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- Hvorfor må studerende ikke åbne en Bibel, tale om den og bede en bøn for deres skole i spisefrikvarteret, spørger Kristeligt Forbund for Studerende.
Af Bodil Lanting

”Ønsket om ”religionsneutra-
litet” som grundlæggende ar-
gument for at lukke en frokost-
samling for kristne studerende 
er absurd, for skolerne har altid 
været religionsneutrale.”

Det skriver KFS’ generalse-
kretær Christian Rasmussen i 
et åbent brev til rektorerne på 
Danmarks gymnasiale uddan-

nelser. Reaktionen kommer, 
efter at Langkaer Gymnasium i 
Aarhus har forbudt både kristne 
og muslimer at holde fællesbøn 
på skolens område. 

Generalsekretæren ser til dels 
debatten som et udtryk for, at 
mange ikke ved, hvad KFS egent-
lig laver under de ugentlige møder 
- som har fundet sted de sidste 60 
år. Han fortsætter:

”Det nye er, at de pågældende 
skoler ikke længere er religi-

onsneutrale. Man kan nemlig kun 
forholde sig neutralt til religion, 
hvis man rummer den. Dømmer 
man den ude, har man pr. defi ni-
tion mistet neutraliteten.”

I strid med DUF-aftaler
Generalsekretæren undrer sig 

over, at de studerende nu fl ere 
steder har fået forbud mod at 
mødes for at tale om Bibelen og 
livet i øvrigt, mens de spiser deres 
madpakker. Dette forbud er nem-

lig både i modstrid med tidligere 
praksis og med de aftaler, der er 
indgået mellem Dansk Ungdoms 
Fællesråd (som KFS er medlem 
af) og Gymnasieskolernes Rek-
torforening.

”Man må gerne tro på Gud, 
og man må også gerne snakke 
om Gud med andre, men ikke 
med Gud sammen med andre. 
Hvorfor ikke?” spørger Christian 
Rasmussen. 

Han tilføjer, at man de fl este 

steder i Danmark har tradition 
for at tillade bøn på skolerne - og 
slutter sit brev med en opfordring 
til at holde denne tradition i hævd.

I 60 år har KFS’ere kunnet 
mødes i et frikvarter for at tale 
om Bibelen og bede for deres 

skole, skriver generalsekre-
tær Christian Rasmussen i et 
åbent brev til danske rektorer.

Forbud mod bøn er   ’totalitær religionsudelukkelse’

NYT OPLAG!



 

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i oktober: behager
OBS! Oktober kodeordet gælder fra mandag d. 3. okt. kl. 9.00

Ugens profi l: Ex-heks Natasja

2 . NAVNE OG NYHEDER Udfordringen søndag den 2. oktober 2016

Kommunikations-
konsulent i IM
Dorthe Lindbjerg, Vejle, er blevet ansat 
i en fortsat tjeneste som kommunika-
tionskonsulent i Indre Mission fra den 
1. januar 2017. 

Hun har tidligere  været kontor- og 
kommunikationssekretær i Indre Missions 
Ungdom. Dorthe er 38 år.

I uge 37 i1989 fortalte Natasja på Udfordringens bagside om 
sin omvendelse fra bl.a. heks til kristen. Teksten er her gengivet. 
På side 3 bekræfter Natasja/Elisabet mere end 25 år senere, at 
”Livet med Jesus holder”.

Af Dorthe Vestergaard  

- Jeg skabte min egen virkelig-
hed inde i hovedet, og for mig 
var livet et eventyr med hekse, 
trolde, prinsesser og alfer. Jeg 
kunne spå og tyde tegn, og det 
virkede! Men det holdt ikke i 
længden - det gør livet med 
Jesus til gengæld, fortæller 
Natasja på 23 smilende. 

- Da jeg var 12 år, døde min 
mormor. Vi lignede hinanden 
meget af sind, men der var en 
side af hende, jeg ikke kendte - 
hun beskæftigede sig med magi.  
Efter hendes død åbnedes mine 
øjne for den åndelige dimension, 
og pludselig forstod jeg magi. Det 
var, som om at noget fra hende 
var overført til mig, fortæller 
Natasja.  

Mødte heks 
- Jeg var søgende og sulten 

efter det åndelige. Som 15-årig 
læste jeg bogen ”Mona Måne-
skinsdatter” om en ung piges 
oprør mod tomheden i et parcel-
huskvarter. 

Bogen følger pigen et år. Hun 
møder en heks, som hun lever 
sammen med, og som er med til 
at frigøre hende. 

Denne bog blev min Bibel. In-
den for et år skete de samme ting 
for mig som for hovedpersonen i 
bogen, og det kunne ikke være 
nogen tilfældighed, mente jeg.  
Jeg mødte forfatteren til bogen, 
og vi blev rigtig nære veninder. 
Hun var selv inde i magi og lærte 
mig op. 

Veninden lagde Natasjas horo-
skop og lærte hende kunsten at 
lægge tarotkort. Natasja fortæl-
ler, at når veninden forklarede, 
var det som om, hun vidste det 
hele på forhånd fra egne tidligere 
erfaringer. 

Image og magi 
I hekseverdenen taler man om 

sort og hvid magi, som modsæt-
ninger. Sort magi er for eksempel 
woodoo, hvor man søger at skade 
andre, mens hvid magi ses som 
noget positivt, hvor man ved 
hjælp af overnaturlige metoder 
hjælper andre mennesker. 

- Selv ville jeg bruge mine ev-
ner til noget godt, og ved fester 
blev jeg brugt en del af mine 
venner, fortæller Natasja. 

Der var en vis mystik omkring 
mig, og det passede mig helt fi nt! 
Faktisk handler det jo om image. 
Jeg ønskede at hjælpe andre, 
men jeg søgte også selv at blive 
bekræftet af andre mennesker, 
gennem det jeg giorde. 

- Mange af vor tids hekse har 
baggrund i 70'ernes kvindebevæ-
gelse, og fl ere af dem siger selv, 
at det, de ønsker, er magt. Har 
hekseri med magt at gøre?

- Jeg tror, at det, de ønsker, 
er magt over deres eget liv. Vore 
liv er styret af normer og andre 
mennesker; de, der bliver hekse, 
ønsker at sætte sig ud over dette.

Holder ikke i længden 
- Mange hekse hjælper virkelig 

folk, ligesom pykologerne gør det. 
Det virker, og der går lang tid, før 
det viser sit virkelige ansigt, men 
det holder ikke i længden, det har 
jeg set i mine venners liv, siger 
Natasja og fortæller om, hvordan 
hun for to og et halvt år siden blev 
en kristen. 

- Jeg syntes selv, jeg havde 
et smukt livsyn. Jeg havde skabt 
min egen virkelighed inde i hove-
det - egentlig var det bare en leg 
for sjov, men når man begynder 
at tro på det, udvikler det sig 
langsomt til at blive virkelighed. 
Jeg var selv heks og levede i 
en eventyrsverden med trolde, 
prinsesser og alfer.

Jeg danser fl amenco og blev 
mægtig gode venner med min 
danselærer. Hun var en kristen 
og begyndte langsomt at pille mit 
ellers så smukke livsyn fra hin-
anden. Hun inviterede mig med i 
Bethlehemskirken på Nørrebro. I 
starten syntes jeg, det var meget 
spændende, senere blev jeg lidt 
irriteret over de ting, som præsten 
sagde; men gradvist, over en 
længere periode, begyndte sand-
heden i hans ord at gå op for mig. 

- Langsomt blev Jesus og hans 
magt til virkelighed for mig, og 
mine tanker om og tro på ting som 
reinkarnation måtte vige, siger 
Natatasja og fortsætter: 

- Nu oplevede jeg en anden 
tryghed i min tilværelse. Før 
havde jeg en trang til vildskab, 
til at kaste mig ud i alt muligt og 
bryde grænser. Det har jeg ingen 
trang til mere. Ligesom jeg tidli-
gere søgte bekræftelse fra andre 
mennesker, så er det mig nu nok, 
at jeg får den fra Gud. 

Nyt livssyn 
Men det tager tid, indrømmer 

Natasja. - Hele mit livssyn har 
måttet gennemgå en forandring, 
og stadig dukker der detaljer op, 
som jeg må tage fat på. 

I mit uddannelsesforløb som 

bevægelsespædagog møder 
jeg også ting, som jeg må tage 
stilling til, eksempelvis alterna-
tive behandlingsformer. Det kan 
godt være svært nogle gange, 
for færdige og fordomsfulde svar 
er ikke lige mig. Derfor går jeg 
direkte til Gud, når nye spørgsmål 
melder sig. 

Glad kristendom 
Er der noget, Natasja har lært, 

så er det at være fordomsfri, når 
hun møder andre mennesker, 
der for eksempel er inde i noget 
nyreligiøst eller okkult. Det mener 
hun, at alle kristne kunne lære 
noget af og bruge, når de er ude 
at evangelisere. 

- Det er vigtigt at forstå og se, 
at disse mennesker er søgende, 
og at vi må komme dem i møde 
på deres præmisser. Ligesom 
det er enormt vigtigt, at vi kristne 
lever et farverigt kristenliv ud, så 
vi udstråler kreativitet og glæde 
og ikke bliver nogle indspiste og 
grå kristne med en meget lille ho-
risont, som skræmmer folk væk. 

- Ting som magi har umiddel-
bart farve, men det holder ikke i 
længden. 

- Det gør livet med Jesus, siger 
Natasja og stråler af glæde!

En ung heks 
mødte Jesus
Natasja opdagede, at hun havde magiske evner, 
men hekse-livet holdt ikke i længden.

Christianskirken i Aarhus 
får to nye MF-præster
Med ansættelse af to nye præster har 
Christianskirken i Aarhus på få måneder 
ansat i alt tre præster, der alle er uddan-
net på Menighedsfakultetet i byen.

Først var det Anders Pradsgaard Møberg, 
der blev ansat i stedet for Esper Thidemann, 
der gik på pension. Nu har kirken fastansat 
cand.theol. Anders Kobbersmed, som i et 
par år har været vikar for Birgitte Grønkjær 
Hjorth, og nyansat Thomas Kofoed Neder-
gaard. 

Han blev i torsdags, 29. september, 
ordineret i Aarhus Domkirke og skal frem 
til næste sommer være vikar for Anders 
Pradsgaard Møberg, som er rejst tilbage til Etiopien for at færdig-
gøre sit arbejde som Promissio-udsending.

sj

Biskop Steen Skovsgaard vil 
fratræde sin stilling som bi-
skop pr. 1. august 2017 for at 
skrive en ph.d. Han har været 
biskop i Lolland-Falsters Stift 
siden 2005.

 
Selv siger han om baggrunden 

for beslutningen:
 - Jeg er bestemt ikke træt af 

arbejdet, tværtimod. Det er et 
fantastisk job, og Lolland-Falsters 
Stift er landets bedste stift. Her 
sker så meget godt og positivt. 
Der er så mange - også nye - 
engagerede og dygtige præster 

og medarbejdere, og vi er inde i 
en kolossal udvikling på mange 
områder. Jeg har dog hele tiden 
vidst, at jeg ikke ville fortsætte 
med at være biskop, til jeg blev 70 
år, og det er som bekendt vigtigt 
at stoppe, mens legen er god. 

 
Islam og kristendom

- Jeg har fået tilsagn fra Kir-
keministeriet, der gør det muligt 
at søge ind på Aarhus Univer-
sitet som ph.d.-studerende fra 
september 2017. Her vil jeg 
få lejlighed til at studere eet 
af de, efter min mening, helt 

store, brændende og forsømte 
spørgsmål, nemlig: De sidste 
tider og dommedag – i islam og 
kristendommen. Mit mål er at lave 
et sammenlignende studie af, 
hvad vi venter og håber på som 
henholdsvis kristne og muslimer, 
fortæller Steen Skovsgaard.  

Han har tidligere beskæfti-
get sig med religionsmødet og 
skrevet fl ere bøger om islam og 
kristendom. Dette emneområde 
skal han nu med Peter Lodberg 
som hovedvejleder fordybe sig 
endnu mere i.

Bodil 

Skovsgaard stopper som biskop

Steen Skovsgaard vil skrive 
en ph.d. om de sidste tider og 
dommedag i kristendommen 
og islam.

LM-Vestjylland ansætter teolog
Luthersk Mission Vestjylland har pr. 1. 
september ansat teologen Mads Hansen 
i en fuldtidsstilling som missions- og 
prædikantkonsulent samt bibelcamping-
koordinator for Virksund Bibelcamping.

Mads Hansen er 31 år og cand. theol. 
fra Aarhus Universitet og tog sin bache-
loruddannelse på Menighedsfakultetet i 
2009-2013.

Han er født i Aarhus, men størstedelen af barndommen blev 
tilbragt i Tanzania. Mads Hansen afl øser Philip Bach-Svendsen, 
som den 1. juli tiltrådte som forlagsleder i Soma Biblia i Tanzania.

sj

Anders Kobber-
smed

Problemer med 
levering af avisen
Sidste søndag fi k alle abonnenter på Sjælland ikke avisen. 
Bladkompagniet kom ved en fejl til at sende alle Udfordringens 
Sjællands-aviser til Nordjylland. Og der gik 3-4 dage, inden 
man fandt ud af, hvor de var!

Bladkompagniet har lovet at levere aviserne i den forløbne uge. 
Udfordringen har naturligvis klaget. Det er nemlig ikke så længe 

siden, at avisen heller ikke blev leveret til abonnenter i hele Nord-
jylland. Dengang skyldtes det en fejl i et nyt computersystem på 
Nordjyske Stiftstidende.

Udover disse store fejltagelser er leveringen dog ved at fungere 
overalt. Der er stadig ganske få, som ikke får avisen leveret med 
bude natten mellem lørdag og søndag. Efter ønske har vi fl yttet 
under 100 over til postvæsnet, men de får så først avisen leveret 
mandag-onsdag, da postvæsnet ikke længere leverer a-breve fra 
dag til dag. 

Hvad kan man gøre?
Hvis du oplever, at avisen ikke kommer søndag morgen, kan du 

straks på udfordringen.dk under Kontakt skrive en besked. Denne 
besked går ikke blot til Udfordringen, men også til Bladkompagniet.

Vi foretrækker, at du bruger denne klagemulighed i stedet for 
telefon. Det sparer tid, og avisen bringes ud mandag-onsdag.

Du kan som abonnent altid læse Udfordringen på hjemmesiden - 
enten som enkelt-artikler, eller som bladre-sider. Du skal logge ind 
med det kodeord, der står herunder på side 2 hver uge. 
    Se også artiklen om bøn side 6.  Henri.
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Af Linda Ammitzbøll-Bach 

Nogle trofaste 
læsere vil mu-
ligvis huske Ud-
fordringens por-
træt af Natasja 
fra 1989. Hun havde været en 
aktiv del af et New Age-miljø, 
fungeret som heks og samtidig 
danset fl amenco. 

Hun havde forladt dette miljø 
og hele sin tidligere identitet og 
var blevet en kristen gennem 
Bethlehemskirken. Og her var 
det så, at artiklen fra 1990 slap. 

Efter dette skift i livsstil og 
identitet kom en udlængsel. Hun 
tog af sted fra Danmark, hvor hun 
aldrig havde følt, at hun hørte 
hjemme. 

Alle omkring hende vidste 
godt, at hun ikke ville komme 
tilbage. Artiklen blev skrevet, kort 
før hun forlod Danmark, egentlig 
med retning mod Colombia for at 
arbejde med gadebørn. 

Sådan skulle det imidlertid 
ikke gå. Natasja er født i 1966 og 
hedder i dag Elisabet Fountain. 
Hun rejste ud som 25-årig og er 
netop fyldt 50.

Point of no return og en 
atypisk love story

Første stop var en DTS (Ung-
dom med Opgaves Dicipleship 
Training School) i Miami. Hun 
landede helt alene uden at kende 
nogen i Miami. Her mødte hun 
indenfor den første uge Robert 
Fountain. Elisabet faldt pladask 
for ham, men vidste ikke, hvad det 
var at være forelsket i en mand, 
da hun hidtil kun havde været 
forelsket i kvinder. 

Hun oplevede en ro og en fø-
lelse af at være kommet hjem, når 
han var til stede. Hun anede intet 
om, hvordan hun skulle omgås 
ham og sendte ubevidst masser 
af signaler, som han og alle andre 
omkring dem ikke kunne undgå 
at opfange. 

I de første fem måneder var de 
aldrig alene i et rum. Robert var 
bibelskolelærer hos UMO, så det 
var ”no go, no show, no nothing”. 
Han sørgede for at holde sig på 
afstand for ikke at komme i van-

skeligheder. 
En dag blev de kaldt ind til 

UMOs lederskab og fi k at vide, 
at nu kunne de date’e, hvis de 
stadig ønskede det. De tog til en 
gudstjeneste og Robert spurgte, 
om de kunne holde i hånd. Det 
blev starten ikke kun på et ægte-
skab, men også en livslang dialog 
om kulturforskelle, forventninger 
og preferencer. Det blev Elisabets 
valg og hendes kald.

Uromantisk honeymoon
Derefter skete alting meget 

hurtigt. Hun afsluttede det første 
halve år ved UMO, tog det næste 
halvår og blev gift i løbet af dette. 

Da hun efter en storm var kom-
met til at smide sit visum ud, blev 
de gift i løbet af 13 dage. 11 dage 
efter deres bryllup kom Hurricane 
Andrew, så der var ingen lang 
honeymoon, da Robert arbejdede 
dag og nat med at koordinere 
nødhjælpsarbejde.

De slog sig ned i Miami South 
Beach, den mest prominente del 
af Miami Beach. I 1991-92 var der 
en vækkelse i modelverdenen, 
og snart havde de en menighed 
på 40 personer bestående af alle 
samfundslag fra en hjemløs med 
en høne på skulderen til musikere 
og fotomodeller. Menigheden 
mødtes i deres lille halvandenvæ-
relses lejlighed på 6. sal. 

I denne periode blev også 
deres første barn, David, født. 
Det var nogle hårde år, men på 
trods af dette blev de 17 år i South 
Beach på forskellige adresser. 

Elisabet beskriver selv disse 
år som nogle ”fede, skøre år”. 
Der var ingen støtte fra nogen 
kirke eller organisationer. Elisabet 
havde ingen arbejdstilladelse, så 
Robert havde ofte to jobs.

I de første år blev det klart for 
Elisabet, hvor hårdt livet i USA 
er i forhold til det, hun kendte fra 
Danmark. Hun fortæller, at ame-
rikanerne arbejder rigtig meget. 
Dette gør de ikke fordi, de er 
grådige efter at tjene penge, men 
fordi der ikke er noget socialt sik-
kerhedsnet. Hun havde aldrig før 
været konfronteret med denne ”rå 
nødvendighed for overlevelse”. 

Danske fordomme
Hun måtte nedbryde mange af 

de fordomme om amerikanere, 
som hun havde med fra Danmark. 
Elisabet erkendte gradvist, at hun 
måtte tænke som de mennesker, 
hun skulle leve iblandt, for at 
kunne være i det. Hun lærte sig 
ikke at dømme, men at tænke om 
det hun så, og hun undrede sig 
over, at ”det er, som det er”. Dette 
gav en større frihed og en indre 
fred. Det blev meget nemmere 
at være sammen med de men-
nesker hun mødte, da hun ikke 
længere skulle betragte dem ud 
fra danske normer. 

Efter at have tilbragt præcis 
halvdelen af sit liv i USA tænker 
hun i dag mere amerikansk end 
dansk. Da det blev muligt at få 
dobbelt statsborgerskab, valgte 
hun også at blive amerikansk 
statsborger.

Multikulturel cocktail, 
hvor forskellighed fejres

I dag er Elisabet og Robert 
pastorpar i Calvary Chapel Mi-
ami Beach. Menigheden i Miami 
Beach er internationalt sam-
mensat. Miami Beach tiltrækker 
mange indvandrere, ikke mindst 
latinamerikanere. De fl este kom-
mer fra et andet sted, og de fær-
reste er født i Miami. I kirken fejres 
forskellighederne, og menighe-
dens medlemmer giver plads til 

hinandens forskelligheder. Når 
så stor en del af menigheden 
kommer fra andre lande og er 
fjernt fra deres oprindelige fami-
lie, bliver kirken ifølge Elisabet 
til familie.

Kirke med 600
Efter de 17 år i Miami South 

Beach fl yttede de og menighe-
den til North Beach, den mindre 
prominente del af Miami Beach. 
Kirken ligger nu i et middelklasse-
kvarter, hvor folk bor og arbejder. 

Menigheden er vokset og har 
i dag mange tjenester. Robert 
tager jævnligt på missionsar-
bejde i Peru, deres søn, David, 
underviser og tjener dagligt i 
kirken, og datteren Serenity, 
der nyligt har været ude med 
UMO, er også engageret i kirken. 
Blandt de mange arbejdsgrene er 
gudstjenester og mindehøjtidelig-
heder på plejehjem, i fængsler 
og på highschools. De har også 
en tjeneste blandt handlede og 
tidligere handlede kvinder, Life 
of Freedom, incestrådgivning og 
personlig rådgivning. 

Menigheden i Miami Beach har 
ca. 600 personer tilknyttet. Den er 
lille i amerikansk målestok, men 
stor i dansk. 

På en almindelig søndag har 
de tre gudstjenester på engelsk 
og en på spansk. Om aftenen kan 
de mødes på gaden som God 
Squads i deres orange t-shirts. 

Her tilbyder de folk på gaden 
forbøn.

Robert har en særlig tjene-
ste omkring mennesker i krise. 
Han er frivillig ved politiet som 
præst, og det er ham, der bliver 
tilkaldt, når ulykkelige nyheder 
skal overbringes pårørende. De 
har gennem denne tjeneste be-
gravet mennesker, der var helt 
ukendte af deres kirke, men fordi 
de pårørende valgte dette.

Oasis, forfatterskab og 
homeschooling

Elisabet startede Oasis tidligt 
i kirkens liv. Hver tirsdag aften 
mødes menighedens kvinder til 
Oasis. Det er kvindernes eget 
rum, hvor de kan være sig selv og 
sammen ud fra den fælles præ-
mis, at alle kommer fra et andet 
sted. Her får de undervisning og 
søger Gud sammen. 

Det ønske Elisabet altid har 
haft om at hjælpe andre, lever 
hun i dag ud gennem menighe-
den og i arbejdet for kvinderne. 
Dette ønske resulterede også i et 
forfatterskab. I 2013 debutterede 
hun med bogen ”Come, Fill the 
Gap”, en støtte i at fi nde ind til 
Guds hjerte og ens egen identitet.

Hun tog en pause i de år, hvor 
børnene var i skolealderen, og 
brugte lejlighedsvis videounder-
visning som hjælp. Hun og Robert 
havde besluttet at homeschoole 
deres børn, hvilket har været 

et fuldtidsarbejde ved siden af 
menigheden. 

Gud i Miami
Elisabet fortæller, at der i USA 

lige nu er et stort skisma og 
spænding mellem de bibeltro og 
dem, der stiller spørgsmål ved Bi-
belen for at være politisk-korrekte 
og tilpasse sig til tiden. 

Spørgsmålet er, om kirken vil 
være relevant på bekostning af 
Bibelen, eller om den vil holde 
fast i, at Biblen er sandheden på 
bekostning af politisk korrekthed. 
Kirken føler sig presset ind i en 
yderlighed, hvor den ikke ønsker 
at være. Men den politiske kor-
rektheds tilgang er oftest, at hvis 
kirken ikke er for, så er den imod.

Presset viser sig konkret. Der 
bliver løbende forsøgt lagt fæl-
der for kirken, og de skal hele 
tiden være på vagt for at undgå 
sagsanlæg. 

Men menigheden står fast på 
at være bibeltro og er samtidig 
en social bevægelse i tiden og 
byen. Når man kommer udefra og 
besøger Calvary Chapel Miami 
Beach bliver man mødt af mange 
forskellige mennesker og oplever, 
at her er der plads til mennesket 
og forskellighederne.

Livet førte Elisabet ad en vej, 
hun aldrig havde drømt om, men 
hun kan kun konstatere som i den 
første artikel i Udfordringen, at 
”Livet med Jesus holder”.

Natasja var alternativ, hippieheks og dansede fl amenco. 
Så blev hun kristen i Bethlehemskirken, fortalte Udfordringen i 1989. 
Men hvad skete der så? Linda Ammittzbøll-Bach fandt hende igen i USA.

Hvad skete der 
med den 
omvendte heks?

Foto: S
erenity Fountain
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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

’Evangeliets 
Gyldne Sange’ 
på stor turné
Seniorkoret ”Evangeliets Gyld-
ne Sange (EGS)” fra Nordjyl-
land har netop holdt en vellyk-
ket koncertturné til Bergen. De 
næste koncerter foregår i hhv. 
Grindsted og Christiansfeld.

Koret, der består af 25 modne 
mennesker fra forskellige kirker, 
synger de gamle vækkelses-
sange, som før i tiden blev sunget 
i kirker og missionshuse over hele 
Norden. 

EGS’ sange ledsages af klaver, 
violiner, guitarer, harmonikaer, 
banjo, trompet og saxofon. 

God modtagelse i Norge
Koret medvirkede i fi re forskel-

lige kirker på turen til Bergen. 
Både sange og musikstil vakte 
begejstring, og folk gav udtryk 

for, at sangene var til både op-
muntring og trøst. 

Koncerterne med titlen ”Mindes 
du sangen” indeholder korsang,  
duetter, soloer, mandskor og in-
strumentalnumre. Men tilhørerne 
får også lov til at synge med.

Mange har været med til EGS’ 
aftener i kirker i Nordjylland. Koret 
holder liv i de gamle, elskede 
sange, som var en væsentlig del 
af den kristne kultur for blot få år 
siden, og som stadig ligger på 
rygmarven hos mange kristne. 

Om korset og himlen
- Sangene er enkle med et klart 

budskab. De handler i det store 
og hele om ”korset” og ”himlen”. 
Melodierne er iørefaldne og sang-
bare, og det er vores erfaring, at 
tilhørerne ganske enkelt ikke kan 
lade være med at synge med, 
siger korets leder, Bent Andersen 
fra Brønderslev. 

Koret har tidligere år været på 
en række koncertturnéer i både 
Danmark og Norge, ligesom der 
har været arrangeret vellykkede 

ture til Færøerne og Rumænien, 
hvor mange menigheder er blevet 
opmuntret af besøget. 

De næste koncerter foregår i 
Vestermarkskirken, Grindsted d. 
6. okt. kl. 14.30 og i ”Søstrehuset” 
i Christiansfeld d. 7. okt. kl. 19.

Man kan holde sig orienteret 
om korets koncerter via hjem-
mesiden, hvor der også er op-
lysninger om udgivelser af CD’er 
og DVD. 

Bodil

Seniorkoret Evangeliets Gyldne Sange holder koncert i Grindsted den 6. oktober. Dagen efter 
er der koncert i Christiansfeld.

Af Bodil Lanting

Fire unge teologer prøver kræf-
ter med nogle af teologiens 
vanskelige spørgsmål på Me-
nighedsfakultetet i Aarhus. Det 
sker i en foredragsrække på fi re 
aftner i oktober. 

Center for Kristen Apologetik 
har netop holdt meget velbe-
søgte forelæsninger med den 
internationalt kendte professor 
Alister McGrath, som forelæste 
om videnskab og tro den 15.-16. 
september. 

Nu tilbyder centeret en ny 
foredragsrække ved fi re teologer, 
hvoraf de tre er fra Menighedsfa-
kultetets egne rækker.

Kanaanæernes skæbne
Mandag d. 3. oktober er emnet: 

’Hvad stiller vi op med Guds 
befaling om at udrydde kanaa-
næerne?’ ved BA Peder Skovby 
Jørgensen.

Kristendommen påstår, at Gud 
er kærlig og barmhjertig, men det 
er ikke altid sådan, Gud beskrives 
i Det Gamle Testamente. Findes 
der en god forklaring, eller er vi 
nødt til at erkende, at Det Gamle 
Testamente og Det Nye Testa-
mente taler om hver sin Gud?

Romantisk teologi
Mandag d. 10. oktober handler 

det om: ’Romantisk teologi: 
Gud, fantasi og det overnatur-
lige hos C. S. Lewis og John 
Milbank’ ved cand.theol. Julius 
Sebastian Bang Holst.

Grundlæggeren af den omdis-
kuterede teologiske retning Ra-
dical Orthodoxy, den anglikanske 
John Milbank, ser sig selv som 

arvtager til traditionen af litterære 
tænkere fra George MacDonald, 
G.K. Chesterton til C.S. Lewis og 
de øvrige ’Inklings’. 

Eventyr og fantasi var nøglen 
til deres syn på virkeligheden og 
grundlaget for deres ortodokse 
teologi. Milbank kalder denne 
kombination af ortodoksi og det 
fantastiske ’Christian romanti-
cism’.

Etik uden Gud?
Mandag d. 24. oktober er em-

net: ’Det moralske gudsargu-
ment: Kan etikken klare sig 
uden Gud?’ ved cand.theol. Emil 
Børty Nielsen.

Mange fi losoffer og teologer 
har som Anselm, Aquinas, Kant, 
Newman, Sidgwick og Rashdall 
forsøgt at vise Guds eksistens ud 
fra fænomenet etik. 

Vi skal i dette foredrag se på 
fem forskellige typer af moralske 
argumenter og overveje og dis-
kutere, om de er overbevisende.

Hvordan tale om synd?
Mandag d. 31. oktober hand-

ler det om: ’Synden og det 
moderne menneske’ ved cand.
theol. Jørgen Paakjær Moeslund.

Ordet ’synd’ giver ikke mening 
for det moderne menneske. Det 
er et stort problem for kirken, for 
hvad skal man med syndernes 
forladelse, hvis man ikke er en 
synder? Foredraget ser på to ting. 
For det første: Hvordan ser man 
på synden i samfundet og i fol-
kekirken? Og for det andet: Hvad 
gør det svært at tale om synd, 
og hvad kan gøre det nemmere?

For vor tids mennesker
 Leder af Center for Kristen 

Apologetik, professor Kurt Chri-
stensen udtaler følgende: ”Selv-
om den kristne tro efter mit skøn 
er både velbegrundet, positiv og 
virkelighedsnær, kan vi ikke lukke 
øjnene for, at der fra mange sider 
stilles spørgsmål og rejses ind-
vendinger imod, at kristentroen 
skulle være meningsfuld for nu-
tidens mennesker. 

Det er derfor særdeles glæde-
ligt, at en ny generation af teolo-
ger forsøger at tage livtag med 
nogle af disse problemstillinger.”

 Tilmelding til foredragene på 
www.teologi.dk/tilmeld – en uge 
før det enkelte foredrag.Pris: 
50 kr. pr. aften (MF-studerende 
deltager gratis)

Center for Kristen Apolo-
getik (CKA) er et videns- og 
formidlingscenter under Me-
nighedsfakultetet. CKA’s kri-
stendomsopfattelse er dermed 
evangelisk-luthersk, men har 
ressourcepersoner tilknyttet fra 
såvel folkekirkelige organisationer 
og institutioner som andre kirke-
samfund. 

CKA ledes af professor Kurt 
Christensen og har to studerende 
tilknyttet.

 

Aarhus-teologer forelæser 
om vanskelige spørgsmål 
Unge teologer tager bibelske udfordringer op i en forelæsningsrække i oktober.

BA Peder Skovby Jørgensen skal bla. tale om guds-opfattelsen i 
hhv. Gammel og Ny Testamente ud fra befalingen om at udrydde 
kanaanæere.

Det er glædeligt, at en ny 
generation af teologer vil 
gøre troen meningsfuld for 
nutiden, mener leder af Cen-
ter for Kristen Apologetik, 
Kurt Christensen.

Hvornår er man dansk? Er det nok at være født her, eller skal 
man have danske aner langt tilbage i sit slægtstræ? Skal man 
kunne lide leverpostej eller blot have blå øjne og lyst hår? 
Debatten om danskhed har raset den sidste uges tid, efter 
at Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen i 
Debatten hos Clement på DR2 betvivlede, at elevrådsforman-
den på Langkær Gymnasium i Aarhus, Jens Philip Yazdani, 
er rigtig dansker. 

 Den efterfølgende meget ophedede debat om, hvad danskhed 
består i, har været meget afslørende, for ingen er i stand til at 
defi nere den. Det siger meget om, hvor vi som kultur befi nder os.

Konklusionen på debatten er derfor blevet, at man selv kan 
vælge sin nationalitet, ligesom det nu også bliver almindeligt at 
vælge sit køn. Det beror alene på, hvad man føler sig som. Det 
hænger sammen med, at det multikulturelle handler om at op-
løse alle faste normer, al traditionel kulturel identitet og historisk 
tilhørsforhold, ja selv kønsbestemmelsen. Det skal bare være op 
til individet selv at afgøre. 

Men forvirringen over hvad danskhed er, og hvem der kan 
kalde sig dansker, handler mest om vores tab af fælles kristentro. 
I forbindelse med pinseunderet beskrives det, hvordan forskellige 
folkeslag med helt forskellige sprog pludselig forstår hinanden. Ikke 
i en eller anden konstrueret multikultur. De bliver ved at tale deres 
eget sprog, men gennem Ånden, Guds ånd, oplever de enhed i 
deres forskellighed. 

Selvom middelalderen ikke kendte til moderne kommunikation 
og sociale medier, var Europa en meget stærkere enhed end i 
dag. Der var tale om én civilisation. Det var kristendommens værk. 
Og fordi der var en fælles tro, der stod over det nationale.  Tidens 
største problem - også i mødet med islam - er, at der ikke noget, 
der står over det nationale. 

Og det nationale er endda under kraftig opløsning på grund 
af globalisering og indvandring. Det er derfor, denne debat om 
danskhed overhovedet opstår - hvor vi krampagtigt, men forgæves 
prøver at udkrystallisere, hvad det vil sige at være dansk - eller 
helt opgiver begrebet. 

Vores identitet, også som nation, må ligge i noget større end 
det nationale, nemlig i kristen tro, moral og værdier. Det vil gøre os 
meget mere sikre på, hvad det vil sige at være dansk.

Hvornår er 
man dansk?
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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

Sognedag om Café Exit: 
”Fra indsat til værdsat”
Johnny Viktor Pedersen fortæller om Café Exit på sognedagen 
i Skelgårdskirken i Kastrup søndag d. 9. oktober.

To af præsterne i Skelgårdskirken er involveret i arbejdet med 
nuværende og tidligere indsatte. Derfor skal menigheden nu stifte 
bekendtskab med Café Exit, konfi rmanderne får besøg af tidligere 
kriminelle, og i november kommer Fangekoret og giver koncert.

Café Exit er et kirkeligt socialt arbejde, der henvender sig til ex-
indsatte og indsatte, som gerne vil starte på en frisk. Caféen tilbyder 
uformelt, hyggeligt samvær, job- og uddannelsesvejledning samt 
gældsrådgivning og samtaler med terapeut og psykolog. Målet er 
at hjælpe indsatte og ex-indsatte til at skabe nye netværk og leve 
som aktive mennesker uden kriminalitet. 

Café Exit er oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster fra 
Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en selvstændig 
forening. Café Exit har modtaget støtte fra en række fonde, bl.a. 
Folkekirkens Udviklingsfond, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Køben-
havns Kommune og Ole Kirks Fond.

 Siden 2011 er en del af indtjeningen kommet i hus ved at sælge 
mentor- og rådgivningsforløb til kommuner.

Bodil

Første weekend i november 
holder Tværkulturelt Center 
en multietnisk kristen inspi-
rationskonference i Aarhus 
om den gode integration. Det 
sker i samarbejde med bl.a. 
Indre Missions Tværkulturelle 
Arbejde og IKC Aarhus.  

 
De mange mennesker, som de 

seneste år er fl ygtet til Europa, 
gør det vigtigt at tale om den gode 
integration. 

Hvad er integration - og hvad 
tænker de mennesker, som det 
handler om? Hvad skal der til, 
for at de føler sig hjemme i det 
danske samfund - og i en dansk 
menighed? Hvorfor bliver stadig 
fl ere asylansøgere døbt, og hvor-
dan kan de fastholdes i et kristent 

fællesskab? 
Disse og andre aktuelle te-

maer vil blive belyst af nydanske 
oplægs holdere ud fra egne er-
faringer. De vil også blive per-
spektiveret af repræsentanter for 
dansk kirkeliv. 

Programmet starter fredag 

aften i Gellerup Kirke med en 
forbønsgudstjeneste for verdens 
fl ygtninge, efterfulgt af kaldæisk 
buffet og et oplæg om den gode 
integration set fra psykologen Olu 
Robbin-Coke’s perspektiv.

Bodil

Foredrag om Danmarks 
åndelige situation
Cand.theol, journalist og samfundsdebat-
tør Iben Thranholm taler, når KLF, Kirke og 
Medier holder efterårsmøde i Helle Hallen i 
Årre den 4. oktober. 

Mødet er arrangeret af KLF, Kirke og Medier 
Netværk Sydvestjylland. Entre inklusiv kaffe 100 kroner.

Bodil

Konference om ’den gode integration’

Blandt konferencens medvir-
kende er tværkulturel med-
arbejder i Kolding Provsti, 
Elizabeth Padillo Olesen, som 
selv er fra Filippinerne.

Af Bodil Lanting

Barnets Blå Hus København, 
støttecenter for børn i familier 
med alkoholmisbrug, lukkede 
1. oktober 2016. Det skyldes, 
at Borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune har 
valgt ikke at støtte Barnets Blå 
Hus fremover.

 En stor flok børn og deres 
familier kommer nu til at stå 
uden støtte og netværk i en 
svær hverdag. Barnets Blå Hus 
(BBH) kunne ikke fortsætte uden 
medfi nansiering fra Københavns 
Kommune. Centeret har i godt 
tre år tilbudt terapi og sociale 
aktiviteter i hjemlige rammer for 
børn og forældre i familier med 
alkoholmisbrug, oplyser Blå Kors.

Andre behandlingstilbud
- Lukningen betyder, at vi nu 

går i gang med at henvise vores 
børn og forældre til andre steder, 
hvor de kan få hjælp, siger psyko-
log og leder af BBH i København, 
Inger Chercka.

- Og der fi ndes heldigvis gode 

behandlingstilbud i kommunen til 
børn i alderen 0-13 år, men ingen, 
der tilbyder hjælp på samme 
måde som BBH. Særligt vores 
sociale aktiviteter gør en forskel 
for familierne. 

Mange familier med misbrugs-
problemer har intet netværk, og 
for dem har dette været mulighe-
den for at komme ud af isolatio-
nen og få gang i et normalt socialt 

liv, tilføjer den nu tidligere leder.
Inger Chercka inviterede tors-

dag de 35 børn og ca. lige så 
mange forældre, som har været 
tilknyttet BBH København, til 
afskedshygge på centret på 
Sundholmvejsvej 89.

- Nu er det vigtigt, at vi siger 
ordentligt farvel og kigger tilbage 
på alt det gode, vi har oplevet 
sammen i BBH. Samtidig minder 

vi om de gode redskaber og er-
kendelser, som børn og voksne 
har fået her, siger Inger Chercka.

Det tager de med sig
Brugerne af centret kan tage 

det med sig, som de har lært 
de sidste tre år: Forældrene 
er nu mere opmærksomme på 
deres børns behov, og hvad det 
betyder for børnene, hvis den 
ene forælder drikker. Børnene 
er blevet hørt - og føler sig mere 
trygge. En del børn har også fået 
en handlingsplan, som de kan 
bruge, hvis de er hos en far eller 
mor, der drikker. 

Handlingsplanen sikrer, at 
barnet kan komme et roligt sted 
hen, og den forælder, der drikker, 
har accepteret og underskrevet 
planen i ædru tilstand. Den slags 
redskaber kan børn og forældre 
bruge fremover, forklarer Inger 
Chercka.

Blå Kors Danmark har fem 
andre Barnets Blå Hus i hhv.
Frederikshavn, Aalborg, Vest-
himmerland, Svendborg og på 
Bornholm. 

Barnets Blå Hus i 
København er lukket   

Vi siger ordentligt farvel og minder om de gode redskaber, børn 
og voksne har fået her, sagde psykolog Inger Chercka fra Bar-
nets Blå Hus før lukningen. Foto: BBH.

Bevilling på 5,5 mill. skal sikre
skolegang for børn i Sydsudan 
ADRA Danmark har fået en bevilling 
på 5,5 millioner kr. fra Danida til at 
fortsætte arbejdet med at sikre syd-
sudanesiske børns ret til gå i skole. 
Dermed vil over 12.000 børn få under-
visning i et trygt miljø.

Siden december 2013 har sydsuda-
neserne været ofre for den væbnede 
konfl ikt mellem to stridende fraktioner 
repræsenteret ved hhv. præsidenten og vicepræsidenten. Nu er 
konfl ikten blusset op igen, og over 1,4 mio., heriblandt lærere, er 
på fl ugt. Mange skoler er ødelagt, og undervisningen indstillet.  

I 2015 gik færre end halvdelen af alle børn og unge i Sydsudan 
i skole. Man frygter, at en hel generation i landet vil blive tabt på 
grund af manglende undervisning. Derfor får skolerne nu støtte.

”Med hjælp fra ADRA har vi fået klasseværelser, skoleborde, 
skolebøger og kladdehæfter, vandtanke. Hvis jeg fokuserer på min 
uddannelse, så tror jeg på, at der er håb for, at jeg kan få en bedre 
fremtid”, siger 16-årige Nyabon Tut Dey. Hun er et af de mange 
børn, der er fl ygtet fra kampene i Nasir til andre dele af Sydsudan. 
Men det handler om andet og mere end undervisning:

”Når børnene er i skole, er risikoen for at de ender som børne-
soldater eller på gaden med vold og stoffer meget mindre. Derfor 
er det vigtigt, at vi har opbakning fra både forældre og de lokale 
myndigheder”, forklarer ADRA Danmarks programkoordinator Bjørn 
Johansen.

Bodil

Mangel på offentligt tilskud gør, at støttecentret på Amager må lukke fra oktober.

I en ny serie på DR K med tit-
len ’I Guds navn - USA versus 
Danmark’ sammenligner DR-
journalist Lasse Bøgeskov An-
dersson amerikansk og dansk 
kristendom. Serien er i tre dele 
og starter den 5. oktober.

I serien stilles spørgsmålet: 
Hvorfor er amerikanerne så skøre 
med religion, mens vi danskere 
i deres øjne måske mest af alt 
minder om gudløse ateister?

Journalisten møder bl.a. unge 
troende i Alabama, ”hipster-

kristne” fra 
H i l l song  i 
København, 
e n  d a n s k 
nødhjælps-
arbejder og 
e n  m e g a -
kirke i Cali-
fornien.

I  s e r i e n 
ser man på 
fo r s ke l l e n 
mellem den 
danske folkekirke og de frie 
kristne fællesskaber i USA, hvor 

alle, ifølge religionsforsker Julia 
Byrne, kan ”reklamere for deres 
sag på et gadehjørne og starte 
en ny religion”.

I Nordjylland prøver præsten 
Christian Roar Pedersen at fast-
holde danskerne på kirkebænken 
med redskaber fra reklame-
verdenen. 

Men: ”Det er ikke kun markeds-
analyse – det er også Helligånd. 
Det er en levende ånd, der driver 
kirken, som taler til alle men-
nesker til alle tider”, fastslår han.

Bodil

’I Guds navn – USA versus Danmark’ 

Præst Thomas 
Hansen fra 
Hillsong.
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UGENS PRÆDIKEN 

Søndagens tekst: Joh. 1:35-51
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus møder sine første disciple
35 Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to 

af sine disciple. 36 Da han så Jesus komme gående, sagde 
han: »Se! Det er Guds Lam!« 37 Da de to disciple hørte det, 
fulgte de efter Jesus. 38 Han lagde mærke til, at de fulgte efter 
ham, og vendte sig om mod dem. »Hvad vil I?« spurgte han. 
»Mester, hvor bor du?« 39 »Kom og se,« svarede han. Så gik 
de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 
10 om formiddagen,og de blev hos ham resten af dagen. 40 

En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han 
var bror til Simon Peter. 41 Det første Andreas derefter gjorde, 
var at fi nde sin bror og sige til ham: »Vi har mødt Messias!« 42 

Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene 
og sagde: »Du er Simon, Johannes’ søn, men fra nu af skal 
du hedde Kefas.« (Det er det samme som Peter).

Jesus inviterer fl ere til at blive hans disciple
43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage 

til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom 
Andreas og Peter, og han sagde til ham: »Kom med mig og 
bliv min discipel.« 45 Filip gik straks hen for at fi nde Natanael. 
»Vi har mødt Messias,« fortalte han, »ham som Moses og 
profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af 
en, der hedder Josef fra Nazaret.« 46 »Nazaret?« udbrød 
Natanael. »Kan noget godt komme fra Nazaret?« »Kom selv 
og se,« svarede Filip. 47 Da Jesus så Natanael komme, sagde 
han: »Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.« 
48 »Hvor kender du mig fra?« spurgte Natanael. »Jeg så dig 
under fi gentræet, inden Filip kaldte på dig.« 49 »Mester, så 
må du være Guds Søn, Israels konge!« 50 »Tror du, bare fordi 
jeg sagde, at jeg så dig under fi gentræet? Du skal komme til 
at se større ting end det.« 51 Så fortsatte han: »Det siger jeg 
jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op 
og ned mellem Gud og Menneskesønnen.«

Bevæg dig som en 
moderne pilgrim
Min kone er på pilgrimsvandring. Denne gang i Italien. Tidli-
gere har hun vandret til det kendte Santiago de Compostella 
(Jakobs grav) i Spanien. Sammen med en veninde går hun 
nu fra Pisa gennem bl.a. Assisi til Rom. 

Idéen med pilgrimsvandringer var oprindeligt, at man van-
drede til et helligt sted, hvor der som regel var sket mirakler 
og en overnaturlig åbenbaring af Gud. Og så måtte man bare 
derhen for at blive helbredt eller komme Gud nærmere. Og 
man gik - fattigt og nøjsomt - og bad meget undervejs.

(At du måske har fået en anden fremstilling, skyldes at det 
som regel er ateister og kulturradikale, der skriver historien.)

I dag er det som bekendt anderledes. Vor tids pilgrimsvan-
drere er ofte mere optaget af deres fysiske kondi, end af den 
åndelige gymnastik. Mange ”pilgrimme” gør ligefrem en dyd 
ud af, at det bestemt ikke er religiøst - eller kristent. 

Vi kristne må være troen bekendt - og ikke skamme os 
over at søge Gud. Vi må genindtage det åndelige rum - 
og ikke ignorere det eller overlade det til de alternative. 

Og måske skulle vi ikke blot kigge i historien efter, hvor der 
engang var åndeligt liv, og hvor Gud engang åbenbarede sig 
for de søgende. For Gud er stadig den samme. Og han viser 
sig endnu tydeligere i denne sidste del af verdenshistorien, 
som vi lever i, før Jesus kommer og bortrykker de troende. 

Vi kan som kristne også opleve Gud indeni os ved hjælp 
af Helligånden. Det er ikke til at forstå med hjernen, men det 
kan alligevel opleves. Ofte må vi dog bevæge os, for at opleve 
mere. Bevæge os i sindet og hjertet. - Men vi bør også se os 
om efter, hvor Helligånden bevæger sig i dag.

I begyndelsen af 1990’erne var jeg på en moderne ”pil-
grimsvandring” med fl y til Toronto. Den åndelige fornyelse dér 
tiltrak hver dag tusinder. Vi var 2 millioner ”pilgrimme”, som 
rejste til Toronto. Og jeg har genset mange i det ak-
tive kirkeliv i dag. En af dem var Heidi Baker, som 
jeg besøgte i Mozambique sidste år, og hendes 
stærke tro rykkede også min tro. 

Sådan kan vi alle være moderne pilgrimme 
– ikke nødvendigvis på gå-ben, men altid skal 
vi gå efter at opleve mere med Gud. 

Johannes var kun én af fl ere 
eksotiske, mærkelige origina-
ler, der tumlede rundt i Israel på 
Jesus’ tid, og Johannes Døbe-
ren levede op til det eksotiske, 
klædt som han var i stridt 
kamelhår, boende i ødemarken, 
han døbte folk til omvendelse 
hvad han nok godt vidste sjæl-
dent skete, han påstod at han 
skulle bane Herrens vej. 

Han levede af græshopper 
og vild honning, og så var han 
god underholdning, syntes folk. 

Det var vældig oplivende, når 
han blev kolerisk og skældte 
fi ne folk ud og forlangte, at de 
skulle omvende sig, ja selv 
Herodes stod for skud. 

Så hvor Johannes Døberen 
døbte, var der et mylder af men-
nesker, og trængslen var stor for 
at komme til at se og høre, når 
mesteren rullede sig ud og gav 
alle det glatte lag, specielt de 
fi ne og fornemme.

“Se, dér er Guds lam” udbry-
der Johannes Døberen, da han 
får øje på Jesus i mylderet af 
mennesker, to af hans elever 

hørte ham og fulgte efter Jesus. 
“Hvad vil I?” spørger Jesus, 

da han opdager, at de følger 
efter ham. “Mester hvor bor du?” 
At spørge på denne ligefremme 
måde kan idag synes lige frisk 
nok og vil nok blive mødt med 
misbilligelse, men blev i antik-
ken anset for høfl ig og dannet. 
De to Johannes-disciple ønske-
de at komme med Jesus hjem. 

Disciple/elever blev af de-
res Rabbi/mester uddannet 
til at kunne blive sendt ud og 
egenhændigt bruge det, deres 
mester havde lært dem. De to 
Johannes Døber-elever ville 
gerne med Jesus hjem, så altså 
spørger de: “Mester hvor bor 
du?” og Jesus svarer: “Kom 
og se”.

De gik med og så, hvor han 
boede, og blev hos ham den 
dag. Andreas, Simon Peters 
bror, var den ene af de to, som 
var fulgt efter Jesus. Han møder 
sin bror Simon Peter og siger til 
ham, at “Vi har mødt Messias” 
(aramæisk og hebraisk for det 
græske Kristus. Græsk var 
sproget hos de fleste jøder i 
det romerske imperium, udenfor 
Israel.) Andreas møder altså 
sin bror Simon Peter og siger 
“Vi har mødt Messias” og tager 
Simon Peter med hen til Jesus, 
der fortæller Simon Peter, at 
han skal have tilnavnet Kefas 
(der ligesom Peter betyder 
klippe). 

Det bedste vidnesbyrd er 
helt enkelt at introducere folk 
for Jesus og så overlade resten 

til ham selv - det er også gæl-
dende i vor tid.

Næste dag tager Jesus til 
Galilæa og møder Filip. Jesus 
siger til ham: “Følg mig!” Filip 
var fra Betsajda, fra samme by 
som Andreas og Peter. Filip mø-
der Nathanael og siger til ham: 
“Ham, som Moses har skrevet 
om i loven, og ligeså profeterne, 
ham har vi mødt, Jesus, Josefs 
søn, fra Nazareth.” Nathanael 
spurgte forbavset: »Kan noget 
godt komme fra Nazareth?” - 
“Kom selv og se.”

“Se dér er en israelit, som 
er uden svig” sagde Jesus da 
han mødte Nathanael. “Hvor 
kender du mig fra?” Jesus 
svarede ham: “Jeg så dig, før 
Filip kaldte på dig, mens du var 
under figentræet.” Nathanael 
udbrød: “Mester (Rabbi), du er 
Guds søn, du er Israels konge!”.

Jeg er ikke sikker på, at 
Nathanaels klarsynede vision 
om Jesus rigtig er en klarsynet 
vision, eller om det er med et 
glimt i øjet og sådan noget,  
unge mennesker kunne fi nde 
på at “fyre af” overfor hinanden.

I hvert fald fortæller Jesus 
Nathanael at: “Du skal få større 
ting at se end det”. “Sandelig, 
sandelig siger jeg jer: I skal se 
himlen åben og Guds engle 
stige op og stige ned over Men-
neskesønnen.” 

For mig handler teksten om 
fællesskab og det at præsen-
tere andre for Jesus.

Det handler om at 
introducere venner til Jesus

Af Kurt Johan Majgaard

Tegner og grafi ker, 
Kolding

”Det bedste vidnesbyrd er helt enkelt at introducere folk for Jesus og så overlade resten til ham 
selv - det er også gældende i vor tid.”

Ugens bedeemner
* Bed for din by / kommune.
* Bed for sundhedsvæsnet.

* Bed for skoler, medier og politikere.
* Bed for frihed til at praktisere troen - 

Se også side 9
* Bed for forfulgte kristne og ny 

mission (side 12)

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Bed også for Udfordringen
* At avisen kommer ud uden problemer: 

Vi har nu tre gange oplevet det mærkelige, at en hel landsdel 
ikke har fået avisen på grund af tekniske eller logistiske fejl hos 
Bladkompagniet. Sidst var det Sjælland. Hvad sker der? Skal vi 
lige sætter en stopper for de forhindringer i bøn? Tak!

* At fl ere får en udfordring! 
Vi er i gang med at samle fl ere abonnenter. Indtil videre tegner 
det godt. Det handler ikke om smart markedsføring, men om 
at samle de kristne, for at styrke, bevidstgøre og udruste dem.
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Af Kirsten Krog

Mag. art i nordisk litteratur

Som 20-årig fl yttede jeg fra 
mit barndoms Thy til Sankt 
Lukas Stiftelsen i Hellerup.

 Sankt Lukas Stiftelsen var 
dengang det sidste diakonisse-
hus i Norden, der stadig havde 
den såkaldte moderhusordning, 
hvor diakonisserne var ugifte 
og levede i et åndeligt og men-
neskeligt fællesskab med fælles 
dragt, økonomi og tjeneste.

Søndagsskole blev 
til socialt arbejde

Sankt Lukas Stiftelsen be-
gyndte imidlertid ikke som et 
diakonissehus, men som en 
ganske almindelig søndags-
skole for Nørrebros børn. 

Den var startet af en ikke helt 
så almindelig kvinde, Isabelle 
Brockenhuus-Løvenhielm, en 
ung adelsfrøken, der var fl yttet 
med sin mor fra slægtens gård 
på Fyn til København. 

Efterhånden som hun lærte 
børnene at kende, fi k hun også 
indblik i den nød og fattigdom, 
de levede under. Arbejdet blev 
udvidet til at omfatte en arbejds-
stue i en toværelses lejlighed 
på Elmegade, hvor børn, der 
ellers ville gå på gaden, kunne 
tjene lidt til hjemmenes hus-
holdninger. 

Arbejdet samlede fl ere hun-
drede børn, og man måtte fl ytte 
til større lokaler på Nørre Allé. 
Med tiden voksede arbejdet 
til også at omfatte hospital og 
sygeplejeskole. I 1899 kon-
taktede Isabelle Brockenhuus-
Løwenhielm en fremtrædende 
repræsentant for Indre Mission 
i København for at få hans støtte 
til at oprette et diakonissehus 
tilknyttet Indre Mission. I år 1900 
var Diakonissehuset Sankt 
Lukas Stiftelsen med Isabelle 
Brockenhuus-Løwenhielm som 
forstanderinde en realitet. 

Reformation afskaffede
klostres sociale arbejde

Med reformationens luknin-
ger af klostre opstod der et tom-
rum i de protestantiske lande, 
hvad angik kirkens omsorg for 
de fattige og nødlidende. 

Ikke sådan at forstå, at Luther 
ikke havde syn for diakonien 
og det sociale arbejdes rolle i 
kirkens liv. Men en værdifuld 
institution som ramme for denne 
side af kirkens kald var gået tabt 
med klostrene, der havde stået 

for både skole og hospitalsvirk-
somhed. 

I det små var der dog stadig 
diakonale initiativer, bl.a. pietis-
mens vajsenhuse for forældre-
løse børn.

Men det var først i 1800-tal-
let, at der begyndte at dukke 
egentlige diakonissehuse op, 
der i ydre form og liv havde en 
vis lighed med nonneklostrene. 
Dog helt uden den katolske 
tanke om ”fuldkommenhedens 
stand”. 

Det første diakonissehus blev 
oprettet i 1822 i den tyske by 
Kaiserswerth. 32 år senere blev 
et diakonissehus i Neuendet-
telsau indviet. Dets forstander 
og præst, Wilhelm Löhe, er 
nok bedst kendt for sit ”diako-
nissespejl”, som tidligere har 
stået på væggen ved indgan-
gen til Sankt Lukas Stiftelsens 
kirkerum:

Hvad vil jeg?
Tjene vil jeg.
Hvem vil jeg tjene?
Herren i de lidende og de fattige.
Hvad er min løn?
Jeg tjener hverken for løn 
eller tak.
Min løn er, at jeg må tjene.

Diakonissebevægelsen kom 
til Danmark i 1863 med Den 
danske Diakonissestiftelse på 

Frederiksberg. 7 år efter indvi-
elsen af Sankt Lukas Stiftelsen 
kom der også et lille diakonisse-
hus med tilknytning til Kolonien 
Filadelfi a i Dianalund.

”Tjene vil jeg”
Har man kendt nogle af Sankt 

Lukas Stiftelsens diakonisser, 
bliver man slået af, hvor godt 
diakonissespejlet afspejler de-
res holdning til det kald, de har 
fået og fulgt. 

Når jeg som 20-årig talte med 
de ældre søstre på deres pleje-
hjem, Lindely, mødte jeg gang 
på gang den taknemlighed, der 
fyldte dem over den rige tjene-
ste, de havde fået lov til at have. 

Med stor indlevelse og glæde 
kunne de fortælle om de mange 
rige stunder, de havde oplevet 
i tjenesten for Gud i de lidende 
og fattige. Mange af disse æl-
dre søstre havde været med i 

vækkelser rundt om i landet, 
og gennem mødet med Guds 
kærlighed i Jesus mødte de 
også kaldet til at tjene ham, som 
havde givet sit liv for dem.

Diakonissekaldet var ikke 
udsprunget af et ønske om 
at leve op til Guds krav eller 
fortjene noget hos Gud, men af 
en dyb taknemlighed over, hvad 
Jesus havde ofret og gjort for 
dem. Derfor oplevede de heller 
ikke livet som diakonisser som 
et offer – selvom det indebar et 
afkald bl.a. på egen mand og 
børn – men kaldet fyldte dem 
midt i dagligdagens trumme-
rum eller større byrder med en 
glæde i kaldet.

To søstre
Én af de søstre, jeg særlig 

husker, er gamle søster Marie 
Larsen, som næsten kom fra 
min hjemegns Thy – hun var 
fra Thyholm – og som for øvrigt 
nåede at blive 106 år gammel. 

Under hele min uddannelse 
havde jeg studiejob på Lindely 
og besøgte ofte søster Marie 
efter arbejdstid. Her lyttede 
jeg til den ene beretning efter 
den anden fra hendes tid som 
menighedssygeplejerske. Og 
hendes og andre ældre søstres 
beretninger om kaldets rigdom 
satte sit uudslettelige spor i en 
ung kvindes syn på, hvem det 
egentlig er, der er giveren, når et 

menneske siger ja til Guds kald 
til en tjeneste for ham. 

En anden diakonisse, søster 
Kirsten Vind, citerer i sin selv-
biografi  ”Aldrig færdig – altid på 
vej” et brev til sin mor, skrevet, 
da hun var en ung søster. 

”Jeg står med så uudsigelige 
rigdomme givet af Gud, med et 
syn på kald og tjeneste, som 
kun Gud kan give”.

Selvfølgelig oplevede en 
diakonisse også tider, hvor kal-
dets rigdom fortonede sig, men 
alligevel var diakonissespejlets 
ord ”Min løn er, at jeg må tjene” 
det, der - gennem søstrenes 
liv - står tilbage hos mig, når jeg 
tænker tilbage på min tid blandt 
diakonisserne. 

Har diakonissekaldet 
en fremtid i dag?

I dag er antallet af diakonisser 
nede på ganske få, ikke bare på 
Sankt Lukas Stiftelsenn, men i 
alle Nordens og for så vidt også 
Tysklands diakonissehuse. 

Men skal denne udvikling så 
tolkes som om, tiden er løbet fra 
diakonissekaldet, og at et mo-
derne samfund ikke har brug for 
diakonissens særlige kald, eller 

har diakonisserne en fremtid? 

Når man ser på udviklingen i 
dag, hvor hullerne i samfundets 
sikkerhedsnet bliver større og 
større, og fl ere og fl ere falder 
igennem det, synes jeg ikke, 
det er utænkeligt, at kirken igen 
må tage ansvar fx for en del af 
sygehusene. 

Sankt Lukas Stiftelsen har 
således i nyere tid været fore-
gangsmand for oprettelsen af 
hospicer i Danmark. 

Derfor behøver det heller 
ikke at være en bagstræberisk 
ønskedrøm at se store diakonis-
sehuse med mange søstre igen. 

Men jeg forestiller mig måske 
snarere små diakonisseenhe-
der på 3-4 søstre, der bor og 
arbejder ud fra levende menig-
heder rundt om i landet. Men 
det må stadig være kvinder, 
der – som i diakonisssehusenes 
blomstringstid – ikke blot leder 
efter et kristent bofællesskab, 
hvor de kan vente på, at prin-
sen på den hvide hest endelig 
kommer, men som er villige til 
at gå ind i et livskald i tjeneste 
for deres næste. 

Et sådant diakonissefælles-
skab i en menighed vil kunne 
fungere som et bønsfællesskab 
og åndeligt kraftcenter til gavn 
for hele menigheden og sognet 
- et åbent hjem for dem, der på 
den ene eller anden måde har 
brug for hjælp og støtte.

Er der igen brug for 
diakonisser i Dannmark?
Kirsten Krog fortæller om Isabelle Brockenhuus-Løvenhielm, hvis søndagsskole på Nørrebro blev til et stort socialt 
arbejde og Sankt Lukas Stiftelsen. Er der igen brug for kristne, der engagerer sig i de sociale problemer? 

Jeg forestiller mig små 
diakonisseenheder 

på 3-4 søstre, der bor 
og arbejder ud fra 

levende menigheder 
rundt om i landet.

Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen.

NY
BOG

Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

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

ROMAMANSNSERERIEIE OOMM ÅÅNDEDELILIGEGE GGAVAVERER

Når jeg som 20-årig 
talte med de ældre sø-

stre på deres plejehjem, 
Lindely, mødte jeg gang 

på gang den taknem-
lighed, der fyldte dem 
over den rige tjeneste, 
de havde fået lov til at 

have. 
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Til Orla Lindskov
Jeg har efter en del overve-

jelser besluttet at skrive dette 
brev til dig. 

Jeg har aldrig før prøvet at 
skrive til en Brevkasse. Men da 
jeg holder Udfordringen og her 
læser, hvordan folk skriver til dig 
for at få gode råd, plus forbøn og 
salveduge, så besluttede jeg at 
skrive til dig.

Jeg er en kvinde, og jeg nær-
mer mig de halvfjerds. Jeg blev 
alene, da min mand døde for et 
par år siden. Min mand og jeg 
har altid været troende kristne. 
Derfor smertede det os også, at 
vores eneste søn, vores eneste 
barn, forlod troen, mens han gik i 
gymnasiet. Han sagde, at det ikke 
mere var noget for ham. 

Jeg og min mand har bedt 
meget om, at han må komme 
tilbage til troen. 

Vi har altid haft et godt forhold 

til vores søn, og jeg har det sta-
digt. Men når jeg bringer emnet 
om troen, om Gud og om frelsen 
i Jesus Kristus på bane, så bliver 
han så underlig tavs, og det varer 
længe, inden han siger noget. Jeg 
ved simpelthen ikke, hvad der 
foregår inde i hans hoved. 

Jeg vil så gerne tro på, at når 
min mand og jeg utallige gange 
har bedt om hans frelse, at det så 
kommer til at ske inden for længe. 
For, som jeg skriver, jeg er ikke 
helt ung længere, og jeg er nok 
også lidt utålmodig. Jeg ville så 
gerne se ham frelst, mens jeg er 
her på jorden.

Det bringer mig så også ind på 
det næste emne. Jeg er ikke rask 
mere. Jeg har af lægerne fået to 
diagnoser. Jeg har to forskellige 
sygdomme. 

Sommetider tænker jeg, hvor-
for det lige skulle ramme mig. Jeg 
har håbet på og selv bedt om, at 

Jesus ville helbrede mig. Men det 
er ikke sket.

Mon min mand og jeg har væ-
ret dårlige forældre og har været 
dårlige til at opdrage vores søn 
i troen? 

Vi har hele tiden tilhørt en no-
get gammeldags menighed med 
næsten ingen unge.

Jeg kan ikke lade være med i 
mine tanker at binde mine syg-
domme sammen med min sorg 
over min søn. Eller kan mine 
sygdomme komme af, at jeg har 
været en dårlig mor, der ikke har 
forstået at bringe min eneste søn 
til Jesus?

Vil du godt bede for mig og 
sende mig en salvedug. Jeg 
tænker også på at komme til et 
af dine møder i Valby. De står 
jo bekendtgjort i annoncerne i 
Udfordringen.

Venlig hilsen
En mor, som er syg

Kære du, som er mor og syg
Straks efter at have læst dit 

brev kom jeg til at tænke på den 
lignelse, som vi fi nder i Lukas-
evangeliet kap. 15, versene 8 -10. 
Det er beretningen om sølvmøn-
ten, som blev tabt, og som blev 
fundet igen:

Kvinden havde haft 10 sølv-
mønter i sin hånd. Men så faldt 
en af dem ud af hendes hånd, og 
væk var den. Nu havde hun kun 
ni. Hun tænder et lys og begynder 
at lede over det hele. Hun fejer 
huset. Hun søger i alle kroge, 
indtil hun fi nder sølvmønten, og 
så bliver der glæde.

Denne lignelse handler om 
Gud. Gud, som søger efter det 
menneske, som er blevet borte 
fra ham. Lyset, Gud tænder i sin 
søgen, er Jesus. 

Læg mærke til, at der står, at 
han søger, indtil han fi nder. Det 
tror jeg også, Gud vil gøre for 
jeres søn, altså søge indtil han 

fi nder ham.
Endnu en stærk lignelse om 

vores søgende Gud finder vi i 
starten af samme kapitel, nemlig 
versene 3 -7. Her læser vi om det 
mistede får. Det er en lignelse, der 
fortæller om et menneske, der har 
været sammen med Gud. Men 
som af en eller anden grund er 
kommet væk fra ham.

Jesus fortalte således:
”Hvis en af jer har hundrede får 

og mister et af dem, lader han så 
ikke de nioghalvfems blive i øde-
marken og går ud efter det, han 
har mistet, indtil han fi nder det?

Og når han har fundet det, 
lægger han det glad på sine 
skuldre, og når han kommer hjem, 
kalder han sine venner og naboer 
sammen og siger til dem: Glæd 
jer med mig, for jeg har fundet 
det får, jeg havde mistet. Jeg 
siger jer: Sådan bliver der større 
glæde i himlen over én synder, 
der omvender sig, end over ni-

oghalvfems retfærdige, som ikke 
har brug for omvendelse.”

Jesus vil fortælle os, at Gud 
elsker os så meget, at han hele 
tiden søger efter den, der er blevet 
væk fra hans kærlighed. 

Jeg vil trøste dig med at sige, 
at på grund af din og din mands 
forbøn  tror jeg fuldt og fast på, at 

jeres søn skal arve frelsen. Det er 
der løfte om i Bibelen.

Til slut vil jeg gerne stærkt 
understrege, at jeg tror ikke på, 
du har været en dårlig mor. Og 
dine sygdomme skyldes ikke, at 
du ikke har formået at bringe din 
eneste søn til Jesus. Dine syg-
domme skulle så være en slags 
straf. Sådan er det ikke.

Sygdom er nu engang her på 
jorden på grund af syndefaldet, 
altså på grund af Adams og Evas 
synd. Det ser næsten ud til, at alle 
kan blive ramt af sygdom. Selv 
små børn kan blive ramt. 

At der så er mennesker, der på 
grund af usund levevis påfører sig 
selv sygdom, er en anden sag.

Men du skal være opmærksom 
på, at langvarig sorg ikke er godt 
for legemet; heller ikke for psyken. 

Det er nemlig sådan med 
dårlige følelser, at de nedbryder 
vores helbred, og de svækker 
vores immunforsvar. Dette kan 
ske, når vi giver dårlige følelser 
bolig i os over længere perioder. 
Dårlige følelser kan fx være frygt, 
angst, bekymringer og vrede, 
men også sorg. 

Jeg har sendt dig en salvedug, 
og jeg synes, det er en god ide, 
at du kommer til forbøn.

Med venlig hilsen

Kære Orla Lindskov
Jeg vil med stor glæde og 

taknemmelighed fortælle dig, 
at din forbøn og salvedug har 
hjulpet mig til fuld helbredelse.

Tak fordi du reagerede så 
hurtigt på min bøn om hjælp.

K.H. fra
En kvinde, som blev hel-

bredt.

Hej Orla Lindskov!
Jeg fi k en salvedug fra dig 

sidste sommer, for jeg var så 
bange for at sejle. Vi skulle 
sejle i 14 dage. Og det gik 

SÅÅÅ godt!
Det blev den bedste som-

merferie, jeg har haft!
Tusind tak!

Med venlig hilsen H.

Min søn forlod troen på gymnasiet

Jeg tror Gud har hørt alle bønnerne for jeres søn

Jeg har stadigt et godt forhold til min søn. Men når jeg bringer emnet om troen, om Gud og 
om frelsen i Jesus Kristus på bane, så bliver han så underlig tavs.

På grund af din og din mands forbøn  tror jeg fuldt og fast på, at jeres søn skal arve frelsen. 
Det er der løfte om i Bibelen.
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Af Steen Jensen 

Unge i byens natteliv skal 
også mærke Guds kærlighed, 
omsorg og tryghed, er tanken 
bag initiativet Kirke Care, som 
er startet op i Aarhus. 

Hvis man fx er ung og er i byen 
med vennerne, får en dans med 
ham eller hende, som man synes 
rigtig godt om - og man så bliver 
brændt af noget så grusomt…. 

Hvad har man så allermest 
brug for i hele verden? 

Ja – rigtig gættet: Omsorg. Et 
varmt knus. Et kærligt menneske, 
der gider at lytte. 

Kirke Care et en nyt tværkirke-
ligt tiltag i Aarhus, som dels skal 
vise omsorg for byens natteravne, 
dels skabe tryghed for de mange 
unge og socialt sårbare, der 
færdes ude om natten i week-
enderne. 

Midt i september blev Kirke 
Care offi cielt skudt i gang med 
en præsentation ved Domkirken 
i Aarhus.  

Idéen er, at en håndfuld frivil-
lige fra Kirke Care begiver sig ud i 
nattelivet og taler med hvem som 
helst, der har lyst, om alt mellem 
himmel og jord. Også om Gud, 
hvis nogen har lyst. Der er dog 
ikke tale om et missionsprojekt, 
men alene om en kærlig, om-
sorgsfuld væren til stede, dér hvor 
mennesker er – og for at skabe 
tryghed. 

Bred opbakning 
Inspirationen er hentet fra Nat-

teravnene og fra det tværkirkelige 
projekt Street Pastors i England, 
der startede for nogle år siden, og 
som i dag tæller 15.000 kristne 
frivillige, der går ud på gaderne 
om natten i de engelske byer.   

Street Pastors fandt for tre år 
siden vej til Hillerød, hvor der blev 

startet et pilotprojekt under nav-
net Kirke Care, som i dag tæller 
40 frivillige, der på skift går ud i 
Hillerøds gader hver fredag og 
lørdag aften. Med deltagelse af 
mere end 20 kirker og kirkelige 
organisationer, lige fra Luthersk 
Mission til Pinsekirken. 

FolkekirkeSamvirket i Aarhus 
tog idéen op, med sognepræst 
Lars Lindgrav Sörensen, Tilst, 
som en drivkraft bag. 

Vi ønsker at refl ektere Guds 
kærlighed på gaden om natten, 
men Guds kærlighed møder vi 
også blandt dem, vi træffer der-
ude. Det er en stor fornøjelse at 
møde unge, glade mennesker, 
som møder os med taknemme-
lighed over, at sådan nogle gamle 
som os vil gå på gaden om nat-
ten og passe på dem, siger Lars 
Lindgrav Sörensen. 

Flere kirker i Aarhus, både fol-
ke- og frikirker, har vist interesse 
for det tværkirkelige initiativ. Bl.a. 
er byens Metodistkirke gået aktivt 
ind i projektet, der også har op-
bakning fra bl.a. Kirkens Korshær, 
KFUM’s Sociale Arbejde, Politi, 
Natteravnene, Café Exit og fra 
Aarhus Kommunes side. 

Det er også vigtigt, at kirkerne 
kan arbejde sammen om et kon-
kret projekt på tværs af kirkeskel. 
Vi kan have vore forskelle – fx 
i dåbssynet – og derfor er det 
dejligt, at vi kan give Guds kær-
lighed ”krop” ved at gå på gaden 
sammen, siger Lars Lindgrav 
Sörensen. 

Synlig året rundt 
Det første hold af voksne frivil-

lige har allerede været i gang hver 
fredag nat hele sommeren.  

De frivillige har været på kur-
ser, inden de er blevet sendt ud, 
og lært at håndtere situationer, 
der kan opstå, når unge har fået 
for meget at drikke eller taget 
stoffer, når der opstår konfl ikter 
osv. - og i takt med, at fl ere gen-
nemfører frivillighedskurset, er 
det planen at være på gaden 
både fredag og lørdag nat året 
rundt i hold af 2-4 frivillige.  

Målet i Aarhus er at få 50 frivil-
lige igennem de 25 timers kurser, 
så Kirke Care kan være synlig på 
gaden i Aarhus året rundt. Alle 
frivillige er iklædt let genkendelige 
T-shirts eller jakker med Kirke 
Care-logoet på brystet. Det er et 
krav til de frivillige, at de har en 
eller anden kirkelig tilknytning. 

Den forholdsvis nystartede for-
ening ”Kirke Care Danmark” har 
fået støtte af Den Folkekirkelige 
Udviklingsfond til at udbrede kon-
ceptet til hele landet og hjælpe 
med lokal igangsættelse, hvilket 
nu foreløbig Aarhus nyder godt af. 
Det er meningen, at projektet skal 
udbrydes til fl ere byer. 

I England har Street Pastors 
vist sig at have en positiv effekt 
på nedbringelse af kriminalitet i 
byerne om aftenen og om natten. 

Erfaringer fra Hillerød viser 
samme tendens:  

”Vi anser Kirke Care for at 
være tryghedsskabende på lige 
fod med Natteravnene. De op-
træder som ”ansvarlige voksne” 
i nattelivet, hvorved de øger den 
uformelle sociale kontrol, og der-
med kan de virke forebyggende 
og konfliktdæmpende” hedder 
et citat fra Nordsjællands Politi i 
Hillerød på Kirke Care Danmarks 
hjemmeside.  

 

Kirkens folk går  
ud i nattelivet 
”Kirke Care” – der begyndte som et pilotprojekt i Hillerød
 – er nu også startet op i Aarhus. 

Kristne frivillige fra Kirke Care møder glade natteravne i byen i det tværkirkelige initiativ.

Det er en stor fornø-
jelse at møde unge, 

glade mennesker, som 
møder os med taknem-

melighed, siger Lars 
Lindgrav Sörensen. 

 

Alle vinder
når en leder bliver bedre

Læs mere om konferencen og køb din billet: gls2016.dk

• INTERNATIONAL KIRKELIG LEDERKONFERENCE 
• NETVÆRK FOR KIRKE, ERHVERV, NGO OG UNGE

• NU I 125 LANDE MED +300.000 DELTAGERE

KØBENHAVN 28.–29. OKT. & ÅRHUS 4.–5. NOV.

Stanley Hansen, der ledte horn-
musikkorpset i Frelsens Hærs 
”Templet” i København i 40 år, 
 døde torsdag den 22. septem-
ber 87 år gammel.

Stanley Hansen var indlagt på 
Skt. Lukas Stiftelsen, og det var 
en stor opmuntring for ham, at 
syv af hans børn og børnebørn, 
der alle er med i musikkorpset, 
stillede op og spillede for ham på 
plænen foran Stiftelsen, til stor 
glæde for de øvrige beboere og 
ikke mindst for personalet.

Stanley blev født i Helsingør, 
hvor han også blev student. Ef-
ter sin uddannelse på Blågårds 
Seminarium i København blev 
han lærer på Lindegårdsskolen 
i Lyngby i 41 år, indtil pensione-

ringen i 1991. Men det var musik-
korpset, han brændte for.

Han var en kompetent og dyg-
tig leder, der med stor energi og 
nidkærhed tog fat på opgaverne, 
først som leder af juniorerne, og 
siden som leder af seniorhornmu-
sikkorpset, som han med succes 
bestred i tilsammen 40 år ud af 67 
år som aktivt medlem.

Musikkorpset medvirkede na-
turligvis ved hans bisættelse fre-
dag, men selv var han kun til stede 
i ånden. Programmet var dog tilret-
telagt efter Stanleys ønsker, før 
han - som de siger i hæren - blev 
forfremmet til evigheden.

Siden 2001 har Stanleys søn 
Jens Schou Hansen været leder, 
sekunderet af sin nevø Jacob 
Hansen. 

Musikkorpset tæller 32 med-
lemmer, der ved siden af deres 
civile arbejde spiller frivilligt og 
ulønnet. Den musikalske standard 
er høj og byder på musik i klassisk 
stil suppleret med swing og rock-
arrangementer, komponeret eller 
arrangeret af egne internationalt 
kendte komponister. 

Musikkorpset kan i 2017 fejre 
125-års jubilæum. Udover at 
medvirke ved hærens egne mø-
der og koncerter i kirker og 
lejlighedsvist i radio- og TV, 
spiller korpset også på Strøget i 
København hvert år i forbindelse 
med den årlige juleindsamling 
og ved julekoncerter i Falkoner 
Centret - for at bidrage til, at de 
dårligst stillede kan få en god jul.

JL+Henri

Stanley Hansen ledede Frelsens Hærs musikkorps i 40 år.

Kendt musikleder dødKendt musikleder død
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Af Bodil Lanting

En hel landsby i det sydøstlige 
Asien kom til tro på Kristus, 
fordi deres leder blev vakt til 
live efter baptist-missionærers 
forbøn.

Formanden for sydstat-bap-
tisternes missionsorganisation, 
pastor David Platt, hørte for nylig 
om den fysiske døde-opvækkelse 
på et møde i Nashville, USA. Han 
genfortæller beretningen i Baptist 
Press.

Var ånderne vrede?
En lokal mand, som var blevet 

kristen gennem de udenlandske 
missionærers indsats, tog nogle 
venner med sig for at bringe evan-
geliet til en ny landsby. 

Det var et sted, som var helt 
unået med evangeliet, skriver 
Baptist Press.

Landsbyboerne tog godt imod 
budskabet. De bragte deres hus-
guder, amuletter og andre ting 
med forbindelse til noget okkult 

for at brænde det.
Men så døde landsbyens leder.

Den døde hostede
Nu blev beboerne bange for, at 

de lokale ånder var vrede på dem, 
fordi de havde vendt sig til Kristus. 
De bad derfor om at få deres 
rituelle genstande tilbage igen.

Det fi k de kristne til at gå hen til 
den afdøde leders hus for at bede 
over ham. Foran liget bad de om 
”at Gud ville vise sin nåde mod 
folk i landsbyen, at Gud ville vise 
sin herlighed og sin kærlighed til 
disse mennesker, der var så tæt 
på”, fortæller David Platt.

Pludselig hostede den døde. 

Så begyndte han at trække vejret.

Folk vovede at tro
Miraklet opmuntrede de kristne.
- De delte evangeliet, og i løbet 

af de næste dage begyndte folk 
at komme til tro på Kristus, og de 
brændte deres afguder, fortæller 
David Platt. 

Han erkender, at han ikke ken-
der de nærmere detaljer i sagen. 
Men lederen begyndte at hoste 
på det helt rigtige tidspunkt. Og 
det viser bare Guds kraft til at 
frelse syndere på overnaturlig vis.

- Der er nogle ting, jeg ikke ved. 
Men jeg ved så meget: Vi har de 
gode nyheder om en Gud, som 
har besejret døden, og som har 
magt til at sige til de døde: Kom 
tilbage til livet. 

Så, brødre og søstre, lad os 
arbejde sammen for at se mange 
tusinde sydstatbaptister forkynde 
de gode nyheder til verdens ende, 
opfordrer David Platt.

Død mand blev levende 
efter missionærers bøn
En tidligere unået landsby i Asien tog imod Jesus, efter at deres døde leder blev vakt til live.

- Beretningen fra Asien skal minde os om, at vi har de gode 
nyheder om en Gud, der har besejret døden, siger David Platt 
fra sydstatbaptisternes internationale mission. 

Katolsk eksorcist bag 160.000 
dæmon-uddrivelser død i Rom
Den katolske kirkes ledende eksorcist, Fader Gabriele Amorth, 
er død på et hospital i Rom i en alder af 91 år.

Fader Amorth, som fi k sit særlige kald som eksorcist for Roms 
Stift i 1985, døde af en lungelidelse efter nogle ugers indlæggelse.

- At praktisere yoga og læse Harry Potter kan føre ondt med sig. 
De ser måske begge uskyldige ud, men de har begge med magi at 
gøre, og det fører til det onde, advarede Fader Amorth. ”Satan er 
altid skjult, og han ønsker mest af alt, at folk ikke tror, han fi ndes...
Han studerer hver enkelt af os for at fi nde vores tendenser i forhold 
til godt og ondt, og så frister han os”, fastslog Amorth.

Han mente også, at Stalin og Hitler var besat af Satan - ligesom 
IS er det i vor tid. Og sex-skandalerne i den katolske kirke er et 
tegn på at Satan - og Antikrist - også er levende og aktiv i Vatikanet.

- Han kan holde sig gemt, tale forskellige sprog, endda virke sym-
patisk. Somme tider gør han nar af mig. Men jeg elsker mit arbejde.
Eksorcisten har én altoverskyggende pligt: at sætte mennesker fri 
af frygten for djævelen, fastslog Fader Amorth. 

Bodil

Nordkorea: Kristne korsfæstes og 
bliver kørt over med damptromle
Kristne i Nordkorea bliver gjort til slaver, voldtaget, tortureret og 
dræbt, hedder det i en rapport fra den britiske menneskerets-
organisation Christian Solidarity Worldwide.

Rapporten med titlen ’Total Denial: Violation of Freedom of Re-
ligion or Belief in North Korea’ betegner religionsfrihed som ”i det 
store og hele ikke-eksisterende” i det kommunistiske land.

”Religiøs tro opfattes som en trussel mod den loyalitet, som den 
øverste leder kræver, så enhver, som har en sådan tro bliver vold-
somt forfulgt. Kristne lider særlig meget, fordi landets ledelse kalder 
dem anti-revolutionære og imperialister”, hedder det i rapporten.

Rapporten beskriver detaljeret, hvordan kristne bliver ”hængt på  
kors over ild, kørt over med en damptromle, smidt ned fra broer og 
trådt under fode”. Mange kristne i Nordkorea prøver at udøve deres 
tro i hemmelighed for ikke at blive sendt til tvangsarbejdslejre.

Regimet har en politik om med-skyld, som betyder, at slægtninge 
af kristne også bliver fængslet, uanset om de selv er troende eller 
ej. Hvis det lykkes kristne nordkoreanere at fl ygte til Kina, vil de ofte 
blive hjemsendt og efterfølgende fængslet i en lejr for politiske fanger.

Ifølge nordkoreanske embedsmænd er der omkring 13.000 kristne 
i landet, men Cornerstone Ministries International anslår, at der er 
mellem 200.000 og 300.000.

Det internationale samfund bør gribe ind
”Nordkorea er verdens mest lukkede, undertrykkende stat, hvor 

regimet begår forbrydelser mod menneskeheden. Der er næsten 
totalt afvisning af tanke-, tros- og samvittighedsfrihed. Hvis man 
følger en anden tro end total loyalitet mod Kim-dynastiet, risikerer 
man alvorlig straf, og i visse tilfælde døden. 

Vores rapport har som mål at kaste lys over det mørkeste hjørne 
på kloden og at opfordre det internationale samfund til at gribe ind. 
Vi opfordrer også indtrængende Kina til at handle ansvarligt ved 
at ophøre med at hjemsende nordkoreanske fl ygtninge, for det er 
ensbetydende med en dødsdom. Det er på allerhøjeste tid at ændre 
situationen”, fastslår Benedict Rogers, der er leder af CSWs East 
Asia Team.

Bodil

- Satan ønsker 
mest af alt, at 
folk ikke tror, han 
fi ndes, sagde 
den nu afdøde 
fader Amorth.

Den nye rapport fra Christian Solidarity Worldwide om troen-
des situation i Nordkorea er rystende læsning.

Israels tidl. præsident, Nobel-
prisvinder Shimon Peres, er død
Israels tidligere premiermi-
nister og præsident Shimon 
Peres døde 93 år gammel den 
27. september 2016.

Shimon Peres blev født i det 
tidligere Wienawa i Polen d. 2. 
august 1923. Familien udvan-
drede til Tel Aviv i 1934.

Shimon Peres blev Israels 8. 
premierminister fra 1984-’86. 
Han blev igen premierminister fra 
1995-96, var udenrigsminister fra 
2001-2002 og Israels præsident 
fra 2007-2014.

I 1994 modtog Peres sammen 
med Yitzhak Rabin og Yasser 
Arafat Nobels Fredspris.

Rådgiver for hele verden
I sin bog ”Mig og Mellem-

østen” fra 2014 skriver Richard 
Oestermann om den arbejds-
somme - og snu - Peres, som han 
selv mødte mange gange:

”Peres er blevet en vis mand, 
som verdens ledere lytter til, ikke 
mindst hans visionære ideer 
for et bedre Mellemøsten. For 
Israel er han en af statens sidste 
grundlæggende fædre, David 
Ben Gurions discipel, manden 

som bragte atommagt indenfor 
Israels rækkevidde, arkitekten 
bag opbygningen af landets 
luftvåben til en formidabel magt 
og den kløgtige politiker, som nu 
omsider kommer ud på toppen.

I mange år var arbejderpoliti-
keren Peres nr. 2 i israelsk politik, 
men ved præsidentvalget i 2007 
kom han ind som nr. 1.”

Oestermann fortæller, hvordan 
Peres formåede at samle verdens 
ledere, bl.a. i Sharm el-Sheik i 
Egypten til en antiterror-konferen-
ce efter mordet på Rabin.

Peres samlede også verdens 
magtfulde, da han blev 90 år i 

2013. Både politikere og andre 
kendisser deltog i festlighederne, 
der varede i fl ere dage. 

På gæstelisten var Bill Clinton, 
Barbra Streisand, Robert DeNiro, 
Sharon Stone, Tony Blair, Mikhail 
Gorbachov, Rwandas præsident 
Paul Kagame og Prins Albert af 
Monaco. I alt 24 Emmy-, Gram-
my-, Nobel-, og Oscarvindere var 
med til at fejre Peres.

Kæmpede for fred
I 1993 var Peres med til at 

underskrive Oslo-aftalen om et 
midlertidigt palæstinensisk selv-
styre i dele af Vestbredden.

I 2014 modtog han i USA kon-
gressens største æresbevisning, 
“The Congressional Gold Medal”. 
I sin tale til til kongressen sagde 
Peres: ”Araberne er ikke Israels 
fjende. Terrorister er fjender af 
os begge. De spreder deres fare 
over hele regionen, og vi må stå 
sammen for at standse dem.”

Ved tildelingen af kongressens 
guldmedalje kom Peres med i 
elite-gruppen af personligheder, 
der har modtaget kongressens 
guldmedalje, præsidentens fri-
hedsmedalje og Nobel-fredspri-
sen: Aung San Suu Kya, Moder 
Teresa og Nelson Mandela. 

Bodil

”Peres - gammel og vis” hed-
der kapitlet om Shimon Peres i 
Richard Oestermanns bog 
’ Mig og Mellemøsten’.

- Det er visdom at give til andre. Det har Amerika gjort som 
supermagt, og det vil være en fejl at ændre det, for det er dyrt at 
have fjender, sagde Shimon Peres i juli i år, da han blev spurgt 
af nyhedsmediet Bloomberg om sit syn på Donald Trump som 
mulig præsident i USA.

Peres var aktiv politiker til det sidste - og verdens ledere lyttede til ham.
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Den assyriske spion
Roman af  Jonatan Tylsgaard Larsen

Den assyriske spion er et historisk 
spændingsdrama fra omkring 700 
f.Kr., hvor Assyrien kæmpede for 
sin status som verdensmagt.

En assyrisk offi cer opsnapper et brev, 
som vækker et gammelt fjendskab 

til live. Det bliver begyndelsen 
til en rejse, hvor han hvirvles 
ind i hofi ntriger, slag, atten-
tatforsøg og spionage.

J
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Af Steen Jensen

Vestlige ledere, både politiske 
ledere og kirkeledere, bør råbe 
endnu højere op om dén tra-
gedie, der udspiller sig i Irak 
og Syrien, hvor bl.a. kristne 
dræbes eller fordrives i et uhørt 
omfang af terrorbevægelsen 
Islamisk Stat, mener Andrew 
Bennett.

Han er tidligere canadisk am-
bassadør for tros- og religionsfri-
hed og var forleden i København.

- Når du går fra at have 1.3 mio. 
kristne i Irak i 2003 til omkring 
220.000 bare 13 år senere, så 
er vestlige ledere nødt til at være 
meget tydelige: At sige højt, 
hvad det er: Folkedrab! Og en 
fordrivelse af religiøse mindretal 
af historiske dimensioner! siger 
Andrew Bennett.

Blandt de forfulgte grupper er 
også mandæerne og yazidierne. 
Sidstnævnt er dét religiøse min-
dretal, der har mærket Islamisk 
Stats brutale fremfærd hårdest.

- Vi risikerer at få et Mellem-
østen uden nogen af disse tros-
samfund tilbage, og et Mellem-
østen uden dem er ikke noget 
Mellemøsten, siger Bennett.

I modsætning til muslimerne 
har de kristne og andre religiøse 
mindretal ikke mange kort på hån-
den, når det handler om at søge 
beskyttelse i regionen. Derfor bør 
de vestlige samfund være endnu 
mere klar på at hjælpe kristne 
og andre religiøse mindretal, 
mener han.

Andrew Bennett har en anek-
dote, der illustrerer pointen. Han 
var til møde med en gruppe 
jødiske canadiere for at tale om 
religionsfrihed, og én af de til-
stedeværende undrede sig over 
de kristnes reaktion på kristen-
forfølgelserne. Hvis det var hans 

trosfæller, der blev halshugget og 
fordrevet, skulle de nok være ude 
på gaden og kræve handling hver 
eneste dag!

- Muslimerne har en række lan-
de, de kan fl ygte til i regionen. De 
kristne og andre ikke-muslimske 
mindretal har ingen! Måske med 
undtagelse af Libanon og Israel. 
Vi er nødt til at hjælpe disse men-
nesker. Det er vores pligt som 
kristne, siger Andrew Bennett, 
som var i København for at tale 
med politikere på Christiansborg 
og til møde i Udenrigsministeriet.

Iran og Saudi-Arabien
Når det gælder religiøs frihed 

og den undertrykkelse af denne 
fundamentale menneskerettig-
hed, der foregår i lande verden 
over, er det Andrew Bennetts mis-
sion, som han siger, at ”forsøge 
at øge bevågenheden blandt 
politikerne for de overtrædelser, 
der fi nder sted over alt, især i 
Mellemøsten for tiden”. 

Den danske regerings udkast 
til en ny udviklingspolitisk strategi, 
kaldet Verden 2030, indeholder 
ikke en prioritering af tros- og 
religionsfrihed, og i udkastet til 
et dansk-arabisk partnerskabs-
program, der blev offentliggjort 
i august, står religionsfriheden 
svagt. 

Udenrigsminister Kristian Jen-
sen har dog lovet særligt fokus 
på tros- og religionsfrihed, og i 
regeringsgrundlaget bebudes 
også et særligt fokus på forfulgte 
kristne og andre minoriteter.

Prisværdigt, men Andrew Ben-
nett ser gerne flere og mere 
konkrete udspil.

- Vestlige politiske ledere må 
tale direkte og stærkt til de re-
geringer i Mellemøsten, hvor 
undertrykkelse foregår. Ikke bare 
i de lande, hvor Islamisk Stat 
dræber og fordriver mennesker, 
men i lande som Saudi-Arabien 
og Iran, hvor den grundlæggende 
menneskeret til at tro, hvad du vil, 
bliver overtrådt groft. De mange 
gæstearbejdere, de har i landet, 
har ingen rettigheder overhovedet 
i relation til deres egen religion. 
Saudi-Arabien er den største 
overtræder af retten til religiøs 
frihed, og kristne i Saudi-Arabien 
har ingen ret til at være kristne. 

- Næsten det samme billede 

ser vi i Iran, og nu hvor vi fra Ve-
stens side er begyndt at norma-
lisere forholdet til Iran, er det helt 
afgørende, at vi også presser på 
med krav om en basal menneske-
ret som religionsfrihed i landet. 
Når vi ser på deres nabolande i 
regionen, Qatar og De Forenede 
Arabiske Emirater, bygger disse 
kirker og tillader kristne at prakti-
sere deres tro, og det samme skal 
vi turde kræve af Saudi-Arabien 
og Iran. 

- Vi bør i hvert fald ikke tøve 
med at sige det højt og tydeligt, for 
tavsheden er ikke en mulighed, vi 
bør vælge, siger Andrew Bennett.

Ret til tørklæde
Tros- og religionsfrihed er med 

Bennetts ord ikke alene en ”inter-
national menneskerettighed, men 
en fundamental menneskeret”.

- Trosfrihed taler til menneskets 
helt basale metafysiske behov: 
Retten til at spørge: Hvem er jeg? 
Hvem står jeg i relation til? Hvem 
er jeg i relation til dig? Hvem er 
jeg i relation til den verden, som 
jeg lever i? Og hvem er jeg i rela-
tion til Gud? 

- Når vi ser på verden i dag, ser 
vi en masse mennesker, der bliver 
forfulgt, blot fordi de forsøger at 
få dækket det basale metafysi-
ske behov, denne fundamentale 
menneskeret.

- Når vi ser på den moderne 
historie, har der på forskellige 
tidspunkter været behov for sær-
ligt fokus på specifi kke menne-
skerettigheder som fx kvinders 
ligestilling, farvede amerikaners 
rettigheder osv. – men fordi store 
dele af menneskeheden lige nu 
er truet på deres frihed til religiøs 
praksis, er vi nødt til at have sær-
ligt fokus på tros- og religionsfri-
hed, uden at vi af den grund igno-
rere andre menneskerettigheder, 
siger Andrew Bennett.

Tros- og religionsfrihed er 
også retten til at bære religiøse 
symboler, og ifølge Bennett ville 

det være noget kompliceret fx 
at forbyde muslimske kvinder at 
bære tørklæde, hijab:

- Ville du fortælle en katolsk 
nonne, at hun ikke må bære sit 
slør eller sin ordensdragt? Hvad 
er forskellen? spørger Andrew 
Bennett, der selv er troende 
katolik.

- Hvis hun er blevet tvunget til 
at bære hijab imod sin egen vilje, 
er det en helt anden sag, men 
ellers ikke.

- Når vi rækker ud til disse 
samfund, er vi nødt til at se på 
dem med Kristi øjne – uanset 
om de er kristne eller muslimer, 
siger Bennett.

Inklusion eller 
religionsfrihed?

Andrew Bennett trådte tilbage 
som ambassadør for tros- og 
religionsfrihed i foråret, da den 
canadiske regering valgte at 
nedlægge posten. Han nåede at 
have den i tre år. 

Bennett tolker det sådan, at 
regeringen i Canada har slækket 
på sit fokus på religiøs frihed.

- De har afskaffet posten som 
ambassadør for religiøs frihed, 
fordi de, som jeg ser det, har 
mindsket fokus på religionsfri-
hed. I stedet har den canadiske 
regering oprettet et kontor under 
en afdeling med navnet ”Inclusion 
and religious freedom” (Inklusion 
og religionsfrihed). 

- Nå – nu skal religiøs frihed, 
der er en veldefi neret menneske-
rettighed med en lang historie, 
altså sidestilles med dette dif-
fuse begreb inklusion. Hvad vil 
det ord i grunden sige? Hvordan 
defi nerer man inklusion? Og hvad 

er meningen med at sidestille 
begrebet med religiøs frihed? Jeg 
aner det ikke, og jeg tror ikke, at 
den canadiske regering véd det, 
siger Andrew Bennett.

Han blev udpeget til ambas-
sadør af den tidligere konserva-
tive regering i Canada, og med 
den nye regering gik der politik 
i sagen.

- At nedlægge posten var 
forkert. Den canadiske udenrigs-
minister har sagt, at vi ikke skal 
fokusere på én af menneskeret-
tighederne, altså religionsfrihed, 
frem for andre rettigheder. Men 
det er historisk ukorrekt, og 
Canada har en minister for lige-
stilling og kvinders rettigheder, 
så det argument holder ikke. 
Betyder det, at vi ikke har fokus 
på andre menneskerettigheder? 
Nej, selvfølgelig ikke!

- Når vi tænker på, at 3 af 4 
mennesker i verden i dag lever  

med begrænsninger eller meget 
stærke begrænsninger i deres 
religiøse frihed, så vil jeg sige, at 
det må være grund nok til, at vi er 
nødt til at holde fokus på religions- 
og trosfrihed. 

- Ved at holde fokus på religi-
onsfrihed holder vi samtidig fokus 
på andre menneskerettigheder 
som ytringsfrihed, forsamlings-
frihed og endda ligestilling, hvor 
kvinder selvfølgelig skal have ret 
til at dyrke deres tro på lige vilkår 
med mænd, siger Andrew Ben-
nett, som i dag er tilknyttet den 
kristne tænketank Cardus.

Herhjemme foreslog den kon-
servative Naser Khader op til 
sidste folketingsvalg, at der blev 
oprettet et særligt kontor i Uden-
rigsministeriet for tros- og reli-
gionsfrihed – lidt i stil med det, 
som Andrew Bennett var leder 
for i Canada.

Vi må råbe højt 
om folkedrabet i 

Mellemøsten!
Andrew Bennett, der netop har været i Danmark,

 er stærkt bekymret for udviklingen i Irak og Syrien.

Tidl. canadisk ambassadør for religionsfrihed:

- Vestlige ledere er nødt til at være meget tydelige: At sige højt, at det, der sker i Mellemøsten er 
folkedrab! Det er også en fordrivelse af religiøse mindretal af historiske dimensioner! siger Andrew 
Bennett, som for nylig besøgte København.

Når du går fra at have 
1.3 mio. kristne i Irak 

i 2003 til omkring 
220.000 bare 13 år 

senere, så er vestlige 
ledere nødt til at være 

meget tydelige: At 
sige højt, hvad det er: 

Folkedrab!

- Muslimerne har en 
række lande, de kan 
fl ygte til i regionen. 
De kristne og andre 

ikke-muslimske min-
dretal har ingen!
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Reportage af 
Anja Due, Aalborg.

Gospel Outreach 
har aldrig før holdt 
kampagne i Elfen-
benskysten, og pga. politisk 
uro har det ikke været muligt. 

Men r yg te t  om Gospe l 
Outreach (GO) er løbet i forve-
jen, og derfor er de kristne i Issia 
i forventning til, hvad Jesus vil 
gøre i deres by. 

De har arrangeret en bil med 
kæmpehøjtalere og plakater på 
siden, og lovsang og ord om, 
at Jesus vil frelse, helbrede og 
sætte fri, spredes til alle folk, da 
vi kører i kortege gennem byen. 

”Hvad er rygtet så?” spørger du 
måske. Det får du at vide efter en 
baggrundshistorie, som Pastor 
Edmund, den lokale kampagne-
ansvarlige, fortæller. 

Kristne blev forfulgt 
i Elfenbenskysten

Fra 1960, hvor landet løsrev 
sig fra kolonimagten Frankrig, 
sad den samme præsident på 
posten i 30 år. 

Efter hans død i 1993 opstod 
en lang politisk kamp, og i 2000 
fi k landet endelig en ny præsi-
dent. Men landet var kommet i 
stor økonomisk krise og endte i 
borgerkrig. 

Tidligere var de kristne velan-
sete, havde et godt ry og levede 
i fred, men pludselig blev de syn-
debukke for krisen i landet. Nogle 
evangeliske kristne gik tilbage til 
den katolske kirke eller faldt fra 
pga. presset. Flere konverterede 
endda til islam, for islam havde 
nu fået frit spil, og Saudiarabien 
postede penge i Elfenbenskysten 
for at få folk omvendt til islam. 

De kristne blev underkuet og 
levede under store restriktioner 
fra regeringen. Da de pludselig 
også oplevede overfald og tyve-
rier i deres hjem pga. deres tro på 
Gud, holdt de sig skræmte inden 
døre for sig selv. Forfølgelsen 
var så stor, at nogen flyttede, 
eller nærmere fl ygtede, til andre 
omkringliggende lande. 

Resultatet af det politiske kaos 
og magtskifte fra 1993, da den 
første præsident døde, var også 
et religiøst magtskifte. I dag er 
70 procent af landets befolkning 
muslimer. 

Kirken havde tre mål
Fra 2011, hvor den politiske 

fred endelig kom, blev regeringen 
mere fl eksibel, og med det våg-
nede kirken og ville være synlig 
igen. Kirkeledere og pastorer gik 
sammen, og de havde 3 mål: 

For det første at arbejde for 
enhed mellem kirkeretninger og 
pastorer. De vidste, der var brug 
for, at alle kristne stod sammen 
med samme hjerte og vision, hvis 

de skulle forandre landet. 
For det andet arbejdede de på, 

at de kristne skulle rodfæstes i 
Guds ord. Man begyndte derfor 
at lave seminarer og samlinger, 
hvor en sund bibelsk lære blev 
prædiket, for at «udrydde» for-
kerte opfattelser. 

Når enheden var skabt, og de 
kristne havde et stærkt bibelsk 

grundlag, var det tredje mål at 
bringe evangeliet ud til folket. 

Rygte om Gospel Outreach
Pastor Edmund fortæller glad, 

at nu var timingen perfekt og 
mulighederne åbne for, at Gospel 
Outreach kunne komme. Deres 
tredje mål begynder at tage 
form. De kristne ved, det er en 
stor mulighed for gennembrud 
for evangeliet. 

Så rygtet er løbet i forvejen! 
Ja rygtet om, at mange tusind 
mennesker bliver frelst, at kirker 
vokser, at nye menigheder bliver 
plantet, og at byer forvandles 
efter Gospel Outreach har været 
der, er så sandelig løbet i forvejen 
i byen Issia. At Gospel Outreach 
vil komme til Elfenbenskysten 
er en bøn og en drøm, der går i 
opfyldelse for de kristne, og alle 
vi møder er så taknemlige. 

Stor sult og opbakning
Da det første seminar for pa-

storer og kirkeledere starter 
onsdag formiddag, er folk sultne 
og klar til at se Gud forvandle 
deres by. 

Pastorer og ledere fra forskel-
lige kirkeretninger er i enhed gået 
sammen og er begejstrede for at 
stå sammen om GO’s kampagne i 
netop deres by. Selv landslederen 
for alle kristne organisationer del-
tager med glæde i kampagnen. 

Et gennemgående tema de 
formiddage er enhed. Når der er 
enhed mellem kirker på trods af 
deres forskelligheder, åbner det 
for Guds velsignelse over byen. 

Hver dag beder folk sammen 
i grupper, og man ser tydeligt, at 
budskabet er betydningsfuldt for 
dem, og man ser en ægte kær-
lighed mellem alle de deltagende. 

Teamet velsigner
Sidste formiddag, efter Per 

Hyldgaard har talt om missions-
befalingen, bliver der bedt for 
alle. Det er en fantastisk gave for 
hele teamet at kunne velsigne 
de skønne mennesker. Teamet 
består, på denne tur, af 6 dan-
skere og en tjekke. Alle er vi fra 
forskellige kirkesamfund, men vi 
er her med det fælles mål at vel-
signe Issia. Vi tror sammen med 
de kristne, at Jesus vil forvandle 
deres by. 

Lovsang på stadion
Kampagnemøder er noget, jeg 

altid glæder mig til. At se men-
nesker møde Jesus, fordi Gospel 

Outreach kommer til byen, er lige 
stort hver gang. Allerede før vi 
kommer til kampagnepladsen, 
som denne gang er et stadion, 
kan vi høre lovsangen. 

Vi ser folk komme gående fra 
alle retninger. Mødre med børn på 
ryggen, ældre, der skal hjælpes, 
og unge på knallerter - alle er de 
på vej til møde. Byen Issia er på 
størrelse med Aalborg, så der er 
mange mennesker, der kan høre 
Guds frelsende budskab. 

Tusindvis tager 
imod budskabet

Efter lovsang, og ikke mindst 
dans, prædiker Per Hyldgaard 
de gode nyheder: at Jesus elsker 
dem og ønsker at frelse, helbrede 
og befri dem. 

Det er livsforvandlende for de 
mennesker, der giver respons og 
beder frelsesbønnen. 

Flere tusind går fra mørkets 
rige og til Guds rige af lys gennem 
en enkelt bøn fra hjertet. Vi ser 
folk helbredt for fx. døvhed, eller 
brændende smerter i knoglerne, 
der forsvinder, og folk befries fra 

dæmonisk undertrykkelse. 

Lammet kvinde helbredt
En dame er båret til mødet 

og har ikke gået i 20 år pga. et 
brækket ben. Under lovsangen 
hører hun Jesus sige, at hun 
skal rejse sig og gå. Det gør hun 
- og derude midt på det støvede 
stadion, inden nogen har bedt en 
bøn, mærker hun kræfter komme 
tilbage i hele kroppen. 

Når man ser Gud gribe så ra-
dikalt ind i folks liv, gør det noget 
inde i ens hjerte. Tænk så stor 
en Gud, vi tjener! Han forvandler 
menneskers liv totalt - både ånd, 
sjæl og krop. 

Befriet fra heksekraft
Der er for det meste 4 aften-

møder på en kampagne, og hver 
aften noterer man navne og kon-
taktinformationer på de nyfrelste. 

Det gør man af den grund, at 
de lokale kirker kan følge op på 
og tage sig af dem, når GO er 
taget hjem igen. 

Men på det tredje aftenmøde 
sker der noget andet. Lige efter 

Gospel Outreach indta’r Elfenbenskysten
for de forfulgte og skræmte kristne
Rygtet er løbet i forvejen. Efter en lang fl yvetur og køreture på de hullede veje ser vi pludselig en fl ok glade mennesker stå i vejkanten. 
Vi er nået til byen Issia i Elfenbenskysten, hvor Gospel Outreach for første gang skal holde en kampagne. Og 70 pct. af befolkningen er muslimsk.

Siden 2009 havde hun lidt af en sygdom, der gjorde, at hele 
kroppen føltes, som den brændte. Dette gjorde, at hun hverken 
kunne stå eller gå, og hun blev båret til mødet, hvor hun blev 
helbredt.

For tyve år siden brækkede denne kvinde sit ben, og hun kunne 
ikke gå siden, men blev helbredt første aften under kampagnen.

Denne kvinde fortalte, at en knude var forsvundet i hendes mave 
efter forbønnen på den kristne kampagnes møder.

De kristne havde mistet frimodigheden:



Bestil og se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Om helbredelse
ved kristnes bøn
Af Henri Nissen

Journalistisk bog fra 2003 
om den kristne helbredelses-
forkynder Charles Ndifon, 
der blev kendt gennem tv-
serien ”Åndernes Magt”. 

Om det bibelske belæg for 
at tro på helbredelse; viden-
skabelige undersøgelser, der 
viser, at bøn og tro virker; 
og vidnesbyrd fra helbredte.

224 sider, ill., 
fi ndes også på 
bl.a. engelsk, og 
svensk.
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frelsesbønnen, springer Per 
Hyldgaard kontaktinformationer 
over og fortsætter med at bede for 
de syge. Onde ånder begynder 
at reagere i mennesker, da Jesu 
navn bliver bedt ude over plad-
sen, og fokus fortsætter på befri-
else. Mange mennesker falder om 
eller bevæger sig mærkeligt, og 
hurtigt bliver de hjulpet eller båret 
over til et bestemt område, hvor 
pastorer står klar. De sætter folk 
fri fra den dæmoniske undertryk-
kelse, mennesker så let kommer 
under her pga. heksekraft. 

Flere fra vores team går over 
og ser, hvordan det foregår, og 
alle deltager selv i forbønnen. 

De siger efterfølgende, at «det 
ser vildt ud», men ingen føler sig 
utrygge, for Jesu magt er større. 
Konklusionen lyder: »men det 
vildeste er, at Jesus sætter folk 
totalt fri!« Den aften er der fest, 
glad lovsang og dans på scenen, 
som tak til Gud for den frihed, han 
har givet os. 

Ingers første tur
På hver tur er der GO-medar-

bejdere med, som rejser ud fl ere 
gange i året. Men Inger Ottesen, 
som er fra Solsidekirken, og som 
er en berejst kvinde, er på sin 
første tur med GO. 

Hendes umiddelbare reaktion, 

da jeg spørger, hvad hun har lyst 
til at fortælle folk om, er glæden 
hos de kristne. Mere præcis den 
glæde og frimodighed de kristne 
giver udtryk for gennem bøn og 
skøn lovsang. 

- De virker så brændende i 
deres tro, og de har et håb midt i 
den fattigdom, der omgiver dem. 

Der fi ndes en tro på, at Gud gør 
mirakler, og vi ser dem faktisk ske 
for vores øjne, siger hun. 

En anden ting, hun synes er 
vigtig, er, at evangeliet forklares, 
så man kan »se« det for sig. 

- Basen for vores tro, nemlig 
hvad Bibelen siger, bliver præ-
diket tydeligt af Per Hyldgaard, 
og det, at man kombinerer kam-
pagnen med at tage ansvar for at 
undervise pastorer og ledere ved 
seminaret, er godt, synes hun.

Det sidste hun nævner, der har 
gjort indtryk, er, at den åndelige 
dimension er meget tydelig her 
hos folk.  Fx. nævner hun en æl-
dre kvinde, der er overbevist om, 
at hendes hjerteproblemer, der 
har forvoldt hende stor smerte 
gennem 17 år, er resultatet af en 
forbandelse fra et familiemed-
lem. Da Per Hyldgaard beder for 
befrielse fra platformen, ser hun 
Jesus foran sig, og ser han sætter 
hende fri fra den dæmon, der har 
plaget hende. 

Ingeniør på opdagelse
Allan Bjerregaard, som er 

uddannet ingeniør og kommer 
i Grenå Frikirke, fortæller også, 
hvad den her tur med GO har 
betydet for ham. Allan siger: 

- Turen her har på en ny måde 
sat fokus på vigtigheden af at 
dele evangeliet. Ikke kun herude 
i Afrika langt hjemmefra, men det 
at være vidne for folk omkring 
mig i hverdagen, har fået en ny 
betydning. 

Han er meget glad for at være 
en del af teamet, som i pauserne 
mellem møderne hygger sig og 
griner meget sammen. Fra start 
til slut hersker en glad og festlig 
stemning. 

- De dybere samtaler om kirke 
og åndelige ting med de forskel-
lige har været meget berigende, 
siger han. 

- Det selv at være aktivt med i 
forbøn for fx. lamme og døve og 
at sætte mennesker i frihed fra 
dæmonisk påvirkning, er begej-
strende! slutter han. 

Dansker talte i kirke
Efter kampagnen kører vi til 

Abidjan, hvor Morten Pedersen 
fra Aalborg Menigheds Center, 
prædiker til et aftenmøde i pastor 
Edmunds kirke. Han fortæller sit 
vidnesbyrd om, hvordan Gud har 
forvandlet ham fra at være genert 
til at få stor frimodighed fra ham. 

- Når vi bliver født på ny, bliver 
Gud vores far, og vi kan arve alt, 
vi har brug for fra ham, som vi 
ikke har arvet fra vores forældre. 

Morten kalder til forbøn, og 
mange kommer frem for at få 
frihed og frimodighed til at kunne 
være vidner, lys og salt for de 
mennesker, de møder i hverda-
gen. Hele teamet beder for folk, 
og efter fantastisk lovsang afslut-

ter vi dagen glade og taknemlige 
med sen aftensmad på pastor 
Edmunds kontor. 

Nyt land indtaget
Nyt land er blevet indtaget i den 

åndelige verden denne uge. Det 
er en af de få gange, siden den 
store krise brød ud i 2002, at man 
har haft et evangelisk stormøde 
i Elfenbenskysten uden for hav-
nebyen Abidjan. 

De kristne har brug for under-
visning, hjælp og opmuntring til at 
rejse sig på ny og indtage landet 
for Jesus. Pastor Edmund er de-
sperat for at se de kristne komme 
ud af deres skjul og fortælle folket 
om en kærlig frelser. 

Det er præcis, hvad Gospel 

Outreach er kaldet til: at prædike 
evangeliet for de fortabte og ud-
ruste de kristne til at udvide deres 
område ved at starte nye kirker. 
Derfor siger vi ikke farvel, da vi 
går ind i fl yveren, men »à bientot 
Cote d’Ivoire« - på gensyn, vi ses 
snart igen, Elfenbenskyst!

Støtte til arbejdet
GO kan støttes på  reg.nr. 9046 

kontonr. 457-34-58449. 
Udfordringens radio-missi-

on samarbejder med Gospel 
Outreach om at bringe evangeliet 
til Afrika og resten af verden. 

Hvis du specielt ønsker at 
støtte radioarbejdet, så mærk blot 
indbetalingen med ”radio”.

Mange tusinde hørte evangeliet forkyndt de fi re aftener, hvor danske Per Hyldgaard prædikede og bad for folk, sammen med et team fra Gospel Outreach.

Denne kvinde var døv på begge ører, men kan nu høre selv den 
mindste hvisken.
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BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser 
- fra vugge til grav

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

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

Paperback, 115 sider. kr. 148,-

Andagtsbog af ny dansk forfatter:

Elsket af Han
Af Line Nielsen 

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

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

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

Indbundet, 386 sider. kr. 199,-

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

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Af Maria Schmidt

Tak for mad 
- Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kend-
te bordvers på  farvestrålende tegninger 
som passer til teksten.
Giv sangskatten videre til dine børn. 

28 sider. A4 størrelse. Papbog. 
Kr. 98,00

Tak for mad!

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 

Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

06-11-2015   11:51:

Idé og illustrationer 
af Maria Schmidt 
som er mor til 3 og 
billedkunstlærer.

Ny bog af YWAMs grundlægger:

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

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

Indbundet, 278 sider. kr. 199,-

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

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

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

Ved bestilling på hjemmesiden, skriv ”Tilbud - 2 
bøger for 98 kr.” under bemærkninger sidst i 
bestillingen. 
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2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.ka

228,-

Afnmeldt af Steen Jensen

Tre unge kvinder har udgivet 
en rigtig fi n lyriksamling med 
poetiske refleksioner over 
hele kirkeårets tekstrække i 
folkekirken.

I samlingen – ”Ord vind kød” 
– leverer Dorte Kappelgaard, Elli 
Kappelgaard og Marija Krogh 
Iversen en poetisk tekst til hver 
søndag i kirkeåret.

Inspirationen hentes i de skif-
tende bibeltekster, der læses i 
kirken om søndagen. Men digtene 
og de lyriske tekster er ikke teo-
logiske udlægninger eller prædi-
kener, men derimod umiddelbare 
stemningsbilleder og refl eksioner 
over dagens tekst.

I baggårdens fjerneste hjørne
under en bunke rustne cykellig
hænger vanddråber så store
at edderkoppespindet
akkurat ikke brister.
Skønhed ødslet på
målrettede mennesker.

Dette digt er inspireret af 
palmesøndags 2. tekstrække, 
hvor disciplene skumler over, 
at kvinden med alabastkrukken 
fuld af ægte og meget kostbar 
nardusolie, hælder olien ud 
over Jesu hovedet, og siger til 
hinanden: ”Hvorfor ødsle sådan 

med olien?”.
Hver side i bogen har ét digt 

med et tekstuddrag fra Bibelen 
nederst på siden, som i en an-
dagtsbog. Men hvert digt kan 
læses både uafhængigt af eller i 
sammenhæng med Bibelteksten.

Hvis jeg dør i dag så bliver 
det med

min lille hånd i din store hånd
ligesom min mormor sagde

Dette digt, et af de korteste i 
bogen, er  inspireret af Matt 10,24-

31, hvor Jesus siger: ”Sælges 
ikke to spurve for en skilling? Og 
ikke én af dem falder til jorden, 
uden at jeres fader er med den. 
Men på jer er selv alle hovedhår 
talt. Frygt derfor ikke, I er mere 
værd end mange spurve”.

De lyriske tekster er inddelt, alt 
efter hvor de hører til i kirkeåret, 
fra julen over påsken og frem til 
trinitatistiden. Med et godt register 
bagest i bogen.

De tre kvinder er alle enten 
først eller midt i trediverne. Elli 
Kappelgaard er psykolog, Marija 
Krogh Iversen er præst i Bellahøj 
Kirke og på Bispebjerg Hospital, 
og Dorte Kappelgaard er uddan-
net sociolog og arbejder som 
udviklingskonsulent i Kirkefondet.

Digtsamlingen er et vellykket 
forsøg på at aktualisere kirkeårets 
tekster med poetisk overskud og 
charme. Teksterne kan læses af 
enhver, der er optaget af mødet 
mellem dagligdagen og livets 
store spørgsmål, mellem tro og 
tvivl. De kan både læses af den 
enkelte i sit lønkammer, eller bru-
ges i kirkens liturgi som en replik 
til søndagens tekst.

Dorte Kappelgaard, Elli Kappel-
gaard og Marija Krogh Iversen: 
”Ord vind kød” 
160 sider  • 188 kr.
Forlaget Eksistensen

Poesi med charme
til hele kirkeåret

Anmeldelt Josua Christensen

Sognepræst og kritikeren Kri-
stian Østergaard samler i bo-
gen ’Mirakler og milepæle – 50 
nedslag i åndshistorien’ 50 af 
sine anmeldelser. 

Samlingen omfatter anmeldel-
ser af værker om og af nogle af 
de helt store tænkere fra Platon 
til Rifbjerg, for nu at tage det helt 
kronologisk.

Anmelderens glæder
Det er ikke uden en vis gen-

kendelsesglæde, at jeg anmelder 
denne bog. Kristian Østergaards 
privilegie som anmelder, og der-
med læser af nogle af de mest 
interessante bøger, der er skrevet 
af eller om de store fi losoffer, kan 
jeg nikke genkendende til. 

Den rigdom af viden, tanke-
gods og visdom, man får adgang 
til ved at læse bøger af Platon, 
Kierkegaard, Ibsen, Solsjenitsyn 
eller en af de andre 46 åndsper-
sonligheder er en sand gave, som 
man kun i begrænset omfang kan 
formidle videre i mere eller mindre 
kortfattede anmeldelser. 

Østergaard har da også mere 
spalteplads til sin rådighed, end 
det er mig forundt, og det er 
godt, fordi han faktisk formår at 
redegøre for bøgernes vigtigste 
indhold og sætte dem i perspektiv. 
Dermed giver denne samling af 
anmeldelser læseren et udmær-
ket view over de pågældende 

tænkere, sådan 
at man selv kan 
dykke mere ned 
i det, som fatter 
ens interesse.

Skidt og 
kanel

L a n g t  d e n 
o ve r ve j e n d e 
del af anmel-
delserne holder 
sig i den opbyg-
gelige afdeling. 
Ø s t e r g a a r d s 
kr istne afsæt 
er også hans 
foretrukne per-
spektiv, således 
at forstå, at han 
oftest leder efter 
eller fremdrager 
de sider af for-

fatterens liv og forfatterskab, som 
har noget at sige ind i en religiøs 
eller trosmæssig sammenhæng. 

Eksempelvis indledes mødet 
med Rifbjerg med et bevæget 
foredrag om Grundtvig på Var-
tov, og glæden ved livet er det 
fællestræk der knytter disse 
personligheder sammen. Denne 

vinkling sker dog uden at fortie 
Rifbjergs kulturradikale linje, og 
Østergaard er i det hele taget 
sober i sin gengivelse af selv de 
personligheder, som han bryder 
sig meget lidt om. 

Nogle personer fylder mere 
end andre. Der skal otte sider 
til at dække Søren Kierkegaard, 
som også er citeret og inddraget 
i ganske mange af de øvrige 
anmeldelser. 

Og der er helt tydelig også 
mere ’kærlighed i luften’, når det 
handler om Solsjenitsyn, Munk 
og Bonhoeffer, end tilfældet er 
med Rousseau, Darwin, Svevo og 
Løgstrup – men sådan må det nu 
engang være, for anmelderen an-
skuer verden fra sit ståsted, herfra 
er der unægtelig åndspersoner 
som rager op, om de så står for 
noget godt eller skidt.     

Kristian Østergaard: Mirakler 
og Milepæle
314 sider • 229,95 kr. 
Forlaget Hovedland 

 
        

En anmelders glæder

Det er en velskrevet, inspirerende slægtskrønike i romanform, 
hvor man også kan forestille sig sin egen slægt i historiens 
lys. Værket hviler dog i sig selv, også uden at man tænker egen 
slægtsforskning. Berggren skriver netop om sine forfædre, så 
det har almen interesse.  

Vi følger nogle familier gennem de store datoer i dansk 1800-tals 
historie, hvor Berggren forestiller sig, hvordan enkeltpersoner kan 
have tænkt, følt og handlet, så det er en ”sand historie – langt hen 
ad vejen”. Vi læser om deres glæder, skuffelser og oplevelser på 
godt og ondt. Det er underholdende, og romanformen gør, at det 
bliver en levende skildring af livet i Danmark i 1800-tallet. For fl ere 
i persongalleriet spiller troen en rolle. Berggren beskriver deres 
trosrejse, missionens rolle, og hvordan missionshuse blev oprettet 
og udfoldede sig. Slægtsoversigten forrest i bogen giver navne og 
årstal til at holde sammen med teksten, som dog godt kan stå alene.

Historiens vingesus   
Vi får lidt beskrivelse af tiden omkring 1801 med englænder-

nes bombardement af København, tabet af den danske fl åde, 
statsbankerotten, omstændighederne ved tabet af Norge i 1814, 
og forholdene omkring krigene og nederlaget i 1864 samt de 
efterfølgende opgangstider. I fl ere afsnit ser man de sociale skel 
med kontrasten mellem by og land, mellem dem der ejer jord, dem 
der er ”tyende” og dem der klarer sig som småkårsfolk. De sociale 
skel betød noget, når man ville gifte sig uden for sin stand og gå 
andre veje end tidligere slægter. Fx slægten på Hauser Plads i 
København, hvor familiens ældste søn vælger at blive landmand i 
stedet for jurist. Og en af de senere familier, hvor man går over til 
”fremskridtslandbrug” med eget mejeri, men ender med store lån 
på trods af prisbelønnet kvalitets-smør. 

Frederik Berggren Smidt har siden 1. september 2013 været 
ekstra præst i Fredens-Nazaret kirker på Østerbro i København (Se 
Udfordringens artikel 11/9.13) med fokus bl.a. på fornyelse. Inden 
da var han præst i Tersløse på Vestsjælland. Bogen bærer i øvrigt 
præg af en yngre mand, som tør skrive bramfrit!  

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Frederik Berggren Smidt: Hjerter i brand - Slægtskrønike om 
kærlighed og krig i 1800-tallets Danmark • 206 sider • 199 kr.
Kahrius Forlag

En inspirerende 
slægtsroman  



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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

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

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

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

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

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

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

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

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

Daglig samtale med coach/rådgiver.

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

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

BørnSulter 
100 % ubeskåret nødhjælp 

 I en verden delt  

Tror du også Gud græder? 

bornsulter.dk 

dør hvert år 8 millioner 
af ubrudt brød 

børn af sult... 

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

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

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 75 53 71 00

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

RISTENDOM

Diverse 

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

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

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

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

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

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

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

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

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

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

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

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

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

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

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

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITIP TTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

Retræte-værelser udlejes 
på husmandssted i rolige, 
naturskønne omgivelser 

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

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

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

aasesdatter@hansen.mail.dk



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

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

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

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

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

 

  Et efterskoleår der sætter positive spor 

Se og oplev livet og verden med 

Levende    Kristendom

tlf. 4839 1911

Sognepræst

GOSPEL MAGIC
- når det for alvor skal være sjovt

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

SSogSo nepnepræræssstt

Jørgen Johansen

TRYLLEKUNSTNER

75 33 50 63 / 61 33 50 03

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

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

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

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

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

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

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

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

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

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

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

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

’5984 Radiomission i Afrika’ 

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

Bolig

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

 NY DVD
100 kr

2 for
150 kr

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

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

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

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

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

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Debat

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Vores menneskelighed 
– og Gudsfrygt står på spil

Lad det være sagt med det samme: jeg græmmes, når jeg i fjern-
synet, i radioen eller på internettet ser de mennesker, der i denne tid 
fordømmer de fl ygtninge og indvandrere, som kommer til vores land. 

Jeg var faktisk dybt rystet, da jeg hørte, at Dansk Folkeparti på 
deres nyligt overståede konvent havde haft en delegeret på taler-
stolen, som mente, at alle fl ygtninge voldtager, dræber og stjæler. 

Det overraskede mig ikke så meget, at det kunne ske. Det, der 
overraskede mig, var, at så mange i DF’s bagland øjensynligt kunne 
dele holdningen. Der blev klappet og hujet; DF’s formand Christian 
Thulesen Dahl fi k lagt en lille dæmper på ved at sige, at han da ikke 
ville have formuleret det sådan. 

Det, der dernæst undrer mig, er, at der ikke i den tid, der nu er 
gået siden episoden, har været røster fra det kirkelige landskab til 
rigtig at tage afstand fra denne ytring! 

Hvorfor er der ikke nogen, der taler imod, når DF’s værdier endelig 
kommer frem? Hvorfor er der ikke nogen, der tør tage debatten op, 
og hvorfor er der ikke nogen, der vil kæmpe for de mennesker, der 
har så meget kamp hver dag i deres eget liv på grund af fl ugt og 
krig og tab af familier? 

Ja, svaret er jeg bange for handler om, at vi i Danmark helt ind i 
de kristne sammenhænge er blevet lammede. 

Vi forstår måske godt, at der er noget på spil, vi forstår nok også 
det svære i spørgsmålet omkring den aktuelle fl ytningekrise, men vi 
mener simpelthen ikke, at vi selv skal gøre noget ved det.

Jeg er dybt rystet. Vi er som kristne og som folk i Danmark ved at 
miste vores menneskelighed. Jeg har nu i et par år selv haft glæden 
af at kende mange af disse mennesker, som er kommet til os fra 
fjerne lande med frygtelige historier. Ved det kendskab har jeg også 
måttet sande, at ikke én af de personer, jeg har relation til, passer 
på DF’s frygt-retorik. 

Vel jeg er ikke blind... der er da helt sikkert også mennesker i 
fl ygtningestrømmen, der kunne have en agenda om at ville os det 
ondt. Men det er altså ikke fl ertallet, og det er slet ikke det store 
”monster”, som DF’s taler vil gøre det til. 

Som kristen mener jeg faktisk, at vi har et ansvar. Ikke bare til at 
tage imod de mennesker, der kommer til os - for det har vi - men 
også til at tale ind i vores samfund, når debatten bliver for skinger.

Vi skal gøre det på mange planer, men først og fremmest må vi 
turde se på os selv og på den Gud, som vi tror på. Gudsfrygten er 
en frygt i ære over for den Gud, der både sender os til korset og 
sender os budskabet om Jesus. Men det er også ærefrygt for den 
Gud, der sender os mod uretten. 

Lad os vågne op og turde, for gør vi det ikke ... ja så er jeg alvorligt 
bange for, at vores folk går til grunde i sit eget had og indskrænket-
hed mod de mennesker, som kommer til os. Samt at vi som kristne 
bliver substansløse.

NIELS HANKELBJERG MORTENSEN

KATEKET, NØRRELANDSKIRKEN 
HOLSTEBRO

Har KD en fremtid? 
Henri Nissens Leder s. 6 d. 25. september har overskriften: ”Har 

KD en fremtid?” Ja, men ikke uden videre, som det også fremgår 
af teksten. Tankerne allernederst i Lederen er værd at overveje. - 
Jeg har været med på gaden for at samle underskrifter. Uden at 
få nogen. Men der var mulighed for samtaler. Vælgerne aner ikke, 
hvad de kan bruge KD til. Hvorfor? Fordi partiet er næsten usynligt, 
indtil statsministeren udskriver valg.

Skal KD sammenlægges med det Konservative Folkeparti, som 
både Henri Nissen og Niels Arbøl foreslår? Som de konservative 
startede i begyndelsen af 1900-tallet, ville det sikkert være perfekt 
og ideelt. Men hvis en sammenlægning af partierne resulterer i at 
skrotte én af KDs vigtigste mærkesager, abortmodstanden, som 
Niels Arbøl lægger op til, vil det være en katastrofe.

Betegnelsen er Fri Abort. Den er IKKE fri, men ofte påtvunget 
fra fl ere sider. Og det resulterer i svære psykiske problemer, som 
politikerne mener, det er for dyrt at gøre noget ved. Medicin er bil-
ligere end psykoterapi. Men medicin kan IKKE kurere en syg sjæl. 
For at få lidt mere virkning forsøger mange at supplere med alkohol 
og / eller narkotika. Hvis helvede bliver helt uudholdeligt, er det let 
at skylle en ekstra medicindosis ned med alkohol. Selvmord. - Der 
er ingen danske statistikker om det. Men jeg har set en svensk 
statistik. Derovre er situationen ligesom i DK.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG
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Stillinger Ferie

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.

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

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

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 

benytte kontakt-

formularen på 

hjemmesiden under 

’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang 

til nettet, kan du 

ringe til os på 

tlf. 7456 2202

kl. 10.00 - 15.00 - 

tast 1 for 

abonnement. 

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. 

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Miniferie i Mols Bjerge
3 dage på hotel på Djursland

Hotel Fuglsøcentret 
Hotel Fuglsøcentret ligger midt i Mols 
Bjerge, kun 1 kilometer fra Fuglsø 
Strand og med den flotteste udsigt over 
området, der for nylig er udnævnt til 
nationalpark. Landskabet omkring de 
danske bjerge, hvor bosætninger fra 
den tidligste stenalder sætter sit sær-
præg, fortæller nemlig historien om, 
hvordan Danmarks natur er blevet 
skabt helt tilbage i istiden. Her kom-
mer I helt tæt på noget af den flotteste 
natur, Danmark har at byde på.

 buffet

 9-hullers golfbane 
 samt sportshaller

Pr. person i dobbeltværelse

799,-
Pris uden rejsekode kr. 949,-

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.
Maks. 1 opredning pr. værelse.

Ankomst: Valgfri frem til 
15.12.2016 samt 3.4.-30.5. og 
mandag til fredag 3.1.-31.3.2017.

Se også vores feriepakke med 3, 4 eller 5 overnatninger

Bøger & Film

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

ENTEN LIVETS GUD
   ELLER AFGUDERNE
Læs om Gud og afguderne i: ”De gudløses guder”
Forfatter: Torben Juul C Broens Forlag
                 Køb den her: www.underskoven.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 38:

Ingrid Kristensen
Kølkærvej 6
Hammerum
7400 Herning

Kodeord: Blomsterkrans

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

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

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 

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

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

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

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

andre lidelser.
Alle er velkomne.

Fredag d. 7/10 kl.19.00
Sted: Nr. Uttrup Torv 1, Nørresundby
Arrangør: Frimenigheden Troens Ild

Vi har også møder hver søndag kl.10.00

Mangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Diverse

Udlejning

KOLOFON

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

Konference med fokus på

Apostolsk Profetisk Tjeneste
28.- 30. oktober 2016

Talere bl.a.: 
Päivi Heikkilä, Finland

Bruno Knutzen, Roskilde
 Anette Holt Larsen, Næstved

Pernille Liland, Roskilde

Sted: Kolding Internationale Højskole

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

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

senest 10. oktober 2016.

Familie søges
Mit skønne barnebarn Hope, 18 år, søger job som au-pair 
pige hos kristen familie med små børn. Hun kommer fra 
Sydafrika og taler kun engelsk. Hun elsker børn og vil gerne 
opleve Danmark, hvor hendes bedstemor bor.
Lone Thorgaard, tlf. 4871 2117/ mobil 2420 5582

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 
9. oktober
kl. 10:30

Jørn Pedersen
Tema: Hvad betyder 

det at følge Jesus

S
9.
k

Jørn Ped

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 7. oktober kl. 19.30. 
Taler: Tidligere baptistpræst, Torsten Højberg, Viborg

Alle er velkomne!

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

Erhverv

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at du i forbindelse med salg af din bolig kan fraskrive 
dig ansvaret for skjulte fejl og mangler ved at få lavet 
en tilstandsrapport, en elrapport og et tilbud på en 
ejerskifteforsikring? Husk at kontakte din advokat, 
når du har brug for et godt råd.

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

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

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

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

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

En dag på gaden
Hele eftermiddagen har det regnet, og om en time skal vi stå 
på byens torv og introducere Jesus for dens borgere. Hvis 
regnen fortsætter, gider folk ikke tale med os. Vi har stået i 
denne situation mange gange før og lader os ikke skræmme. 

Jesus ønsker, at vi skal ud med budskabet, så med fuld frimo-
dighed befaler vi regnen at GÅ, på samme måde som Jesus selv 
truede ad storm og sø. Inden gadedisciplene er færdige med at 
bede for denne dag på gaden, er regnen stilnet af.

Vores neongule veste lyser op i gadebilledet – vi går ikke i ét 
med folk. En mand står bag mig og hiver lidt i vesten. ”Hvad er 
Gadekirke for noget?” 

”Vi er kristne fra folkekirke og frikirker, som går ud for at fortælle 
om Biblen og demonstrere kraften i Jesu navn;” svarer jeg og fort-
sætter: ”Men nu du er her – kender du egentlig Jesus?” Jeg banker 
en knytnæve hårdt mod min brystkasse. ”Herinde!”

”Lidt barnetro har man vel altid, og jeg er både døbt og konfi r-
meret,” siger han lidt forlegent, ”men ligefrem kender ham, vil jeg 
ikke påstå.”

Jeg fortæller mit personlige vidnesbyrd, og han lytter opmærk-
somt – virker berørt.

”Inden du går, skal du lige have en velsignelse. Det betyder bare, 
at Jesus vil passe på dig og give dig en berøring af ham”, siger jeg. 
Til slut får han Jesusbogen. 

”Den skal læses, så snart jeg kommer hjem,” siger han.

Manden falder ind under den store skare af ufrelste danskere, 
som tror på mere mellem himmel og jord og har deres egen tro på 
Jesus og Vorherre. De er hverken åndeligt søgende eller motiveret 
til at komme i en kirke. 

Lige nu er der stort fokus på religion og åndelige værdier, som 
også bliver formidlet på gaden. Så længe man altså må det. Jehovas 
vidner, mormoner og muslimer gør det, men hvor er de kristne? Med 
kirken som centrum og omdrejningspunkt er 
det ikke lykkedes at nå ud til den brede 
befolkning.

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 2/10
14:00 Gudstjeneste fra Tilst. Sog-
nepræst Lars Lindgrav Sörensen 
leder denne gudstjeneste fra den 
vestlige udkant af Aarhus. 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.

14:45 Biblens gåder - Ligklædet i 
Torino. Tysk dokumentar fra 2015.
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 mandag kl. 17:15

Mandag 3/10
22:35 Biblens gåder - Syndfl oden
Tysk dokumentar fra 2015. 
Historien om Noa og syndfl oden 
er nok en af Biblens mest kendte 
historier, men betragtes nok af de 
fl este som en myte. Men de to ame-
rikanske havforskere Bill Ryan og 
Walter Pittman har brugt fyrre år på 
at undersøge, om historien er sand 
og hævder nu at vide, hvor, hvornår 
og hvordan det mest katastrofale 
mirakel i Det Gamle Testamente 
virkelig skete. Sendes også tirsdag 
kl. 18:20 og søndag kl. 14:45.

Onsdag 5/10
21:45 I Guds navn - USA versus 
Danmark 1:3. Hvorfor er ameri-
kanerne så skøre med religion? 
I denne serie går DR på jagt 
efter svar på spørgsmålet: Hvorfor 
er amerikanerne så skøre med 
religion, mens danskere i deres 
øjne mest ligner gudløse ateister? 
Programmet tager os med tværs 
gennem Guds eget land og møder 
alt fra kreationister til aggressive 
buddhister og millionærer i me-
gakirker. I Danmark undersøger 
værterne, om danskerne virkelige 
er så lunkne ved religion, som det 
ser ud til på overfl aden?

22:15 Jagten på den kristne 
kulturarv (1:3) Hvordan har 1000 
års kristendom påvirket os dan-
skere og vores måde at tænke og 
leve på?
 
Lørdag 8/10
19:45 Før søndagen
Kendte danskere om søndagens 
tekst: For Joachim B. Olsen er tek-
sten en advarsel til hyklerne. Sct. 
Peders Koncertkor synger salmen 
”I lemmer, hvis hoved har Himlen i 
vælde” fra Gellerup Kirke i Århus. 

Søndag 9/10
13:00 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case). I 
New Zealand skriver Bryan Bruce, 
instruerer og er vært på et meget 
succesrigt program, hvor han gen-
nemgår uopklarede kriminalsager. I 
2010 besluttede han at benytte de 
samme efterforskningsmetoder, 
som han brugte på de nutidige 
kriminalsager på den ultimative 
stadig uopklarede kriminalgåde: 

Hvem dræbte Jesus og hvorfor? 
Det traditionelle svar, at det var 
jøderne, er forlængst blevet afvist, 
selv af den katolske kirke, der i 
1965 erklærede, at det jødiske 
folk som helhed ikke kunne gøres 
ansvarlig for Jesu død. Snarere var 
det den jødiske ledelse, der trak 
i trådene for at få Jesus dømt til 
døden af den romerske guvernør 
Pontius Pilatus. Men Brian Bruce 
tvivler også på den version!

14:00 Gudstjeneste fra Avedøre.
Sognepræst Lars Gustav Lindhardt 
går ikke på prædikestolen, men 
står foran alterbordet i Avedøre 
Kirke på denne 20. søndag ef-
ter Trinitatis, hvor det handler 
om gæld. Kirkens ungdomskor 
medvirker sammen med organist 
Wents Reinbergs. Avedøre Kirke 
er bygget samtidig med Avedøre 
Stationsby i 1977. 

18:30 Store danskere - Kaj Munk.
Digterpræsten Kaj Munk var 30’er-
nes og 40’ernes store dramatiker, 
men den 4. januar 1944 blev han 
myrdet af Gestapo. Forinden havde 
han i prædikener, skuespil og taler 
udfordret besættelsesmagten, 
samarbejdspolitikerne og værne-
magerne. Efter mordet blev Kaj 
Munk et symbol på dansk mod-
stand mod den tyske besættelse.

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.

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.

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 

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

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

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

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

Mandag 3/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 4/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.54 Gudstjeneste i anledning 
af Folketingets åbning direkte fra 
Christiansborgs Slotskirke (P1)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 5/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Fra bartender til munk. Broder 
Theodor fortæller om at leve som 
bror i et franciskansk kloster og om 
sin fascination af den hellige Frans.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 6/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 7/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 8/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 9/10
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1)

Højmesse fra Sct. Nicholai Kirke, 
Esbjerg. Katolsk Gudstjeneste. 
20. s. e. Trinitatis. Prædikant: 
Benny Blumensaat.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 10/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:30 Religionsrapport (P1)

Broder Theodor fortæller i Mennesker og tro om at leve som bror 
i et franciskansk kloster, om kaldet og om sin fascination af den 
hellige Frans. P1 onsdag kl. 11:03.

En gruppe på otte unge mel-
lem 19 og 22 år har startet en 
Kristen Ungdoms Radio, som 
de kalder KUR. KUR sender  
live to timer om ugen via egen 
Youtube-kanal. 

- Vi er en frivillig kristen ung-
domsradio på Nordsjælland med 
ambitioner om at nå ud til kristne 
og ikke-kristne med verdens 
bedste budskab - evangeliet 
om Jesus. Vi sender én gang 
om ugen fra kl. 20-22, og i dette 
tidsrum afspiller vi en masse fed 
kristen musik. Men vi har også et 
fantastisk budskab, vi vil ud med, 
og det kan fx være igennem små 
emner, der er relevante for unge 
studerende, fortæller Frederik 
Holst fra radio KUR.

På KUR’s facebookside kan 

Unge på Nordsjælland 
starter kristen ungdomsradio

man se en videopræsentation af 
de otte værter og fi nde informa-
tion om næste udsendelse samt  

linket til youtubekanalen. KUR er 
en del af Nordsjællands Kristne 
Radio.                              Lisbeth

Emil Eriksen og Frederik Holst er to af de otte værter på den nye 
ungdomsradio, radio KUR. 

Puk Elgård og TV 2 følger
Torben Søndergaard på gaden
”Det mystiske Danmark” er 
en programserie på TV 2, hvor 
Puk Elgård følger danskere 
med ”evner udover det sæd-
vanlige”.

I det tredje program besøger 
Puk Elgård Torben Søndergaard 
for at se, hvordan det går, når han 
i Jesu navn beder for mennesker, 
som har brug for helbredelse eller 
udfrielse. Puk er med, når Torben 
på gågaden i Aalborg tilbyder for-
bøn til tilfældige forbipasserende. 

Udsendelsen starter dog med 
at Puk besøger en dyreclairvo-
yant, der påstår at kunne kom-
munikere med dyr og oversætte 

deres tanker for deres ejere.
”Det mystiske Danmark” sen-

des på TV2 mandag den 3. okto-
ber kl. 20.50.

Puk Elgård er vært i ”Det mystiske Danmark”. I tredje udsendelse 
besøger hun Torben Søndergaard. Foto: Dennis Khadem 
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Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Efter 9 år på den kristne musikscene har Leeland bevæget 
sig fra at minde om Coldplay og Delirious? til en mere 
lowkey elektronisk poplyd.

Leeland er med deres femte album blevet en del af mu-
siklivet omkring Bethel og har udgivet Invisible i deres label. 
Det kan høres. Om det så er en god ting, er straks sværere 
at svare på.

For inderlige Leeland-fans er der nok et identitetstab i det. 
For man bliver præget af dem, man laver musik med, og 
”Bethel-lyden” skinner klart igennem på Invisible. For lyttere 
med knap så mange følelser i klemme, gør Leeland stadig 
det, de gør, rigtig godt. 

Albummet er præget af let-tilgængelig pop med en afdæm-
pet lyd, der bliver svøbt ind i et velkomponeret elektronisk 
lydbillede. Produktion og musikalitet er helt i top, men der er 
ingen tvivl om, at Leeland stadig lægger fokus på budskabet 
i deres musik. Her er der hverken halvkvædede viser om livet 
tilsat et hint af Gud eller genbrug af simple kristen-fraser. 
Gennemarbejdet lyrik er en af Leelands hædersmærker 
kombineret med musik, som indrammer lyrikken.

Som på Lion and the Lamb, hvor paradokset i kongernes 
konge og ham, som giver sit liv bliver sat på spidsen. Eller i 
titelnummeret, hvor lyrikken spiller på Guds synlighed iblandt 
os. Han er netop ikke Invisible, men møder os i vores tro.

Overordnet er albummet varieret i sit udtryk, men med en 
klar sammenhæng i lydbilledet. 

Mange af sangene er lovsange i betydningen ”sange, der 
lovpriser Gud”. De færreste af dem i betydningen ”sange, der 
er gode til menighedslovsang”. Men det hindrer dem ikke i at 
være oplagte ”sange, jeg lytter til og kobler mit hjerte på, når 
jeg hører dem”, for nu at sige det lidt kringlet. 

Derfor kan albummet også sagtens anbefales – også til 
Leelandfans, som er parat til lidt forandring. 

Eva 

Leeland går lowkey KKI lejren i Odder er for børn og unge mellem 9 og 16 år. Her et glimt fra sidste års lejr.

Efterårslejr med parkour
KKI efterårslejr for børn og unge er en uge med Gud, fællesskab, undervisning og workshops. I år 
kommer den tidligere elitegymnast Natalia Ivanova for at lede en parkour workshop.
Af Salome Rønne Samuelsen

Igen i år holder KKI efterårslejr 
på Rudehøj Efterskole i Odder.  
Fra den 16. til den 21. oktober 
kan du opleve en lejr, der øn-
sker at sætte Jesus i centrum. 

Temaet for ugen er Gaven og 
handler om de forskellige gaver, vi 
hver især har fået fra Gud. 

Parkour workshop
med elitegymnast

På lejren er der ti forskellige 
workshops at vælge imellem. 

En hel ny workshop er parkour-
workshoppen. Til at lede den 
kommer en af Danmarks bedste 
parkour-udøvere, nemlig Natalia 
Ivanova.

Hun skal lære deltagerne at 
klatre på beton og hoppe langt 
fra klods til klods. 

Natalia kommer oprindeligt fra 
Rusland, men flyttede til Dan-
mark i 1996. I Rusland var hun 
eliteredskabsgymnast. Natalia 
er uddannet idrætslærer og har 
også taget en videregående ud-
dannelse på professionshøjsko-
len METROPOL. Hun blev kristen 
for to år siden.

Natalia er en del af konsulent-
virksomheden Street eXpression. 
Den består af mentorer, under-
visere og specialpædagoger, 

som aktiverer børn og unge med 
meningsfulde aktiviteter. 

Lidt om de andre workshop
Der er selvfølgelig også an-

dre workshops: ”Teaterskole” er 
blandt en af de andre muligheder, 
man kan vælge. Her lærer du om 
alt fra hvor man står på scenen, 
til hvordan man fyrer den af til 
høj musik. 

I ”Køkkendysten” skal man - 
som det siges i navnet - lave mad. 
Man får selvfølgelig også selv lov 
til at smage. På køkkendystholdet 
skal man bage lækre snacks til 
folk i byen, når deltagerne skal 

på fremstød sidst på ugen.
Af andre workshops kan næv-

nes ”Kun for drenge” og ”Kun for 
piger”. På drengeholdet kommer 
de til at lave ting ”kun drenge 
forstår”. Og de kommer til at lave 
seje tricks og stunts. 

I pigegruppen skal man gøre 
det modsatte af, hvad drengene 
foretager sig. Pigerne skal lave 
”nogle rigtige pigeting” og fx 
snakke om pigeproblemer.  

Fra deltager til leder
Johan David går i 10. klasse 

og har været med på KKI-lejr 5 
gange som deltager. I år skal han 

for første gang med som leder. Vi 
har spurgt ham, hvorfor han vil 
bruge sin ferie med opgaver og 
ansvar på KKI:

- Jeg er med som leder i år, 
fordi jeg godt kan lide at se børn 
og unge lære om deres Gud, og 
jeg vil gerne være med til at give 
dem den bedste lejr, de nogensin-
de har haft. Jeg synes, det er en 
meget god ferie at være på KKI, 
for så kan man lære nogle nye at 
kende, og jeg kan bedst lide at 
være med til at lave noget fedt for 
andre i deres ferie. Og det er også 
meget federe at være leder på en 
lejr, man selv har været deltager 
på, end en man ikke kender, siger 
Johan David.

Får du selv noget ud af, at være  
leder på KKI?

- Jeg får lov til at lære andre 
om, hvor stor vores Gud er, og det 
er nok for mig, at jeg kan hjælpe 
andre med deres tro til Gud. Jeg 
får personligt et meget stærkere 
forhold til Gud, hvis jeg lærer an-
dre om ham, siger Johan David.

KKI er en gren af Ungdom Med 
Opgave, bare med fokus på børn 
og unge. KKI står for Kings Kids 
International.

Du kan læse mere om KKI og 
lejren i Odder på www.ywam.dk/
da, og på streetx.dk kan du se 
mere om Natalia Ivanova.

Natalia Ivanova er tidligere elite-
gymnast og bruger nu parkour i 
sit arbejde med børn og unge.

Johan David Olsen har været 
med på KKI 5 gange. I år skal 
han med som en af lederne.

- Bare fem miutter mere...

Ungdom Med Opgave (UMO) 
er en missionsorganisation, 
der rejser rundt i verden for 
at række ud til mennesker. I 
efterårsferien inviterer UMO 
Danmark med på fremstød til 
Bulgarien.

Turen er fra den 17.- 22. ok-

tober, og fokus for fremstødet vil 
være lovsang og bøn. Derudover 
vil man også række ud til folk i 
byen på forskellige måder. Mål-
gruppen for turen er de 18-30 
årige, men alle er velkomne. 

 Turen koster 2.500 kr. med 
tilmelding senest den 3. oktober. 

Hvis man gerne vil med, men 
ikke fik sig tilmeldt inden den 
tredje, kan man stadig nå det. 
Så skal man bare bestille sin 
egen fl ybillet. 

En dags forløb
En dag på fremstødet kan se 

sådan ud: Om morgenen vil der 
være lovsang og bøn. Om efter-
middagen vil der være outreach 
på gaden. Og om aftenen hygge. 

Information om turen findes 
på UMO’s hjemmeside: www.
ywam.dk/da. 

Salome

UMO tager på outreach til Bulgarien i efterårsferien
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Klummen

Vibeke Binderup:

EVNEN III - Mørkets hævnhhæævvnn
Nyhed!Nyhed!

3. og sidste bind i 
serien EVNEN 
For mange år siden fandt 
Sophie, Sebastian, Johanne og 
Peter sammen for at bekæmpe 
et ondskabsfuldt mørke på 
deres skole og i deres liv. De 
mødte og hjalp Søren, som var 
i kløerne på de onde kræfter.
Nu mange år senere mødes 
de igen - endnu engang skal 
mørket bekæmpes ved fælles 
indsats og særlige evner ...

148,-

Er du på sommerstævne?
   - Spørg efter bogen i bogsalget!

Hvordan kan du 
tro på noget, som 
du ikke kan tage 
og føle på?
Hvordan kan du tro på noget, som du ikke kan tage og 
føle på? Et spørgsmål alle kristne sikkert er blevet spurgt 
om. Det er svært at svare på, men alligevel bliver vi ved 
med at tro. Jeg syntes, at det er svært at svare på! 

Engang havde vi en debat i min klasse omkring religioner. 
De vidste, at jeg var kristen, og spurgte derfor en del ind til det. 
Et af spørgsmålene lød: ”Hvordan kan du vie dit liv til noget, du 
ikke engang ved eksisterer?”

Jeg husker, at jeg stod lidt og grublede over spørgsmålet. For 
det er jo rigtigt. Jeg ved jo ikke med sikkerhed, at Gud eksisterer. 
Det er noget, jeg tror på. 

• Hver gang, jeg ser en blive helbredt ved bøn, er det en 
bekræftelse for mig, at Gud fi ndes. 

• Den fred, der fylder mig, når jeg går ind i min kirke, er 
en bekræftelse for mig. 

• Når jeg ser den vilde natur og den udtænkte måde, den 
fungerer på, så er det en bekræftelse for mig.

• Når jeg opdager, hvor unikt ethvert menneske er skabt, 
så er det en bekræftelse for mig.

• Ja, bare den fantasi, børn har når de leger, er en be-
kræftelse for mig.

Svaret på hans spørgsmål, besvarede jeg med et modspørgs-
mål. Jeg spurgte ham, om han nogensinde havde set sin egen 
hjerne. Dertil svarede han selvfølgelig nej. 

Derefter spurgte jeg så, hvordan han så kunne vide, at den 
eksisterede. Han sagde, at det gjorde han heller ikke, men han 
vidste at den var der, ellers ville han jo ikke være her.

Hjernen er en nødvendig del, for at hele 
vores krop kan fungere. Jeg tror, at vi 
har lige så meget brug for Gud, som 
vi har for vores hjerne. Uden Gud 
ville vi ikke være her. 

Af Salome 
Rønne Samuelsen

14-årige Salome fra Køben-
havn, som har været i praktik 
på Udfordringen i uge 39, 
fortæller om sig selv:

- Jeg går i 8. klasse på Linde-
højskolen i Herlev. Min mor er 
præst i København Vineyard, og 
min far er ved at uddanne sig til 
tømrer, han er tidligere pædagog. 
Jeg har en lillesøster på 10 og en 
på snart ti måneder.

Hvordan fandt du på at bo i telt 
et helt år?

- Min veninde Isabella og jeg er 
Blå Baptistspejdere, og vi valgte 
at sove ude i 365 dage for at få 
Snorky-mærket. Isabella spurgte 
mig, om jeg ville være med. Det 
ville jeg jo selvfølgelig gerne.

Det var lidt mærkeligt i starten, 
men man vænner sig hurtigt til 

det. Det blev til rutine, en vane.

Ville du gøre det igen?
- Ja, det kunne jeg sagtens 

fi nde på! Det var utroligt forfri-
skende at falde i søvn ude i den 
friske luft.

Hvorfor har du valgt at tage prak-
tik på Udfordringen?

- Fordi jeg meget gerne vil 
være journalist. Først søgte jeg i 
Røde Kors, da det ligger tættere 
på, hvor jeg bor. Men de havde 
ikke plads til praktikanter. Så jeg 
stod faktisk lidt i en krisesituation 
dér, med ingen praktikplads, og 
jeg skulle have fundet en til om en 
uge. Heldigvis kendte min mor re-
daktøren for Udfordringen, så jeg 
ringede op. Der var heldigvis en 
plads til mig, så det var jo heldigt! 

Bodil

Salome boede 
i telt et helt år

Af Maria 
Høllsberg 
Markussen

A A R H U S : 
Kirkerummet 
er rundt og 

murstens-rødt. Det føles som 
om, vi sidder i rundkreds. 
Alle kan se hinanden. Vi er 
omsluttet af stearinlys, der 
langsomt varmer rummet 
op. Der er højt til loftet, både 
bogstaveligt talt og i overført 
betydning. For vi er en broget 
fl ok, både i alder og etnicitet.

Centrum for rummet er et kors 
af mursten og fyrfadslys og med 
nedplantede, grønne spirer i. I 
aften skal vi nemlig bede for, at 
noget må spire og gro i de for-
fulgte kristne, i kirken og i verden. 

På slaget 19.30 begynder 
præludiet. I aften kalder vi det 
bare intromusik, så er alle med. 

”Hold din hånd over os, fader” 
synger forsangeren, Martin. Hans 
stemme får en anderledes, smuk 
klang i det specielle rum, og 
musikken fylder alle hjørner og 
kroge og sniger sig helt ind under 
huden. 

#PrayForAfghanistan hedder 
arrangementet, der nu afholdes 
for tredje gang i Aarhus. I tre 
forskellige kirker er der nu blevet 
bedt for tre forskellige lande.

Et hårrejsende vidnesbyrd 
Aftenens hovedperson, af-

ghanske Khadem, kommer op. 
Han skal fortælle sin historie. 
Han taler på modersmålet, farsi. 
En ung afghaner, der har boet i 
Danmark i to år oversætter fl ot.

”Hej alle mine søstre og brød-
re,” starter han. ”Jeg er glad for, 
at I tænker på mig og mit land.” 

For 17 år siden fl ygtede han 
til Iran, fordi der var krig i Afgha-
nistan. Her havde han en kristen 
ven. Vennens fortællinger interes-

serede ham, og han begyndte 
at undersøge kristendommen 
nærmere. Han rejste tilbage til 
Afghanistan, men her kunne han 
ikke snakke med nogen om sin 
nye interesse, beretter Khadem. 

”Men jeg gemte ordene i mit 
hjerte”. Vi synker lige en ekstra 
gang, så klumpen i halsen ikke 
bliver for stor. Da han kom til 
Danmark for 11 måneder siden, 
fandt han hurtigt en kirke, hvor 
han blev aktiv. Han bor på et 
asylcenter i Hanstholm og er fl ittig 
i dansktimerne. 

Men hvad kan vi så gøre for 
at hjælpe, vil vi gerne vide? For 
Khadem er svaret klart. Han vil 
gerne inviteres på middag eller 
samvær. Han vil have et nyt fæl-
lesskab. For man mister sit liv, når 
man må forlade sit hjem. Og så 
ønsker han, at vi beder for hans 
brødre og søstre i hjemlandet. 

Men særligt skal vi bede for ter-
roristerne. For det er dem, der har 
mest brug for Guds kærlighed.

Bønne-event for Afghanistan 
samler både unge og ældre 
Tirsdag aften samledes omtrent 70 mennesker i Gellerup Kirke for at bede for Afghanistan. 
Både for de forfulgte, men også for forfølgerne.

Åbne Døres unge havde i samarbejde med en gruppe frivillige arrangeret bønneeventet i Gellerup Kirke.

Min veninde og jeg skulle sove udendørs for at tage et Snorky-mærke. 
Det skulle vi gøre i 365 ud af 400 dage, fortæller Salome, som afslut-
tede udelivet i familiens have i Skovlunde på sin 14 års fødselsdag.

Min veninde ville tage et spejdermærke, og det 
ville jeg også prøve, fortæller Salome.
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Skæve vinkler af Torben Osted

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

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

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

Udfordringen

(39/2016)

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

Grøn kirke: Lad præsterne 
genbruge prædikener!

Foreningen Grøn Kirke opfor-
drer nu landets præster til at gå 
forrest i kampen for et bedre miljø.

”Præsterne bør genbruge de-
res prædikener”, lyder opfor-
dringen fra Grøn Kirke, og for-
eningens talsmand, sognepræst 
Martin Isfl age, uddyber:

”Gud har skabt både jorden 
og regnskoven. Og derfor me-
ner både han og jeg, at vi skal 
skære ned på papirforbruget 
for at opretholde skaberværket. 
Og præsterne kan virkelig spare 
noget dér”.

Formanden for præsteforenin-
gen, Per Bogholdt Andreasen, er 

også begejstret:
”Fantastisk – kom ikke og sig, 

at folkekirken ikke fornyr sig. Og 
mærkeligt at ingen har fået den 
ide før. Det er jo helt oplagt – efter 
to år som præst har man prædi-
kener til resten af ens virketid. 
Det vil give et bedre arbejdsmiljø 
for mine medlemmer og måske 
også nedsætte den høje skils-

misseprocent blandt 
især gifte præster”, 
siger formanden for 
præsteforeningen.

Kirkeminister Ma-
nuskript Sareen er 
også positiv:

”Jeg siger også 
altid det samme”, 
fortæller ministeren, 

som kan se store perspektiver 
i ideen:

”Der er måske mere i kirken, 
man kan genbruge. Bønner for 
eksempel. Ved sidste bispevielse 
hørte jeg en ny bøn. Jeg kan ikke 
huske den ordret, men den var 
godt fundet på. Det var noget 
med ”du, som er i himlene”, 
”det daglige brød” og magten og 

æren. Den bøn kunne man godt 
bruge igen”.

Sognepræst Martin Isfl age fra 
Grøn Kirke er glad for opbak-
ningen. Og tilføjer, at foreningen 
har bedt konsulent Mågens Må-
gensen regne lidt på, hvad det 
vil spare i papir, hvis præsterne 
begynder at genbruge deres 
prædikener.

”Det bliver rigtig, rigtig meget”, 
siger Mågens Mågensen, og tilfø-
jer, ”at den slags vil vi se meget 
mere til i fremtiden”.

Den satiriske hjemmeside 
www.hyrdebrevetsoendag-

morgen.dk. skrives af sogne-
præst Kristian Bøcker. 

Kirken skal være mere grøn!
Hyrdebrevet Søndag Morgen bragte for nogle år siden denne artikel om ’Gammelt nyt’.

Jeg elskede at skrive lange stile, da jeg gik i skole. Det var ikke 
altid, min lærer var begejstret for at læse (og sætte masser 
af kommaer) i mine 20 siders stile, men han tog det rimeligt.

Jeg husker mest kritikken fra alt, hvad jeg gennem tiden har 
lavet på skrift i både skole og videre uddannelser, selvom der 
også var ros, har karaktererne i mit skriftelige arbejde altid ligget 
et stykke under mit mundtlige, så da der begyndte at være tanker 
og drømme om, at jeg skulle skrive bøger, afviste jeg det blankt. 
Gud måtte kalde mig til at tale til hvem som helst, når som helst, 
men ikke til at skrive. 

Jeg kunne vågne om morgenen med hele manuskripter i mit 
hoved, men smilede bare af det og glemte det igen. To forskellige 
præster kom uafhængigt af hinanden og delte deres tanker om, 
at jeg skulle skrive bøger, og ubevidst begyndte tanken at vokse 
og slå rødder. Jeg begyndte at læse bøger på en anden måde, jeg 
læste dem med kritiske øjne og lagde mærke til, hvordan forfatterne 
beskrev personer, byggede kapitler op mm. 

Alt det, mine gamle lærere for længst havde opgivet at få mig 
til at forstå, blev pludselig lagret i min hjerne.

Igen begyndte jeg at vågne med hele kapitler i mit hoved, men 
jeg beklagede mig til Gud. 

Jeg er mor til tre, jeg arbejder fuldtid, jeg kunne ikke fi nde tiden 
til det: 

”Så snart jeg har en hel uge fri, så skriver jeg!”, bad jeg. 
Dagen efter kunne jeg ikke gå, en klemt nerve havde låst min 

lænd, og der var kun eet sted i huset, jeg kunne sidde uden 
smerter... Foran computeren. Der sad jeg en uge og skrev fra 
tidlig morgen til sen aften, da jeg satte det sidste punktum og hele 
råhistorien var skrevet, forsvandt alle smerter, og jeg kunne gå på 
arbejde næste dag. 

Der er tre bøger i serien Evnen, de to er blevet til på nøjagtig 
samme måde, den sidste blev dog lavet i en sommerferie.

Jeg er så forundret over, hvad Gud kan 
bruge vores svage sider til, og jeg er fuld 
af forventning til, hvad det næste mon 
bliver, som jeg skal opleve på Guds 
snørklede vej.

At gå på Guds 
snørklede veje

Af Richard Oestermann
Den 88-årige danske jøde og 
journalist Richard Oestermann 
fortæller om sit spændende liv. 
   - Denne bog, skrevet af 
Richard Oestermann, 
kan jeg varmt an-
befale. Den bør 
læses af mange 
af Udfordringens 
abonnenter.

Kun kr. 198,-
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