Dawkins svar 
på tiltale.

- Videnskaben svarer på, hvor-

dan noget sker, men ikke på 
hvorfor det sker. Videnskaben 
kan fortælle os, at mennesket 
består af atomer og molekyler, 
men ikke hvorfor vi er her, eller 
hvad meningen er med livet, siger 
Alister McGrath.

Dawkins vil kun anerkende 
dét, der kan bevises, men ifølge 
McGrath er det en alt for snæver 
tilgang til videnskaben og til 
tilværelsen.

- Forestil dig en kedel, der står 
og koger. Spørgsmålet er: Hvorfor 
koger kedlen? Et svar er, at ked-
len står på et gaskomfur, og der 
sker en energiudveksling, men 
et andet svar kan være: Kedlen 
koger, fordi jeg vil lave mig en kop 
te, siger Alister McGrath.

Analogien stammer oprindeligt 
fra John Polkinghorne, engelsk 
fysiker, teolog og præst, og den 
illustrerer meget godt McGraths 
pointe:

- Den første forklaring er rigtig. 
Den anden forklaring er også 
rigtig, men det betyder ikke, at 
den første forklaring er forkert. 
Der er bare fl ere forklaringer på 
tingene. Det er en simpel analogi, 
men den åbner op for en større 
perspektiv på virkeligheden, me-
ner McGrath.

Et bredt perspektiv, som ateis-

men ifølge McGrath helt mangler 
og nægter at anerkende.

En anden analogi, han nævner, 
handler om et skotsk bjerg, Ben 
Nevis, som den engelske mate-
matiker, kemiker og forfatter til 
kristne bøger, Charles Coulson, 
kom op med:

- Coulsons analogi gik ud på, 
at hvis du betragtede bjerget 
fra forskellige vinkler, forskellige 
afstande, forskellige tidspunkter 
på året osv., vil billederne hver 
for sig være sande, men vi bliver 
nødt til at lægge alle disse enkelte 
perspektiver sammen for at fi nde 
en større sandhed og virkelighed, 
ja, for at få det store perspektiv, 
siger Alister McGrath.

- Richard Dawkins siger, at 
når én videnskabelig forklaring 
er givet, så er der ikke mere, vi 
behøver at analysere eller tælle 
med, siger McGrath.

- Men han tager fejl. Vi er sim-
pelthen nødt til at se tingene i det 
store perspektiv, siger han.

- Forstil dig, at vi for 100 år 
siden havde siddet hér og dis-
kuteret: Hvor kom universet fra? 
Spørgsmålet havde dengang 
været uinteressant, for dengang 
sagde videnskaben: Universet 
har altid været der! Nu 100 år 
senere taler vi om Big Bang, fordi 
videnskaben nu tror, at dette er 
den bedste tolkning. 

Dette vil jeg understrege: Vi-
denskaben er under udvikling. 
Hvad videnskaben mener nu, er 

måske ikke, hvad videnskaben 
mener senere, fordi mere viden 
er blevet tilgængelig.

- Altså: Videnskaben kan ikke 
hér i 2016 sige med komplet 
sikkerhed, at det er sådan eller 
sådan, universet er. Det eneste 
man kan sige: Hér i 2016 er de 
fleste videnskabsfolks mening 
sådan her, men om 10 eller 20 
år har vi rykket os. 

- Med andre ord, så er virkelig-
heden meget mere kompliceret, 
end Dawkins hævder, den er, 
siger Alister McGrath.

Glødende ateist
Det var bl.a. Charles Coulson, 

der i begyndelsen af 70’erne satte 
Alister McGrath på sporet af kri-
stendommens og Guds storhed. 
Coulsons tanker om, at Gud kan 
fi ndes i naturens skønhed og i 
dét, vi allerede kan observere, og 
ikke bare er en Gud, der fylder de 
huller ud, hvor videnskaben ikke 
kan finde forklaringer (God of 
the gaps), var noget, der tiltalte 
McGrath.

Det fi k Alister McGrath til at for-
stå, at skellet mellem videnskab 
og tro ikke er så skarpt, som han 
dengang selv gik og troede.

Dengang var han glødende 
ateist. 

Dengang tænkte han, at kristne 
var ”mad or bad or sad” (vanvit-
tige, slemme eller triste), som han 
siger med sin engelske humor.

Da han i 1971 startede på 
Oxford University for at studere 

En vor tids C.S. Lewis: 

Fortæl hvad 
troen gør 
ved dig!

Alister McGrath – verdenskendt apologet (trosforsvarer), 
kristen professor og forfatter – har helt jordnære råd

 til kristne, der bliver afkrævet svar på deres tro.

Ateisten Richard Dawkins (til højre) mener, at tro er en slags 
sindssyge og har udgivet bogen ’The God Delusion’.
Bogen ’The Dawkins Delusion?’ (Dawkins bedrag) til venstre 
er skrevet af Alistair MacGrath og Joanna C. McGrath som et 
kristent svar på Dawkins’ bog. 

Videnskaben har sine begrænsninger, siger McGrath. Han er teologisk professor ved Oxford Uni-
versity, har en doktorgrad i teologi og en ph.d. i molekylærbiologi - og er vant til at nørde med de 
helt store spørgsmål om Gud og livets mening. 

Hér i 2016 er de 
fl este videnskabsfolks 

mening sådan her, 
men om 10 eller 20 år 

har vi rykket os.
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kemi og molekylærbiologi, var 
det da også med den bagtanke, 
at han via videnskaben kunne 
få bekræftelse på, at ateismen 
er sand.

- Dengang tænkte jeg præcist, 
som Dawkins tænker. For mig 
var det med religion bare anti-
videnskabeligt nonsens. Men 
da jeg begyndte at studere kemi 
og molekylærbiologi på Oxford, 
indså jeg, at tingene er meget 

mere komplicerede end som så.
- Jeg indså, at videnskaben 

ikke kan svare på en række 
spørgsmål. Fx om livets mening, 
formål og vores identitet. Jeg 
indså, at videnskaben har sine 
begrænsninger, men jeg ønskede 
at række ud over disse begræns-
ninger, og da jeg begyndte at 
undersøge kristendommen seri-
øst, forstod jeg, at hér kunne jeg 
få besvaret spørgsmålene om 
mening, formål og identitet, siger 
Alister McGrath.

Han indså, at kristendommen 
bød på en intellektuel tilfredsstil-
lelse, som han ikke havde troet 
mulig, og at ateismens fattige 
tilbud var et overfl adisk, endimen-
sionelt syn på tilværelsen.

- Da jeg var ung teenager, el-
skede jeg at kigge på stjernerne, 

og jeg vidste, at de stjerner var så 
langt væk, at lyset fra dem først 
ankom til jorden hundreder af år 
senere. Som en ung, ateistisk 
teenager var de stjerner for mig 
symboler på menneskets ubety-
delighed. 

Jeg kiggede på de stjerner 
med en ateists øjne, og senere, 
som kristen, så jeg på stjerne-
himlen og tænkte: Dén Gud, der 
skabte dem, skabte også mig! Og 
jeg har værdi for Ham! 

Pointen er, at de øjne, hvormed 
du kigger på de stjerner, har 
betydning for, hvad du ser, og 
de øjne, hvormed du betragter 
tilværelsen, har betydning for, 
hvordan du ser tingene, siger 
Alister McGrath.

Ser alt via…
Alister McGraths liv, hans 

akademiske løbebane og kristne 
omvendelse har fl ere fællestræk 
med C.S. Lewis’, der var sidste år-
hundredes store kristne apologet, 
kendt for bl.a. Narnia-bøgerne og 
for kristne bestsellers som ”Fra 
Helvedes blækhus” og ”Det er 
kristendom”.

Begge blev født i nordirske 
Belfast. Begge var ateister, da 
de som helt unge begyndte på 
Oxford University (i henholdsvis 
1917 og 1971) – og begge nåede 
på det højt estimerede universitet 
og ved dyb refl eksion frem til, at 
Gud simpelthen må fi ndes!

- C.S. Lewis sagde de berømte 
ord, at han troede på kristendom-
men, som han troede på solen, 
ikke bare fordi han kunne se 

solen, men fordi han så alt andet 
via den. Det gav mening og per-
spektiv for mig, siger McGrath.

- Lewis nåede efterhånden 

frem til, at ”Alt det jeg elskede, 
troede jeg var usandt, og det 
jeg troede var sandt, fandt jeg 
meningsløst”. Det er en meget 
vigtig observation. Det var sådan, 
jeg selv følte det, da jeg i 1970 
fl yttede mig fra ateismen til kri-
stendommen, siger han.

Hverken videnskaben eller 
ateismen kunne forklare menin-
gen med tilværelsen, eller som 
McGrath udtrykker det:

- Logik og matematisk kan vi 
bevise, at 2 plus 2 giver 4, men 
det giver mig ingen grund til at 
stå op om morgenen. Vi kan også 
bevise, at vand har formlen H2O, 
men det giver mig stadig ikke 
grund til at stå op om morgenen, 
siger han.

Han studsede også over Albert 
Einsteins ord om, at ”Det evige 
mysterium ved verden er dens 
forståelighed” – for hvis det var 
rigtigt, kunne vi finde Gud via 
dét, vi allerede kan forstå og 
observere.

Einstein, der ikke var troende 
– i hvert fald ikke offi cielt – men i 
det mindste ikke var nær så skrå-
sikker som senere ateister som 
Richard Dawkins, skrev i 1955 et 
kondolencebrev i forbindelse med 
sin bedste ven, fysikeren Michelle 
Bessos død:

”Nu har han forladt denne 
mærkelige verden lidt foran mig. 
Det betyder ikke noget. For dem 
af os, der tror på fysik, er son-
dringen mellem fortid, nutid og 
fremtid kun en stædigt vedhol-
dende illusion”.

Svært at forestille sig, at en 
Dawkins kunne have formuleret 
sig sådan!

C.S. Lewis sagde de berømte ord, at han troede på kristendom-
men, som han troede på solen, ikke bare fordi han kunne se 
solen, men fordi han så alt andet via den. Det gav mening og 
perspektiv for mig, siger McGrath.

Den kristne matematiker, 
kemiker og forfatter Charles 
Coulson (øverst) siger om 
bjerget Ben Nevis, at det kan 
ses fra forskellige vinkler, 
forskellige afstande, forskellige 
tidspunkter på året osv.. Hvert 
af billederne vil være sande, 
men vi må lægge alle disse 
enkelte perspektiver sammen 
for at fi nde en større sandhed 
og virkelighed, ja, for at få det 
store perspektiv.

Drages mod Gud
Ateismen er ifølge Alister 

McGrath kun i stand til at stille 
spørgsmålstegn og identifi cere 
mulige problemer – ikke at tilbyde 
løsninger. 

- Bibelen giver derimod en 
vidunderlig beskrivelse af, hvor-
dan Gud skabte verden, helt fra 
begyndelsen. ”I begyndelsen var 
ordet…”, som der står i Skabel-
sesberetningen, og Gud fortæller 
os, hvordan vi er skabt i Hans bil-
lede til en relation med Ham. Vo-
res personlige erfaringer fortæller 
os, at det må være Gud, vi længes 

tilbage til. Når vi ser en smuk kyst 
med bugter og blåt vand, kan vi 
slet ikke lade være med at løfte 
blikket, for det er Gud, vi i sidste 
ende drages imod – Ham som er 
mange gange skønnere endnu.

- Noget, der berører mig, er 
lidelsen. Men grunden til, at vi 
er så optaget af lidelsen, som fx 
både C.S. Lewis og Pascal har 
påpeget, er, at vi godt véd, at der 
er et sted, hvor lidelse slet ikke 
eksisterer. Vi véd instinktivt, at det 
er sådan, meningen var med livet, 
siger Alister McGrath.

Det beviser i sig selv ikke Guds 

eksistens; men der er jo så meget 
i livet – dét, der betyder mest for 
os, kærlighed, glæde osv. – som 
vi heller ikke kan bevise, men som 
dog er sandt for os.

- Jeg kan jo ikke bevise, at 
demokrati er bedre end fascisme. 
Jeg foretrækker personligt demo-
krati, og jeg kan give mange gode 
argumenter for, at demokrati er 
bedst, men jeg kan jo ikke bevise 
det, siger den engelske apologet, 
Alister McGrath.

Som en ung, ateistisk 
teenager var de stjer-
ner for mig symboler 

på menneskets 
ubetydelighed.... 

Jeg kiggede på de 
stjerner med en ate-
ists øjne, og senere, 
som kristen, så jeg 

på stjernehimlen og 
tænkte: Dén Gud, der 

skabte dem, skabte 
også mig! Og jeg har 

værdi for Ham! 
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- Vi kalder KIRKEN i Danmark 
til at bede for Jerusalems fred 
næste søndag den 2. oktober. 
Det vil forvandle os og vort 
land, mener Betina Enemark, 
som er koordinator for Dagen 
til bøn for Jerusalems Fred i 
Danmark.

- Bibelen kalder alle troende til 
at bede for Jerusalem (Sl. 122:6, 
Es.62:6). Mere end 1.300 af ver-
dens mest respekterede kristne 
ledere i 176 nationer kalder KIR-
KEN til at bede for Jerusalem den 
første søndag i oktober hvert år. 

Alle kristne har et bibelsk man-
dat til og et ansvar for at bede for 
den by, som Jesus græd over; 
den by, som han snart kommer 
tilbage til, siger Betina. 

- Den nuværende krise i Je-
rusalem har globale følger og 
påvirkninger og kan kun blive 
fuldkommen løst ved, at Gud 
arbejder gennem sit folks bønner. 

Ære vores jødiske ophav
- Vi ønsker at opmuntre kirke-

ledere og forbedere/vægtere til at 
bede og søge dybere i Guds ord, 
hans nærvær og hans åbenba-
ring, fortsætter Betina.

- Vi opmuntrer kirken til at for-
stå, at det var gennem det jødiske 
folk, at vi fi k Bibelen, profeterne 
og løfterne. 

Vi skal være taknemmelige og 
ære vore jødiske rødder.

 
Erstatningsteologien

- Vi skal gøre op med erstat-
ningsteologiens vildfarelse, som 

siger, at Gud har forkastet det 
jødiske folk, fordi de slog Jesus 
ihjel, og har givet alle velsignel-
serne til de kristne/kirken. Det er 
ikke rigtigt. Det skal siges højt. 

Vores himmelske Far elsker 
os alle så meget, at han spredte 
evangeliet ud til alle mennesker. 

Bede om tilgivelse
- Vore hjerters bøn er, at hele 

kirken i Danmark (inkl. Færøerne 
og Grønland) vil stå sammen og 
bede for Jerusalems fred. At vi 
sammen kan bede om tilgivelse 
til det jødiske folk, for at vi ikke 
har stået sammen med dem og 
velsignet Jerusalem med fred. 

Vi kristne skal rejse os op i 
den sandhed, ære vore jødiske 
søskende og vise dem, at vi 
elsker dem. Og vi skal turde tale 
sandhed. Selv om vi ikke forstår 
alt, så har vi meget at takke vores 
jødiske forfædre for. 

Luther forfulgte jøderne
- Vor historie fortæller os, at 

kirken i nutiden også har været 

2. OKT. 2016 
FØRSTE SØNDAG I 
OKTOBER HVERT ÅR 

OPDAG 
 

Guds hjerte 
for fred i 
Jerusalem 

BED 
 

for alle 
Jerusalems 
indbyggere 

INVOLVER DIG  
 

Besøg vores 
hjemmeside for 
GRATIS materialer 
og inspiration til forskellige 
måder at involvere dig på 

Koordinator i Danmark: Dagen til bøn   +45 20 77 63 67  info@dagentilboen.dk   dagentilboen.dk 

Millioner be’r for 
Jerusalems fred 
på næste søndag

med til at forkaste det jødiske folk. 
2017 er 500 året for Luthers 

reformation, som gjorde, at Bi-
belen kom ud til alle. Desværre 
er der også en mørk side, nemlig 
at Luther i starten elskede det 
jødiske folk for Bibelens ord, men 
senere forfulgte han dem, fordi de 
var hårdhjertede og uvillige til at 
tage imod evangeliet. 

Mandatet til, at Hitler befalede, 
at jøder skulle bære jødestjerne 
og udryddes i koncentrationslejre, 
kom også fra dele af kirken, på-
står Betina Enemark.

En mørk arv
- Det er den arv, vi som kristne 

lever med i vores DNA. Hvis vi 
ikke aktivt tager stilling hertil og 
omvender os, så er det stadig en 
del af vores tankebygninger. 

Vi kan bede: ”Tilgiv os Gud, for 
hvad vi som kristne og kirke har 
gjort imod det jødiske folk. Åben-
bar for os, hvad der er dit hjerte 
for Jerusalem, jøder og kristne. 
Fjern sløret for vores øjne, så vi 
kan se klart. Vi velsigner og ærer 
det jødiske folk, I Jesu navn.” 

Ikke politik
- Dette er ikke en politisk 

diskussion, men en ægte om-
vendelse i vore hjerter. Det er 
nødvendigt, hvis vi i Danmark og 
de nordiske lande skal bevare 
den velsignelse, vi bl.a. har fået 
ved at hjælpe jøderne under 2. 
verdenskrig. Nu er det tid til, at 
kirken står sammen med det 
jødiske folk, fordi antisemitismens 
grimme ansigt viser sig endnu 
mere tydeligt end nogensinde før. 

Autoritet til at bede os fri
- Når vi beder for vores byer 

og os selv, er der langt større 
gennemslagskraft, når vi står på 
vores jødiske fundament og arv. 

Derfor: start altid med dig selv. 
Rens dig for alle synder, bed for 
Jerusalems fred og forløsning – 
og Gud vil velsigne dig, din by og 
vore nationer. 

Man kan bede ud fra de 8 
indfl ydelsesområder, som Lane 
Cone har opdaget – eller ud fra de 
7 bjergmandater. Men vigtigst er 
at bede de områder i Jerusalem 
fri, som Gud har på sit hjerte, og 
hvor han gerne vil øve indfl ydelse: 

Familien, Kirken, Regeringen, 
Undervisning, Økonomi, Tekno-
logi & forskning, Kommunikation, 
Kunst & Kultur.   

Efterfølgende har Gud lovet 
os, at han også velsigner vores 
familier, byer og nationen. 

Det er meget smukt og giver så 
stor mening, i forhold til hvordan 
vi hænger sammen med hinan-
den, fortæller Betina Enemark.

Salme 122, 6-9 lyder: 
Bed om fred i Jerusalem. Må 

det gå godt for dem, der elsker 
byen. Må der være fred inden for 
murene og tryghed i tårnene. For 
slægt og venners skyld, ønsker 
jeg fred over Jerusalem. For Her-
rens helligdoms skyld beder jeg 
om tryghed for byen. 

Ressourcer
•  På www.dagentilboen.dk kan 

man hente en fl yer i pdf-format  
på dansk og engelsk. 

•  Video om dagen: Bliv klog 
på, hvorfor vi skal bede for fred 
i Jerusalem. 

Henri.

Sådan kan 
du bede for 
Jerusalem

• Bed regelmæssigt for 
Jerusalems fred. 

• Tag denne dag til dig i 
din menighed: Lige fra en kort 
omtale og bøn - til dybere un-
dervisning, bøn og involvering.  

• Opdag Guds hjerte for 
fred i Jerusalem sammen 
med din menighed, bønne-
gruppe, din by mv. 

• Bed for alle Jerusalems 
indbyggere og for forsoning 
mellem kristne, jøder, arabere 
og alle befolkningsgrupper.

• Find brugbart materiale 
for alle aldersgrupper på www.
daytopray.com / www.dagen-
tilboen.dk - og fortæl andre 
om det.

Ny gruppe beder for Norddjurs
Der er nu to grupper mere, som 
beder for hver deres kommune.

Grethe Villersholt fra Grenaa 
meddeler, at hun og andre har 
startet en gruppe, som vil bede 
for Norddjurs Kommune.

Og Elsebet C. Hansen fortæl-
ler, at der nu også er oprettet en 
gruppe, som vil tage ansvar for at 
bede for Hillerød.

I forvejen er der grupper i næ-
sten halvdelen af de 99 danske 
kommuner dækket, som det 
ses af kortet side 2.  Men der er 
endnu ”formørkede” områder i de 
sort-grå kommuner. Målet er at 
dække hele landet i løbet af de 
næste to år. De gul-grønne farver 
har i øvrigt ikke nogen betydning.

- Nogle vil sikkert indvende, 
at der da fi ndes mange troende 
mennesker, som beder, og fl otte 
kirker også i de mørke områder. 
Ja, uden tvivl. Men det, vi har brug 
for, hvis Danmarks situation skal 

rettes op, det er BEVIDSTE for-
bedere. Nogen, der véd, hvad de 
vil. Nogen, der beder specifi kt for 
konkrete problemer i deres kom-
muner og i landet. For det er dén 
måde, vi opnår forandringer på.

Nye forbønsgrupper kan hen-
vende sig til forbedere@udfor-
dringen.dk eller bedehus.dk. De 
vil så modtage bedemails og blive 
inviteret til fælles arrangementer. 

For at minde om bøn for Dan-
mark - også til læsere, som beder 
hver for sig - bringer vi hver uge i 
Udfordringen en lille rubrik ”Bøn 
for Danmark” med bedeemner 
- ofte fra aktuelle sager i ugens 
avis. 

Henri Nissen.

Børkop Højskole er:

Nyt 5-måneders 
kursus starter 
6. januar 2017  
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Af Stig Christensen, pastor 
emeritus. Formand for 
Udfordringens bestyrelse.

Avisen Udfordringen har i hele 
sin levetid haft stort fokus på 
Israel, Bibelens profetiske syn 
på landet og Abrahams slægt, 
landets genopbygning i vor tid 
og tidens politiske stridighe-
der. Vi har lavet læserrejser til 
Israel for også på den måde at 
fremme interessen for landet 
og dets betydning i den bibel-
ske åbenbaringshistorie.

Ole Andersen er teolog og 
generalsekretær for den kristne 
organisation Ordet og Israel, der 
har et bibelsyn og et israelsyn, 
der ligger meget på linje med 
Udfordringens og mit eget. Jeg 
kan anbefale Ole Andersens bog 
til enhver israelinteresseret, ikke 
kun fordi jeg stort set er enig, 
men først og fremmest på grund 
af den meget grundige gennem-
gang af en del af de bibelske 
profetier, hvor han argumenterer 
overbevisende for sit eget syn, 
men samtidig omtaler andre syn 
på en saglig måde.

Bogens to hovedtemaer er: 
Hvordan skal kristne i det 21. 
århundrede forstå de ældgamle 
bibelske profetier om Israel? 
Hvad siger disse profetier om det 
moderne Israel og dets fremtid?

Der lægges stor vægt på, at 
Guds plan for Israel er et vigtigt 
element for hans store plan for 
hele verden. Profetierne om 
Israels fremtid handler ifølge Ole 
Andersen om sidste akt i verdens-
historien inden realiseringen af 
Guds plan for hele menneske-
heden. 

Bogen indledes med et kapitel: 
Israel- en religiøs slagmark og 
Israel i Bibelen, hvorefter første 
hovedtema gennemgås. Her er 
der en grundig redegørelse for 
de to hovedtolkningsmodeller: 
Kirketolkningen, bedst kendt 
som erstatningsteologi, overfor 
Israeltolkningen. 

Temaet er delt op i to hoved-
afsnit: Israel før Jesus og Israel 
efter Jesus, hvorefter følger en 
grundig gennemgang af den 
gamle kirkelige forståelse af 
Israels-profetierne overfor den 

moderne, specielt efter staten 
Israels oprettelse i 1948, Israel-
tolkning.  

Ole Andersen mener, at de 
mange profetier om jødernes 
hjemkomst til landet Israel er be-
gyndt at blive opfyldt i vor tid, men 
de vil først opfyldes helt i 1000-års 
riget. Hjemkomsten skal forstås 
bogstaveligt, således at landet 
kommer på jødiske hænder, og 
de ødelagte byer og øde marker 
vil blive genopbygget og blomstre. 
Endvidere vil man på verdensplan 

se en voksende del af jøderne 
blive såkaldt messianske jøder. 

I denne debat er det måske 
værd at bemærke, at Jørgen He-
dager Nielsen, journalist, forfatter 
og medlem af Israelsmissionens 
landsstyre, netop har fået udgivet 
bogen: Han gør alting nyt- om de 
sidste tider, Jesu genkomst og 
den nye jord - i hvilken han ikke 
mener, at de bibelske landløfter 
til Israel og jøderne skal forstås 
bogstaveligt.

Jeg er som nævnt enig med 
Ole Andersen i hans grundlæg-
gende syn. Dog undrer det mig, at 
han slet ikke inddrager Johannes 
Åbenbaring i sin gennemgang, 
selvom Israel og Mellemøsten er i 
fokus i størstedelen af denne bog. 
Han gennemgår templets betyd-
ning, men nævner ikke templet 
i Johannes Åbenbaring 11 eller 
Ezekiel 40-48. Jeg forstår ikke, 
at han uden videre kan sætte 
lighedstegn mellem Ez . 33-37 og 
Johs. Å. 20,1-6

Næstsidste kapitel i bogen 
hedder: Israel og os - hvad skal 
vi mene? 

Hvis han havde skrevet: hvad 
jeg mener, så kunne man have 
accepteret det, selv om det ind-
holdsmæssigt er ret langt borte 
fra bogens hovedtemaer, men 
når han skriver vi, så må jeg 
protestere mod en så overfl adisk 
forståelse af begrebet retfærdig-
hed, der skal tjene til en løsning 
af konfl ikten mellem israelere og 
palæstinensere.

I bogen er der en del inte-
ressante citater om forskellige 
jødiske rabbiners syn på Messias-
tiden, som nogenlunde svarer til 
1000-års riget.

Slutspillet om Israel

Ole Andersen: Slutspillet om Israel • 256 sider • 199,95 kr. • Lohse

Et hverdagsbillede af helt 
almindelige mennesker
Hovedpersonen i denne 
roman er den 21-årige Ceci-
lie. Hun møder byens unge 
organist, og der opstår sød 
musik imellem dem. 

Hovedstammen i handlin-
gen er, at vi følger deres for-
hold fra den første forelskelse, 
til de beslutter sig for at gifte 
sig. Men det er en kærligheds-
historie, man givetvis bedst 
kan identifi cere sig med som 
ung. 

Cecilie arbejder som kas-
sedame, men er kunstner i 
sin fritid, hvor hun væver bil-
ledtæpper inspireret af sin kristne tro. Vi møder også købmanden 
og Cecilies kolleger i købmandsbutikken, en gammel dame i en 
ældrebolig og to frivillige i en genbrugsbutik.

Romanen tegner et billede af helt almindelige menneskers 
hverdagsliv, sådan som det leves i en lille by.

En hovedpointe er, at mennesker ikke altid er, som de ser ud til 
på overfl aden. 

Undervejs er der overvejelser om kunst og kristen kunst og om 
den kristne tro. Det er udmærkede overvejelser, men de er ikke så 
dybtgående. Det bedste ved romanen er dens personportrætter og 
natur- og situationsbeskrivelser.

Ove Klausen

Bodil Sangill: Sommersonater • 301 sider • 249,95 kr. • Lohse

Rivers spændende 
afslutning på slave-trilogi
Serien ”Løvens mærke” 
af Francine Rivers tager 
udgangspunkt i årene ca. 
40 år efter opstandelsen. 
De to første bind følger den 
kristne/jødiske pige Hadas-
sah, som efter Jerusalems 
ødelæggelse bliver solgt 
som slave til en rig romersk 
familie.

Da jeg tilbage i 90’erne læ-
ste de to første bind i serien, 
”Hvisken i vinden” og ”Ekko 
i Mørket”, manglede jeg svar 
på, hvad der skete med en 
af bi-personerne, nemlig den 
germanske gladiatorslave Atretes. Derfor var min glæde stor, da 
jeg fandt ud af, at der fandtes et tredje bind i serien, som dengang 
ikke var oversat til dansk. 

Det har forlaget Scandinavia så rådet bod på. Efter genudgivelsen 
af bind I og II i 2014 og 2015, kan man nu læse det sidste bind i 
serien på dansk. Og ”Dæmring i Nord” er akkurat lige så spændende 
som de to foregående bind. Scenariet skifter nu fra det antikke Rom, 
til Germaniens mørke skove og knap så civiliserede befokning, men 
det gør ikke fortællingen ringere. 

Atretes har efter 10 år som gladiator vundet sin frihed. Han fi nder 
ud af, at den søn, som han fi k med den forkælede rigmandsdatter, 
og som han troede var død, er i live. Hadassah har reddet barnet, 
og en ung kristen kvinde ved navn Rizpah har taget ham til sig. 
Da babyen ikke vil vide af andre end hende, må Atretes tage dem 
begge med på rejsen hjem til Germanien. Det umage par ledes på 
den farefulde rejse af en romersk centurion, der ønsker at bringe 
evangeliet om Jesus nordpå. Og så er der ellers lagt op til et even-
tyr med konfl ikter, indre kampe, jalousi, hævn og kærlighed. Og 
ikke mindst; fortællingen om en stolt sjæls vej til at overgive sit liv 
i Jesus’ hænder.

Er man til Rivers, spænding, kærlighed og tro i historiske rammer, 
så vil man elske denne roman. Den kan godt læses uafhængig af 
de to første bind, men det er selvfølgelig en fordel at kende lidt til 
forhistorien om Atretes og hans søns tilblivelse. Og måske man 
gerne vil vide, hvordan det går Hadassah, som man kort møder i 
bogens prolog, aftenen før hun skal kastes for løverne ...

Lisbeth

Francine Rivers: Dæmring i Nord (Løvens Mærke Bind III)
612 sider • 249,00 kr. • Forlaget Scandinavia 

Anmeldt af Josua Christensen

Arkitekten Kjeld Kjeldgaard 
Ghozati har med Bullseye-DNA 
skabt sit eget ledelsesfi losofi -
ske koncept, som er inspireret 
af kristendommens treenige 
Gud. For det at ramme plet i sit 
liv, i virksomheden eller som 
leder, handler om skaberkraft, 
ydmyghed og generøsitet, 
siger han.

En mængde kloge ord
På godt et halvt hundrede sider 

kommer vi vidt omkring i kloge og 
betydningsfulde lederes udtalel-
ser. Der er plads til at citere Legos 
Godtfred Kirk Christiansen, kirke-
ledere og teologer som John C. 
Maxwell og diverse ledelsesteo-
retikere, som fx Jim Collins, ja og 
så selvfølgelig Bibelen. Det giver 
bestemt stof til eftertanke, men 
stritter måske også i lidt vel man-

ge retninger. Ghozati samler de 
mange udtalelser i nogle meget 
overskuelige grafi ske modeller, 
således at hans grundlæggende 
ledelsesfi losofi  alligevel træder 
tydeligt igennem.

Sundt og brugbart
Leder man efter noget, om 

på en og sammen tid er let at 
forholde sig til og bygger på 
nogle sunde principper, ja, så kan 
denne bog måske være brugbar. 

Forfatteren gør en dyd ud af 
at meddele, at bogen bygger på 
praktiske erfaringer og ikke et 
teoretisk grundlag, alligevel er 
det sparsomt med de praktiske 

anvisninger eller eksempler på, 
hvordan man anvender fi losofi en. 

Men her er nok at blive inspi-
reret af: 2 sider med 11 ledelses-
principper, en håndfuld sider med 
omtale af ledelseslitteratur, et par 
kapitler om BullsEyeDNA eller 
BullShitDNA osv. Det er bare med 
at prøve det af, siger forfatteren. 

Ledelsesfi losofi  
inspireret af Treenigheden 

Kjeld Kjeldgaard 
Ghozati: 
BullsEyeDna
54 sider • 100 kr. 
Eget forlag



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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

16 . KIRKELIG VEJVISER Udfordringen søndag den 25. september 2016

Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
7. -  9. oktober 2016

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

PETER LAUGESEN
Familieterapeut & Neurofeedbackterapeut

51 30 02 86

pl@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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



Udfordringen søndag den 25. september 2016 UDBRÆNDTHED . 17 

Af Sandra Muth

”Med Gud ombord kan jeg præ-
stere endnu mere!” Det troede 
jeg virkelig, da jeg i maj 2008 
blev personlig kristen. På det 
tidspunkt var jeg medejer af 
et fi rma, og hele min identitet 
var bygget op omkring det, jeg 
gjorde og havde.

Jeg er vokset op med, at det 
var vigtigt at få gode karakterer i 
skolen og ikke sidde og hænge. 
Valgsprogene lød: ”Den, der har 
noget, er noget” og ”den, der kan 
noget, er noget.” Og nu havde jeg 
oven i købet Gud – hvor skønt! I 
min første naive tid som kristen 
troede jeg faktisk, at Gud gav 
mig sin fylde og kraft, for at jeg 
kunne stråle i andre menneskers 
selskab og leve et sorgfrit og 
lykkeligt liv. 

I dag må jeg smile ved tanken 
om min naivitet, og jeg er glad 
for, at Gud ikke altid har føjet sig 
efter mine ønsker, for hans veje er 
langt bedre, end jeg nogensinde 
kunne have forestillet mig.

Ikke mere energi tilbage
I sommeren 2010 var min 

udbrændthed en kendsgerning. 
En tilstand af total udmattelse, 
indre tomhed og apati var kon-
sekvenserne. Den tidligere så 
succesrige powerkvinde, som 
kunne klare alt, var tappet for 
energi. Jeg kunne slet ikke få det 
til at hænge sammen. 

Blot to år tidligere var jeg blevet 
kristen og havde betroet mit liv til 
Jesus. Fuld af glæde havde jeg 
fortalt alle, hvor skønt livet med 
Jesus var, og at han gjorde alting 
muligt. Og nu befandt jeg mig på 
kanten af et nervesammenbrud – 
ude af stand til at lave så meget 
som en kop kaffe til mig selv. 
Ingenting fungerede længere. 

Jeg havde allerede i lang tid 
ikke magtet at holde hus, havde 
kun gjort det allermest nødven-
dige og udadtil skjult det godt, 
for jeg ville ikke have, at nogen 
skulle bemærke det. Og dog 
kunne jeg ikke længere skjule ret 
meget; man kunne se det på mig: 
Udmattelsen, trætheden, den 
manglende gnist i øjnene. 

Tit fl ygtede jeg ud på toilettet 
og græd, når jeg var i gang med 
noget – ude af stand til at forstå, 
hvad der var i vejen med mig. Og 
dertil kom de indre bebrejdelser: 
”Lad dog være med at opføre 
dig sådan!” ”Du bilder dig bare 
noget ind!” ”Tag dig dog sammen!” 
”Hvad er du dog for en kristen?” – 
indtil det defi nitivt var slut, og jeg 
brød sammen derhjemme efter 
et arbejdsrelateret arrangement.

”Herre, lav om
på min situation!”

Jeg følte mig som en total 
fi asko og en dårlig kristen. Jeg 
tvivlede på Gud og på et liv som 

kristen og tænkte, at det alt sam-
men blot var noget, jeg havde 
bildt mig ind. Hvis der virkelig 
fandtes en Gud, ville han dog 
give mig den energi, jeg havde 
brug for, eller hvad? Jeg forstod 
slet ingenting mere.

Så jeg isolerede mig i fl ere uger 
og sad bare og vegeterede for 
mig selv derhjemme. Jeg var sy-
gemeldt på ubestemt tid, og min 
læge havde søgt om rehabilitering 
til mig, som jeg måtte vente på. 
Tilliden til Gud, til mig selv og til 
andre mennesker var væk, og jeg 
kunne ikke længere fi nde ud af 
noget. Jeg var bange. Usikkerhed 
og forvirring bestemte min dag. 
Og dog var Jesus mit sidste håb.

Jeg forsøgte dagligt at bede 
og genoptage kontakten til Gud, 
skrev dagbog og klagede min nød 
til ham. Jeg bad i denne tid den 
ene gang efter den anden om, at 
Gud ville forandre min situation. 
Jeg håbede, at han ville knipse 
med fi ngrene og, vupti, ville alt 
være godt igen – ham til ære og 
mig til gavn. Men Guds plan var 
anderledes. Guds plan var større.

Budskab om håb
En dag talte Gud ganske tyde-

ligt til mit hjerte: ”Sandra, vær ikke 
bange! Jeg vil gøre dig rask! Jeg 
vil holde mit løfte. Jeg vil skænke 
dig en fremtid efter dit hjerte, og 
du vil love og prise mig. Du vil 
blive boende her i landet, og jeg vil 
velsigne dig. Du skal være et lys, 
og alle vil se, at jeg er din Herre 
og Far. Du vil le og juble over det, 
jeg vil gøre med dig, og mange vil 
se det – omend først senere. Jeg 
vil gerne, at du skal vide dette: Alt 
det, der sker lige nu, er min vej for 
dig. Jeg vil ikke ændre din situation 
– men jeg vil ændre dig i denne 
situation. Stol på mig!”

Efter mange kampe og indven-
dig død fandt jeg et ja til Guds veje 
med mig. Jeg besluttede mig for 
at stole på ham og gå gennem al 
lidelse og kaos i mit liv sammen 
med ham.

Angst bliver til mod 
I slutningen af 2010 trådte jeg 

ud af det fælles fi rma; min kollega 
fortsatte på egen hånd. Jeg blev 
straks løst fra alle rettigheder, 
men desværre ikke fra forplig-
telserne. På grund af træthed og 
udmattelse var jeg ikke i stand 
til at handle klogt og overlod det 
hele til en sagfører. Sideløbende 
gik jeg i seks uger til behandling 
på et kristent rekreationshjem. 
Der viste Gud mig hen ad vejen 
alle de løgne, jeg hidtil havde 
troet på. Han førte mig tilbage til 
områder i min barndom, hvor jeg 
havde været udsat for misbrug. 
Jeg oplevede helbredelse, befri-
else og vejvisning, kunne tilgive 
og mødte tilgivelse. 

En dag var det, som om Gud 
ville sige: ”Jeg vil give dig et nyt 
navn.” ”Hvad skal jeg så hedde?” 
spurgte jeg. Gud svarede: ”Mod.” 
Jeg smilede lidt for mig selv og 
skrev i min dagbog: ”Sandra-
angst bliver til Sandra-mod (San-
dra Mut).”

Firmaet var i mellemtiden ble-
vet erklæret insolvent, og jeg 
hæftede for al gæld. Jeg mistede 
på én gang alt, hvad jeg ejede. 
Dertil kom, at min forsikring ikke 
mere ville betale, og jeg var uden 
indtægt i ni måneder. Jeg fi k ikke 
understøttelse fra hverken myn-
digheder eller andre institutioner 
og havde ikke længere penge til 
at betale sagførere. Altså måtte 
jeg kæmpe mig gennem breve fra 
kunder, leverandører og advoka-
ter, alt imens jeg stadig sad fast i 
en tilstand af konstant udmattelse.

Fred midt i stormen
I denne tid oplevede jeg Gud 

som forsørger. Han sendte men-
nesker til mig, som hjalp mig 
fi nansielt, materielt og praktisk 
samt med åndelig støtte og 
bøn. Det gik kun langsomt og 
møjsommeligt fremad. Og dog 
mærkede jeg en kraft, som 
jeg ikke tidligere havde kendt. 
Med Jesus ved hånden gik jeg 
skridt for skridt gennem alle 
udfordringer, lærte at tage mere 
afslappet på triste budskaber og 
blev for andre et vidnesbyrd om 
Guds almagt og storhed.

Jeg oplevede Guds fred midt 
i stormene og havde en følelse 
af, at Gud ville bringe mig sik-
kert gennem alt kaosset. Tæt 
på ham fandt jeg alt, hvad jeg 

virkelig havde brug for – den 
fred, som overgår al forstand.

Efter rekreationsopholdet for-
søgte jeg at fi nde arbejde. Jeg 
skrev adskillige ansøgninger og 
fi k afslag på dem alle – uden at 
komme til samtale. Nu var jeg 
endnu mere modløs. Gud måtte 
den ene gang efter den anden 
fi ske mig op af mindreværdsfø-
lelsens sump, for at jeg kunne 
komme videre. Til sidst var jeg 
på et tremåneders ophold på en 
dagklinik. Her tog jeg initiativ til at 
lave en bibel- og lovsangsgruppe 
og havde den glæde at føre en 
kvinde til tro på Jesus og opmun-
tre mange andre. Jeg lærte også 
i denne tid min nuværende mand 
at kende. Vi giftede os i maj 2012.

Et nyt liv
Efter hvedebrødsdagene sad 

jeg en dag og læste i mine dagbø-
ger og opdagede det, jeg havde 
skrevet på rekreationsklinikken. 
Jeg havde blot ikke helt forstået 
det dengang. Men sikke en be-
kræftelse, at jeg nu virkelig hed-
der Sandra Mut(h)! Det ’h’ bliver 
dermed et pust af Helligånden, 
der gør levende. Gud ved alt, og 
jeg kunne have sparet mig for 
meget, hvis jeg altid havde været 
lydig og stolet på ham.

Kort tid efter begyndte jeg 
for mig selv inden for et helt nyt 
arbejdsområde, som farve- og 
stilkonsulent. Det har sidenhen 
ført mere med sig: kreativ hjælp 
og støtte til kvinder i forbindelse 
med at fi nde en identitet i tilvæ-
relsen. Gennem dette arbejde 
kan jeg give det videre, som Gud 
har skrevet dybt i mit hjerte: ”Du 
er værdifuld – uden præstationer 
og uden rigdom.”

Jeg er glad for mit arbejde og 
så taknemmelig over for Gud for 
alt, hvad han har forandret og 
gjort i mit liv og i mig. Mit liv er nu 
i overensstemmelse med Guds 
orden; han har skabt noget vid-
underligt ud af al uorden og kaos. 
Jeg har lov til at leve ham til ære. 
Gud bruger mig som opmuntring 
for mange mennesker, som sid-
der fast i kriser, og jeg har den 
faste tro, at Gud også vil udvirke 
store undere med dem – sådan 
som han har gjort det med mig.

”Du lærte mig livets veje, du 
vil mætte mig med glæde for dit 
ansigt” (Apostlenes Gerninger 
2,28).

Sandra Muth arbejder som 
rådgiver i forbindelse med iden-
titet og livsorientering.

Færdig som powerkvinde
Da Sandra Muth fra Tyskland blev kristen, troede hun det betød, at hun kunne præstere endnu mere end før...

1 Udbrændthed opstår som regel ved, at 
personer, som brænder stærkt for en 

sag eller et mål, over en længere periode ikke 
oplever tilsvarende succes. Batteriet bliver 
ikke ladet op, og på et tidspunkt er de brændt 
ud. Ofte går der lang tid, før de pågældende 
mærker det; de er fanget i hamsterhjulet. En 
bevidst retningsændring er kun mulig, hvis 
man lægger afstand til sin hverdag. Der er to 
veje, der kan føre til en sådan ændring: Kriser 
og refl eksion. Kriser er ufrivillige; de rummer 
chancer, men også farer. Det bedste er at 
lægge afstand i tide ved refl eksion. Koncentrér 
dig i den forbindelse om begreberne ”tid” og 
”eget værd”.

2       IDin tid er begrænset, opsparet tid bru-
Iges for det meste straks. Sørg derfor 

for at skabe frirum, hvor personlige relationer 
kommer i forgrunden.

3    IIngen er uundværlig. Forsøg at give slip 
Iog grib tingene an på en mere afslap-

pet måde.

4ISkab modvægt – frem for alt gennem 
Ipersonlige relationer, men også gen-

nem hobbyer. Derved kan du læne dig op 
ad noget velkendt (”Hvad har tidligere gjort 
mig glad?”).

5 IForholdet til Gud befrier for følelsen 
Iaf at skulle klare noget ved egen kraft. 

Jesus har gjort alt det nødvendige. Jeg er 
okay – trods min utilstrækkelighed.

6 IKonfrontér svære situationer på arbejde 
Ieller i forbindelse med tillidshverv, og 

forsøg at ændre dem. Det kan også være 
nødvendigt at opgive aktiviteter. Bedre orga-
nisation eller videreuddannelse kan hjælpe, 
men også føre til endnu mere arbejde. Det er 
vigtigt at kende og sætte sine egne grænser.

Dr. Martin Grabe

Skridt til at modvirke udbrændthed

Udbrændthed forårsaget af stress er noget, mange kender til. Men der er hjælp at hente, når vi tør stole på Gud gennem kaos og uvished. 
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Stillinger

Mangler du nye 
medarbejdere? 

Indryk en 
stillingsannonce 

i Udfordringen  

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

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

Et trygt sted at være - et trygt sted at lære
Jakobskolen

Skoleleder til Jakobskolen, Frederiksberg
Vil du stå i spidsen for en kristen friskole i hjertet af København,  og som leder skabe rammer, der får elever 
og medarbejdere til at blomstre?  Deler du vores ambition om at sikre et kristent fundament og et højt 
fagligt niveau på en rummelig friskole, hvor alle elever løftes med den faglighed og personlighed, de hver 
især besidder?  

Hvis det er dig, vil vi rigtig gerne høre fra dig!
Vi forventer at du 
  er personlig kristen og deltager aktivt i kirke/menighedsarbejde 
  vil være foregangsmand m/k i udviklingen af ledelsesteamet på skolen 
  kan agere pædagogisk fyrtårn for medarbejderne 
  er en tydelig og favnende leder 
  har ledelseserfaring 
  ser værdien af en høj grad af kommunikation og kommunikerer klart og proaktivt

Vi tilbyder en skole 
  med 150 elever og 20 yngre ansatte, som brænder for skolens hyggelige og inkluderende miljø 
  med et spor fra 0. til 9. Klasse 
  med en velfungerende SFO 
  med en sund økonomi 
  som elsker at benytte byens tilbud til ture ud af huset

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet 
  skolens drift, herunder personale, økonomi og pædagogisk retning 
  at rammesætte skolens fortsatte udvikling i samarbejde med bestyrelsen såvel som lærerkollegiet 
  at drage omsorg for, at det kristne budskab formidles med respekt for alle

www.jakobskolen.dk 
Vi ønsker at du kan tiltræde den 1. januar 2017.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens bestyrelsesformand,  

 
 

 
medbringes ved evt. samtale. 

Luthersk Missions Højskole (LMH) 
søger køkkenleder pr. 1. januar 2017.
Er det noget for dig? 
Så se mere på www.lmh.dk/job
Kontakt forstander  Henrik Nymann Eriksen, 
 hne@lmh.dk / 30487378

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

Er du vores 
nye køkkenleder? 

luthersk missions højskole
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød  |  www.lmh.dk

Sømandsmissionen søger 

REGNSKABSMEDARBEJDER 
30 timer om ugen, til hovedkontoret i Vejle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ansøgeren 
Du har lyst til at arbejde i en kirkelig organisation, som er i konstant udvikling. 
Du er uddannet indenfor regnskab, gerne med erfaring fra tidligere arbejde. Du er struktureret og effektiv, 
og sætter en ære i omhu og akkuratesse i opgaverne. 
Du kan identificere dig med Sømandsmissionens værdigrundlag, og er gerne kendt med et kirkeligt miljø. 
Om ansættelsen 
Din primære beskæftigelse bliver, sammen med to kollegaer, at føre regnskab for vores 3 sømandshjem i 
Grønland. Vi anvender regnskabsprogrammet C5, og du vil blive kendt med bookingsystemet ”Spectra”. 
Ansættelsen er på 30 timer om ugen, fordelt på 4 eller 5 dage. Løn og ansættelse efter nærmere aftale. 
Ansættelse gerne pr. 1. november, eller efter gensidig aftale. 
Ansøgning med CV og referencer sendes til jv@somandsmissionen.dk snarest. 
Yderligere information kan fås hos administrationschef Jens Vindum, tlf. 33932543. Mobil 61338392 
Sømandsmission ønsker på evangelisk-luthersk grund at bringe evangeliet til søfolk og fiskere - herunder 
til internationale søfolk og andre, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland. 

 
    

PPPPædagogædagogædagogædagogerererer    og pæog pæog pæog pædagogmedhjælperedagogmedhjælperedagogmedhjælperedagogmedhjælpere    sø-sø-sø-sø-

gesgesgesges    1. 1. 1. 1. december 2016.december 2016.december 2016.december 2016.    

Midtjyllands kristne Friskole udvider sin børnehave 

med endnu en gruppe børn og opretter desuden en 

ny vuggestue med ca. 25 børn. 
 

Derfor søger vi dygtige pædagoger og 

pædagogmedhjælpere. Der er både 

deltids- og fuldtidsstillinger. 
 

Skolens fysiske rammer gennemgår i øjeblikket en 

gennemgribende renovering, som færdiggøres i lø-

bet af de næste 3-10 måneder. Lokalerne til børne-

haven og vuggestuen er klar til indflytning 1.12. 
 

Vigtige egenskaberVigtige egenskaberVigtige egenskaberVigtige egenskaber    

Fleksibel – elsker børn – kreativ – tillidsskabende – 

overblik – omsorgsfuld – måske musikalsk – 

nærværende – iderig – måske glad for bevægelse. 
 

Ansøgeren må være i overensstemmelse med sko-

lens kristne holdning og aktivt arbejde for denne. 
 

 

Der er også en ledig afdelingslederstilling for pæda-

gogafdelingen til besættelse 1.12. 

Oplysninger og ansøgning til sko-

leleder Thorkild Bjerregaard lø-

bende og senest 12.10.2016. (Tlf. 24 

45 61 97) 

Midtjyllands kristne FriskoleMidtjyllands kristne FriskoleMidtjyllands kristne FriskoleMidtjyllands kristne Friskole    

Brændgårdvej 4, 7400 Herning,  

TB@mkf.dk. – www.mkf.dk. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem 

BUPL og frie grundskoler. 
 

Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet afde-

lingsopdelt skole – ca. 68 ansatte – nye lokaler til vugge-

stue og børnehave - gode undervisningsmaterialer – i 2015 

til 2017 investeres ca. 45 mil. kr. til forbedringer af de fysi-

ske rammer m.m. 

Besøg vores nye web-shop på Hosianna.dk   
(...også til mobil og iPad)
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 37:

Irene Bredtoft
Svejåsen 52
3210 Vejby

Kodeord: Havnefront

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 29. 
september 2016. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Hvad med at bestille et gaveabonnment?
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
 Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  

  Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

til Helligåndens aften 
HVER SØNDAG AFTEN kl. 19.00  
Bus 21 holder udenfor - gratis kaffebord kl. 18.30  
Dansk Gospelsang og musik - Bibelord - Tilbedelse 
Forbøn til frelse - Åndsdåb og syges helbredelse 

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

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

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 

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

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Bøger & Film

Debat

Rådgivning

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Diverse

Har du ændringer eller spørgsmål
til dit abonnement?

Så ring til Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og kl. 15:00 på 

tlf. 7456 2202 - Tast 1 for  abonnement

Udlejning

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

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

S
2
k

H T

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

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 
2. Okt.

kl. 10:30

Max Büsman
Tema: Profetier

S

k

Max Büs

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. 

Nadverfejring på Månen
Det var med stor interesse, jeg læste Iben Thranholms klumme, 

”Russerne tager Gud med på rumfart”, i Udfordringen af den 11. 
september 2016, hvoraf det fremgår, at en russisk astronaut vil 
medbringe evangeliet og nogle ikoner samt en sten fra Taborbjerget, 
når han i nær fremtid skal opsendes til den Internationale Space 
Station. – Det er naturligvis glædeligt, at russerne efterhånden har 
indset, at den første mand i rummet, russeren Juri Gagarin, tog fejl, 
da han efter sin rumfl yvning var af den opfattelse, at Gud ikke eksi-
sterede, eftersom han ikke havde set Gud, da han var ude i rummet.

Iben Thranholms klumme fi k mig til at mindes et afsnit i Carl P. 
Behrens bog, ”En fl ig af nådens trone”, hvori han omtaler en samtale 
med en amerikansk kvinde fra Houston, der havde været på besøg 
i Nakskov. Denne kvinde tilhørte The little white Church on Nasa 
Road 1, hvor også astronauten Buzz Aldrin kom. Neil Armstrong 
og Buzz Aldrin var de to første mennesker, der betrådte Månen 
efter at være landet med The Eagle, hvilket skete den 20. juli 1969.

Buzz Aldrin havde fået tilladelse til at medbringe en lille sølvkalk 
og brød fra sin menighed på rumrejsen. Præst, astronauter og andre 
indviede aftalte ikke at røbe noget, før de var landet på Månen. Få 
minutter efter landingen kaldte Buzz Aldrin Houston kontrol centret 
op og bad om nogle minutters stilhed og sagde: ”Jeg vil gerne in-
vitere hver enkelt til at lytte med, lige meget hvor man er, og hvem 
man er, for et øjeblik at tænke over de begivenheder, der har fundet 
sted gennem de seneste få timer – og for at bringe takken videre på 
hver sin egen måde!” Derefter læstes teksten fra Joh 15, 5: ”Jeg er 
vintræet. I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer 
megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Derefter hældte 
Buzz vinen op i kalken, og med kun 1/6 af jordens tyngdekraft løb 
vinen smukt og langsomt rundt langs bægerets sider. 

Det er tankevækkende, at nadveren var det første måltid, der 
blev indtaget på Månen. Nadverkalk og disk, der blev brugt på 
Månen, opbevares nu i et lille museum i ovennævnte amerikanske 
kvindes kirke.

Det er stort og glædeligt, at der også i vor teknologiske og avan-
cerede tidsalder er ledende personer på ansvarsfulde poster, der 
har det klart for sig, at skilt fra Gud kan man slet intet gøre. - Guds 
er æren!      (Forkortet, red.)

KRISTEN NØRGAARD KRISTENSEN, PENS. SAS KAPTAJN

BRYGGERPARKEN 4
4450 JYDERUP

Børn skal ikke 
være i lommen på monstre

Når mobilspillet Pokémon Go lokker deltagere ind på Holocaust-
museet i Washington i jagten på monstre, er det udtryk for en af-
stumpethed og respektløshed, som burde få folk til at tage afstand 
fra spillet én gang for alle.

Også på kirkegårde strejfer børn og voksne med mobiltelefon 
rundt som sultne, herreløse hunde. Er det tidens materialisme, der 
gør mennesker åndeligt sultne, så de søger efter noget, som de ikke 
ved, hvad er, fordi ingen har fortalt dem, hvor de kan fi nde, hvad de 
søger? Det var den engelske forfatter G. K. Chesterton (1874-1936), 
der sagde: "Efter at menneskene er holdt op med at tro på Gud, tror 
de ikke på ingenting, men på alting." Som for eksempel Pokémon. 
Ordet er en forkortelse af Pocket-monster. Men børn skal ikke være 
i lommen på monstre. 

Pokémon er ren mobil-manipulation. Mennesker skal ikke lade 
sig tyrannisere af teknologien.

Hvorfor står der i Bibelen: "Lad de små børn komme til mig"?
Og ved de søgende sjæle, der fl akker rundt og afl æser mobil`en, 

at der i Bibelen står: "Søg, og I skal fi nde..."?
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C

Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

Hans Berntsen
Kendt fra udsendelser om helbredelser i bl.a. DR og TV2. 

Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld 
Fredag den 30. september kl. 19 (åbent fra 18.30)

Obs! Et nummersystem ved indgangen betyder, at man ikke 
skal stå i lange køer for at få forbøn. De første kommer først til. 
Gratis adgang. Kaffe og vand kan købes, mens man venter på at 
få forbøn af Hans Berntsen.                  Arr. Udfordringen



Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

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

14:45 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 mandag kl. 17:20

Mandag 26/9
22:50 Biblens gåder - - Ligklædet 
i Torino. Tysk dokumentar fra 
2015. (Secrets of the Bible)
Ligklædet i Torino er et af historiens 
mest kontroversielle relikvier. På 
klædet anes et billede af en kors-
fæstet mand, der hævdes at være 
det eneste eksisterende billede af 
Jesus. Klædet er i 1990’erne blevet 
undersøgt af tre af verdens bedste 
laboratorier, der alle har dateret 
det til at være fra middelalderen 
og dermed dømt det til at være et 
middelalderligt falsum. Men ikke 
alle har accepteret denne konklu-
sion. Professor Fant fra Padua har 
gennemført sine egne test, der har 
sået tvivl om de første dateringer. 
Sendes også tirsdag kl. 18:00 og 
søndag kl. 14:45.

Torsdag 29/9
14:20 5 Skarpe om kristendom-
mens danske historie. Kristen-
dommen har i mere end 1000 år 
været Danmarks dominerende 
religion, og den udmærker sig 
ved ikke bare at handle om tro, 
men også at have haft betydende 
indfl ydelse på landets politik og 
kultur i stort og småt. Vi giver dig 5 
skarpe, der skærer ind til benet på 
kristendommens danske historie. 
De 5 skarpe: Danmarks kristning. 
Reformationen. Grundtvig. Grund-
loven. Kvindelige præster.

03:15 1915 - det armenske folke-
drab. Fransk dokumentar fra 1915.
(Armenian Genocide - 100 Years 
Later). Efter en lang række neder-
lag gik det Osmanniske Rige i 1915 
ind i Første Verdenskrig på central-
magternes side, men imperiet, der
allerede havde mistet 80 procent 
af sit europæiske territorium, 
kollapsede. I stedet for det multi-
kulturelle og multietniske samfund 
opstod med ’ungtyrkerne’ et stærkt 
nationalistisk regime, og de kristne 
armenere, der havde været bosat 
i Anatolien i de sidste 3.000 år, 
blev til fjender. Mellem april 1915 
og september 1916 blev mellem 
en og halvanden million armenere 
deporteret, slagtet og myrdet. Det 
var det første folkemord i det 20. 
århundrede, men det skulle ikke 
blive det sidste.
 
Lørdag 1/10
19:45 Før søndagen
For Niels Due Jensen handler 
dagens tekst bl.a. om troen på, at 
det nytter at bede. Morten Børup 
Skolens Kor ved dirigent Alice 
Vestergaard synger salmen ”Den 
Mægtige fi nder vi ikke ” fra Gellerup 
Kirke i Århus.

Søndag 2/10
14:00 Gudstjeneste fra Tilst. 
Sognepræst Lars Lindgrav Sören-
sen leder denne gudstjeneste fra 
den vestlige udkant af Aarhus. Lidt 
skjult ligger landsbyen Tilst, med 
sin hvidkalkede kirke fra 1150. Her 
vil seerne møde den unge pianist 
Tony Nguyen, der spiller Bach. 
Herudover medvirker sangeren 
Andrea Mellerup med band, So-
pranen Helle Hoby og musikeren 
Filt Kristensen på både saxofon 
og klarinet sammen med organist 
Marianne Nørholm Villadsen.

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

Mandag 26/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 27/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 28/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Broder Frans. Forfatter Tove Ahl-
mark fortæller fra Assisi om den 
hellige Frans og hans sans for 
radikal fattigdom og lidelsens vel-
signelse. Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 29/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 30/9
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 1/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 2/10
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Kastelskirken, Kø-
benhavns stift. 19. s. e. Trinitatis.
Prædikant: Else Hviid.

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

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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DR-Kirken på DR K søndag den 25/9 kl. 14:00: I Nørrelands-
kirken i Holstebro prædiker sognepræst Isak Holm over 
dagens tekst fra Johannes Evangeliet om vintræet og gre-
nene. Kirkens ungdom- og voksenkor vil sammen med Lise 
Stolarczyk på tværfl øjte og organist Jesper Thimsen fylde 
kirken med sang og musik. Foto: DR-Kirken

Udfordringen TV: Mona Henriksen fortæller, hvordan hun 
blev kristen, og hvordan hun overvandt sin frygt for at gå 
på gaden og fortælle andre om Jesus. Mona er gift med Bo 
Henriksen, og de er begge med i Gadekirken i København. 
Find interviewet på Youtube.com - søg på ”Mona Henriksen” 
eller fi nd interviewet ca. midt på Udfordringens hjemmeside.
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”Altså Far, jeg håber virkelig ikke, at der i fremtiden 
vil være nogen, som leder efter arken...”

Åbne Døres Unge har i samar-
bejde med en stor gruppe frivil-
lige arrangeret lovsangs- og 
bedeeventet #PrayForAfghani-
stan, i Gellerup Kirke i Aarhus 
d. 27. september kl 19.30. 

Meningen med eventet er at 
samle kristne fra forskellige kirker 
til sammen at bede for forfulgte 

kristne, synge sammen, samle 
ind og høre et vidnesbyrd fra en 
fra det pågældende land, som 
selv er blevet kristen.

- Det er 3. gang, vi afholder 
eventet. Første gang holdt vi 
#PrayForSyria i Aarhus Valgme-
nighed, og anden gang var det 
#PrayForIran i Aarhus Bykirke. 
Meningen er altså, at det hver 

gang er en ny kirke og et nyt land, 
fortæller journaliststuderende 
Maria Markussen, som er med til 
arrangere eventet.

Lisbeth

Brighter inviterer de 17-30-årige til konference i Mariager i efterårsferien, og KFS arrangerer 
traditionen tro lejr for studerende på ungdomsuddannelser. Det sker på Skanderborg Gymnasium. 
Brigthers ungdomskonference 
for de 17-30 årige holdes i år på 
Mariager Høj- og Efterskole i 
dagene fra den 19. - 22. oktober. 
Det er et tværkirkeligt event og 
arrangeres af en gruppe unge 
fra forskellige kirkeretninger. 

”Kan du også mærke det? Un-
der dine fødder. Hvordan jorden 
ryster, fundamentet smuldrer. 
Flygt nu! Alt fl yder, intet er sikkert. 
Ingen meninger, ingen sandhed, 
ingen magt står sikret...”

Sådan starter den lille video, 
som introducerer årets tema på 
Brigther. Temaet er ”Klippefast” og 
handler om den Gud, som aldrig 
forandrer sig, og som er en fast 
klippe at bygge sit liv på. 

Engelsk præst taler
Hovedtaler på konferencen er 

Mark Collard, præst i Equippers 
Church, London. Han har været 
præst i 13 år og er kendt for sin 
evne til at formidle budskaber 
med indlevelse og kreative il-
lustrationer. Måske inspireret af 
sin fortid som pilot ..!

Men også unge danske kræfter 
kommer på scenen og taler, alle 
tre er med i ledergruppen for 
Brighter:

Rasmus Jonstrup: 
Læser teologi på Aarhus Uni-

versitet og er en af ungdomsle-
derne i Bethelkirken, Aalborg. 
Har netop udgivet bogen ”Gym-
nasietro”.

Rebekka Kongsgaard: 
Studerer Sociologi og kultur-

analyse på Syddansk Universitet 
og ungdomsleder i Kirkeibyen, 
Kolding.

Jakob Lundager: 
Ungdomsleder i en af Dan-

marks største ungdomsgrupper, 
Skywalk i Randers.

Desuden byder programmet 
på lovsang med bl.a. Skywalk, 

café, seminarer, aktiviteter (fx 
fodboldturnering), ærespris, mm.

 I år er det 5. gang, Brighter 
inviterer til konference. Sidste 
år foregik det  i Århus Valgme-
nighed, hvor ca. 360 unge var 
samlet.

 Formålet med at samle unge  
på tværs af kirkeretninger er at 
disciple og udruste dem til at have 
en dybere relation med Gud og til 
at tjene Jesus i de lokale kirker. 

Du kan læse mere og tilmelde 
dig på brighter.dk

KFS’s discipeltræf
Brighter er ikke det eneste 

tværkirkelige tilbud for unge i 

efterårsferien. KFS afholder Dis-
cipeltræf i Skanderborg fra den 
15. - 19. oktober for studerende 
på ungdomsuddannelser. 

Temaet i år er ”På vej - en van-
dring med Gud”.   

”Vi er alle på vej i livet, og under-
vejs danner vi mange forskellige 
relationer. Gud er også i relation 
til os gennem hele livet, og vi skal 
stille skarpt på, hvad det betyder 
for vores liv og relationer”, siger 
arrangørerne om årets tema.

Med 5 forskellige talere til fæl-
lesmøderne og ikke mindre end 
22 forskellige seminarer byder 
stævnet på noget for enhver smag. 
Psykolog Bodil Kappelgaard, 
KFS-sekrætær Jan Pahus Nis-
sen, lærer Thomas F. Kristensen, 
stud. theol Søren Aalbæk Rønn 
og KFS generalsekretær Christian 
Rasmussen tager sig af de store 
møder.

På seminaroversigten finder 
man emner så som afguder, nåde-
gaver, sjælesorg, evangelisation, 
lederskab, helvede, penge, kun 
for kvinder, kristen og mand. m.m. 
You name it.. fristes man til at sige 
- der er tænkt på det meste i det 
imponerende udbud af seminarer. 
Læs mere på kfs.dk

Lisbeth

Unge samles på tværs af 
kirkeskel i efterårsferien

Sidste år deltog 360 unge på Brigther konferencen i Aarhus Valgmenighed. Foto: Brighter

Præsten Mark Collard fra Lon-
don er hovedtaler på årets 
Brigther konference.

Storslået og inderligt uden at være prætentiøst. Sådan kan 
Bryan og Katie Torwalts nye album ”Champion” beskrives.

Ægteparret, som er forbundet til Jesus Culture og dermed 
til Bethel Church i Californien, har i sommer udgivet deres 
tredje fulde album. Det er ikke overraskende i sit lydbillede, 
og deres tilhørsforhold skinner klart igennem i både musik og 
lyrik, men manglen på nyskabelse er ikke nogen skuffelse her.

For det, som Bryan og Katie Torwalt gør, gør de godt. Mange 
af sangene kan umiddelbart inkorporeres i lovsangssammen-
hænge i Danmark. Især ”Let there be light” og ”High above” 
har nærmest klassikerpotentiale. Ligesom adskillige andre 
numre på cd’en begynder de med et roligt og sjælfyldt vers, 
før de giver sig hen i kor og c-stykke. 

Guds storhed og hans løfter er det gennemgående tema 
på udgivelsen; et budskab som understreges af grandiøse 
opsætninger, temposkift og gentagelser. 

Det er velfungerende lyrik, hvor der ikke er sparet på de 
store og meget bibelinspirerede ord, men lovsangene kalder 
stadig på fordybelse og inderlighed. Men hvor andre tilbedel-
sesalbum i samme genre gør det i en grad, så de nærmest 
ikke kan høres i baggrunden, formår ”Champion” at bevare 
roen og den behagelige lyd uden at give køb på autenciteten.

Som på deres øvrige udgivelser klinger Bryan og Katies 
Torwalts stemmer exceptionelt fl ot i harmonierne og er sam-
tidig ren nydelse, når én af dem træder i forgrunden. De lyder 
ganske enkelt smukt, og variationen mellem dem bryder den 
ensformighed, som den lidt ensartede musiktype kan give.

Selvom alle cd’ens 13 numre er tilbedende og Gudfokuse-
rede i deres lyrik, er der enkelte numre, som inspirerer mere til 
at lytte end at synge med på. De er ikke Champion’s stærkeste 
kort, men de fungerer stadig udmærket. 

For dig, som elsker ny kvalitetslovsang og stilen fra Bethel 
Church, er Champion helt sikkert en investering værd. 

/Eva

Inderlig 
og behagelig

#PrayForAfghanistan - i Gellerup Kirke

Maria Markussen er med til 
at arrangere bede-eventet for 

Afghanistan.

Christian Rasmussen er ny ge-
neralsekretær i KFS og taler på 
discipeltræf i efterårsferien.
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Klummen

Af Daniel Martin Lanting

Af Eva M. 
Jørgensen

- De lyder lidt 
som Nik og Jay, 
har jeg hørt, sag-
de konferencier-

en inden han overlod scenen til 
interviewet med Twelve24. 

Om det er en anerkendelse 
eller en kritik, skal ikke afgøres 
her, men omkring 50 mennesker 
satte sig til rette og lyttede med i 
det varme og dunkle lokale, som 
dannede rammen om Cafésce-
nen på A Day of Praise (ADOP). 

Måske var det bandet, som 
allerede sidste år gjorde stort 
indtryk på de fremmødte ved den 
tilbagevendende lovsangsfestival 
i Hillerød, der trak folk til, eller 
måske var det nærmere pausen 
fra program på Store Scene i den 
anden ende af Johannesskolen. 
Uanset hvad, lyttede og grinede 
tilhørerne med de tre bandmed-
lemmer, Christina fra Ghana, 
Josh Green fra England og Ryan 
fra USA.

Har holdt sammen i ni år
Ni år har bandet, som mødtes 

på en evangelisationsskole, holdt 
sammen, men netop i dag spiller 
de sidste ordinære koncert med 
Christina som forsanger. Det er 
blevet tid for hende til at give det 
videre i Sydafrika. 

- Det skal jo ikke handle om 
vores band frem for Guds tanke, 
siger Josh Green. Han ved ikke, 
om de skal fi nde en ny kvinde til 
bandet, eller der skal ske noget 
helt andet, men passionen er 
stadig i live efter de mange år. 
Selvom de lange rejser og tour-
livet kan være hårdt, brænder 
længslen efter at nå ud til fl ere 

med det gode budskab stærkere. 

25.000 facebookfølgere
Josh fortæller om sidste års 

koncert på ADOP, hvor en ung 
pige kom hen til dem bagefter 
og fortalte, at hun havde plan-
lagt at begå selvmord; men 
deres koncert havde overbevist 
hende om, at livet var værd at 
leve.

- Hvordan kan man være 
andet end begejstret, når man 
bliver brugt af Gud på den 
måde? spørger Josh.

Bandets musik er en blanding 
af elektronisk dance, pop og 
rap, og med en koncerttour, 
som strækker sig helt indtil jul, 
og 25.000 følgere på Facebook 
har de ramt noget, som funge-
rer. Måske hænger successen 

også sammen med deres kom-
promisløshed, når det kommer 
til kvaliteten.

Starter ved det 
almenmenneskelige

Ryan fortæller, hvordan de er 
inspirerede af bands som DC 
Talk. De nåede virkelig ind til ham 
som ung, fordi de var autentiske 
og turde gøre noget nyt med 
musikken.

- Why should the Devil have 
all the good music? spørger han 
med Larry Normans udtryk. 

Lyrikken i Twelve24’s sange 
er til tider direkte evangelise-
rende, og på andre numre taler 
de mere om livet og det alment 
genkendelige. 

- Vi er nok lidt splittede i vores 
sind, nogle dage er vi kristne 

og andre dage ikke, siger Ryan 
ironisk, før han fortsætter på en 
mere seriøs tone:

- Det er ligesom, hvis du sæt-
ter dig ved siden af nogen i et 
fl y. Så siger du heller ikke: ’Hej, 
Jesus er død for dig og du skal 
tro på ham’. Du starter med at 
præsentere dig selv og høre, 
hvad de laver og hvem de er, før 
du på et tidspunkt ender ved det 
trosbaserede.

På samme måde er Twelve24’s 
cder og koncerter bygget op, så 
de begynder med det almenmen-
neskelige og ender på en dybere 
tone. Det er en strategi, der virker 
for det garvede band, som har 
mange ikke-kirkelige fans og 
blandt andet for nyligt spillede 
til et gay-pride arrangement i 
Tyskland.

- Ellers ville der
jo ingen kristne være

Der var nogle, som blev me-
get forargede over, at bandet vil 
lægge navn til det.

- Men ellers ville der jo ingen 
kristne være, siger Josh.

ADOP er til gengæld primært 
rettet mod kristne. Også her ser 
Twelve24 en vigtig mission. 

- Vi er accepterede af Gud, 
som vi er skabt. Vi vil gerne op-
muntre kristne unge til at turde 
at være de unikke mennesker, 
de er. Samtidig har én engang 
sagt til mig, at når du er sammen 
med unge fra kristen baggrund, 
er der altid behov for mission, 
fordi de unge bliver bombarderet 
med udfordringer i den periode 
af deres liv. 

- Så kan man da
kun være begejstret
Twelve24, et dance/rap-band fra England, fortalte sidste weekend deltagerne 
på A Day of Praise om passionen for musik og for at nå unge mennesker med Jesus.

Ved forudbestilling af minimum 100 
magasiner senest 30. september.

Normalpris: 49,95 kr.

24:12
UDKOMMER

SNART

Bestilles på lohse.dk/24-12-2016

Kun 
15 kr. stk.

Twelve24 er et erfarent koncertband - og det nød gæsterne på A Day Of Praise godt af, da de med fuld 
energi og en masse på hjerte afsluttede årets musikfestival på Store Scene. Foto: Jakob L. Jensen

”Apologetik er det, der svarer på alle de gode spørgsmål, 
der er til kristendom, og kristendommen giver nogle 
rigtig gode svar på de spørgsmål”. 

Sådan indledte Allister McGrath, der er professor i både bio-
fysik og teologi - og tidligere ateist - sit foredrag om apologetik 
i Christianskirken i Aarhus for 500 engagerede lyttere. Han talte 
om, hvordan videnskab og religion hænger sammen, og hvordan 
tro altid spiller ind, når vi skal danne os et verdensbillede. 

McGrath satte bl.a. udtalelser og holdninger fra den provo-
kerende ny-ateist Richard Dawkins op imod den kristne C.S. 
Lewis’ verdensforståelse. Dermed formidlede han klart, at 
videnskabelig sandhed er præcis - men ikke siger alt. Der er 
”så meget mere udover videnskaben, som også skal nævnes”. 
Videnskaben kan beskrive, hvad et menneske består af - men 
et menneske er så meget mere end bare atomer og molekyler. 

Om forholdet mellem videnskaben og Gud siger McGrath, at 
”Gud ikke kan passe ind i den her verden, men han er snarere 
lærredet, verden er malet på - eller rammen, verden er sat i”. 

Som ateist oplevede McGrath, at ”overfl adisk rationalisme” 
ikke var nok til at opretholde det meningsløse liv, ateismen 
kræver. Han fandt ikke nok belæg for, at ateismen skulle være 
sand, for den stemte ikke overens med hans oplevelse af livet 
og det, han så i verden. 

Her nævnte han det fremragende C.S. Lewis citat: ”Jeg tror på 
kristendom, ligesom jeg tror på, at solen er stået op, ikke fordi jeg 
kan se solen, men fordi jeg kan se alt andet på grund af solen”. 

Vores verdensforståelse farver alt det andet, vi ser i verden. 
Og hvis vores forståelse ikke stemmer overens med det, vi ser, 
er der måske en fejl ved verdensbilledet. 

Professoren talte også om fi losofi , og hans argumenter var 
rammende og præcise. Da han havde svaret på vores spørgs-
mål, sluttede McGrath aftenen med at opfordre os til at kigge på 
stjernerne. Vi skal ikke kun se det, vi ved om 
stjerner ud fra videnskaben, men opfatte 
det, vi ser. 

Stjernerne er nemlig mere end bare 
eksplosioner i rummet. De er en del af 
den fantastisk smukke natur, der er skabt 
af Gud!

Ex-ateist talte om 
videnskab og tro

Fra højre: Ryan, Josh og Christina fra bandet Twelve24 bliver interviewet på caféscenen på A Day of Praise. 
Den kristne musikfestival i Hillerød havde i år 600 besøgende. Foto: Jakob L. Jensen
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Kirker tilbyder mere end pokemon 

Du kan fi nde mere end Pokemon her - 
kom og besøg os.

Leder du efter Pokemon eller Jesus? Begge 
fi ndes her!

Jesus døde for at fange dem alle!

Hvad du gør med livets gave afgør, 
hvem du er - Mewtwo.

Kom, I der søger Po-
kemon. (Og også jer, 
der søger Kristus). 
Måske kender du 
os som et PokeStop 
nu, men vi håber, du 
kommer til at kende 
os rigtigt. Kom med til 
gudstjeneste ...

Når der er Pokemon-søgende i nærheden af kirken, skal de 
også have et tilbud om at fi nde Jesus, mener nogle kirkefolk.

En Jesus-fi gur tilbyder et glas 
vand på et Pokestop.

Besøg vores nye web-shop 
på Hosianna.dk
(...også til mobil og iPad)

Det rigtige spejl,
det rigtige sted
Der er et toilet på den skole, hvor jeg arbejder, som ingen af os 
voksne bryder os meget om at benytte. Det var oprindeligt byg-
get til børn, så det er lidt lavt, men det er nu ikke problemet...

Spejlet er problemet. Et stort væg-spejl i børnehøjde, sidder lige 
ved siden at selve toilettet, så når man sidder der, med bukserne 
nede om hælene og blusen løftet op over brættes højde, kan man 
nærmest ikke undgå at se hver en delle, der bugter sig på den 
let sammenfaldne person, der sidder lige ved siden af og stirrer 
tilbage fra spejlet. 

Det kan være en brat opvågnen oven på en dejlig lang som-
merferie med rigelige mængder af is. Mens man så sidder der, kan 
man - med lidt øvelse - fokusere intenst på en tand, et øje, frisuren 
eller andet langt mindre selvværdstruende end deller. 

Tror, mange vælger at sætte deres badeværelsesspejle højt 
oppe over vask (og lår), af samme årsag. Men... Når man så rejser 
sig, kommer problem nummer to. Spejlet stopper lige under din 
hage, så der er nu kun mave og lår at kigge på, og man trækker 
lige maven lidt ind, før man klemmer det hele sammen på vej ned 
efter bukserne, så alle fl ødeisene kan blive godt skjult bag knap 
og lynlås igen.

Egentlig er det ret dumt. Vi ved jo godt, hvad vægten siger, vi 
ved også godt, hvordan fl ødeisen har fordelt sig, men uden spejl 
kan vi ligesom bedre fortrænge det. 

Gud har det på en anden måde, han ser det 
hele, han ønsker det sådan, om det så er vo-
res hovedhår, så har han også styr på dem. 
Gud ønsker, at det skjulte skal komme frem 
i lyset, for kun dér kan hans nåde, trøst og 
lægedom rejse os på ny.
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