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Af Svend Løbner, 
free lance journalist

Mission Øst har sagt ja til 
FN’s kald om en koordineret 
indsats for at hjælpe de op til 
1 million fl ygtninge, der ventes 
at strømme ud af Mosul, når 
den IS-kontrollerede by bliver 
befriet. Hjælpeorganisationen 
står klar med vandforsyning 
og hygiejneartikler til de for-
drevne.

Islamisk Stats territorium svin-
der ind, og næste fase i kampen 
mod terrorbevægelsen er stor-
byen Mosuls befrielse. Når det 
sker, forbereder FN ”den mest 
komplekse humanitære indsats 
i 2016”. FN vurderer, at op mod 
1 million fl ygtninge vil strømme 
ud af byen i alle retninger, og at 
1,5 millioner mennesker vil blive 
direkte berørt af kampene.

For at møde de massive behov 
vil ngo’er og andre relevante ak-
tører samarbejde under FN. Også 

Mission Øst har sagt ja til FN’s 
opfordring og spiller en vigtig rolle 
i den brede humanitære indsats. 
Hjælpeorganisationen bidrager 
med vand, sanitet, hygiejne, husly 
og husholdningsudstyr.

Efter 2 års fangenskab
Mission Øst står allerede nu 

klar til at hjælpe de tusindvis 
af fl ygtninge, som snart ventes 
at strømme ud af Mosul i alle 
retninger. De er prisgivet den 
omgivende ødemark, hvis der 

ikke er nogen, der hjælper dem.
- Vi skal være klar over, at 

disse fl ygtninge er hårdt medtaget 
efter mere end to års fangenskab 
under IS’ terrorvælde. Dertil kom-
mer måneders belejring og ikke 
mindst traumer og skader efter 
undertrykkelse, slaveri, voldtægt, 
tortur og lemlæstelse. 

Derfor skal de have hjælp 
hurtigt, og derfor er vi allerede på 
pletten til at tage imod dem, siger 
Mission Østs generalsekretær 
Kim Hartzner.

Mission Øst skal redde Mosul-fl ygtninge i FN-aktion

Indbyggerne 

i Aleppo har 

desperat brug 
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Dansk 
Europamission

Flygtningene fra Mosul skal 
have hjælp hurtigt, og derfor 
er vi allerede på pletten til at 

tage imod dem, siger Mission 
Østs generalsekretær Kim 

Hartzner.

Artiklen fortsættes side 10.

  ’Kristendom ’Kristendom 
er for mig er for mig 

ikke meninger,ikke meninger,
men liv!’men liv!’

Filminstruktøren Anne Wivel, 
som var Svend Aukens kone, 

bekender sin kristne tro.

Interview side 3.
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Radio- og tv-vært Mads Stef-
fensen har modtaget mediebru-
gerorganisationen KLF, Kirke & 
Mediers hæderslegat 2016 for 
at lave aldeles fremragende 
taleradio, der beskæftiger sig 
med almene moralske og etiske 
dilemmaer.

Radioprogrammet Mads & 
Monopolet har 13 år på bagen, 
er fl yttet fra P3 til P4 og har et 
gennemsnitligt lyttertal i 2016 på 
1.080.000 lyttere. 

Mads og Monopolet
Hver lørdag kl. 9.00-12.00  

inviteres danskerne ind i dilem-
maernes verden, når tre ”store, 
danske personligheder” svarer 
på spørgsmål og dilemmaer, 
indsendt af lytterne. 

Mads & Monopolet veksler mel-
lem lette og tunge dilemmaer, og 

hjemme i køkkenet får ægtepar, 
nye og gamle kærester, venner, 
børn og forældre mulighed for 
at debattere videre. Det er in-
kluderende radio i bedste public 
service-stil, mener mediebru-
gerorganisationen KLF, Kirke & 
Medier, der nu har givet værten 
årets hæderslegat.

Gør en forskel
Hæderslegatet blev uddelt 

lørdag i forbindelse med KLF’s 
landsmøde, der også markerede 
mediebrugerorganisationens 90 
års fødselsdag. Her fik Mads 
Steffensen overrakt hædersle-
gatet sammen med en check på 
10.000 kr. En hæder, han er stolt 
af, fortæller han.

- Jeg er vildt stolt over at mod-
tage en pris for Mads & Mono-
polet. Jeg laver det jo ikke for 
at modtage nogen som helst 

hæder. Jeg synes bare, jeg har 
et spændende job, og jeg synes, 
det her program er spændende. 
Det er vigtigt for mig, og jeg tror 
på, at vi gør en forskel for nogen 
og får – om ikke andet – så folk 
til at snakke sammen på kryds og 
tværs om nogle ting, der betyder 
noget i livet. 

Et pejlemærke
Den oplevelse af programmet 

deles af KLF, Kirke & Mediers 
landsformand Henning Bjerg 
Mikkelsen, der overrakte hæders-
legatet til Mads Steffensen.

- Det er vores oplevelse, at 
mange føler sig hjulpet og vej-
ledt, mens andre bruger Mads & 
Monopolet som et pejlemærke, 

når dilemmaer og udfordringer 
melder sig. 

Vi oplever også, hvordan Mads 
Steffensen med sin rolige, men 
dog præcise facon, formår at 
være en dygtig ordstyrer på 
debatten, og han får i en god og 
ordentlig tone monopolet til at 
fremstå med deres forskellighe-
der, vurderer landsformanden.

KLF, Kirke & Medier er Dan-
marks største mediebrugeror-
ganisation med omkring 14.000 
medlemmer. KLF’s hæderslegat 
er blevet uddelt siden 1989. Mads 
Steffensen er nummer 53, der 
modtager legatet. 

Bodil

Ny advokat i Krifa
Jakob Kjær Thorborg, Vejle, er blevet 
beskikket som advokat og skal nu føre 
sager for Krifas medlemmer inden for 
alle ansættelsesretlige områder.

Jakob Kjær Thorborg har bestået sine 
prøver og eksamener som advokatfuld-
mægtig på Krifas advokatkontor. Tidligere 
har han været jurist i Krifas Juridiske 
Center Kolding og fuldmægtig i Statsfor-
valtningen Syddanmark. 

Han er 37 år og cand.jur. fra Aarhus 
Universitet 2006.

Dronningen donerede 700 timers
arbejde til kirken i Wittenberg
Danmarks dronning og den tyske præsident, Joachim Gauck, 
var begge med, da slotskirken i den tyske by Wittenberg blev 
genindviet d. 2. oktober. Dronningen har nemlig syet kirkens 
nye altertæppe med Luther-rosen som motiv.

Martin Luther startede Reformationen, da han i 1517 slog sine 
95 teser op på Wittenberg Kirkes dør. Dronningen fortæller til DR, 
at det var folk fra denne kirke, der bad hende sy klædet før 500-års 
jubilæet næste år. 

Midt på altertæppet ses Martin Luthers personlige segl, Luther-
rosen. Den er omkranset af fl ammer.

- Det er både, fordi pinsen er Helligånden, der kommer som 
fl ammer. Men også fordi Luther var en så blussende personlighed. 
Hos ham var der virkelig bulder og brag, og det prøver jeg at få 
med, forklarer dronningen og tilføjer, at hun har været helt opslugt 
af det store arbejde fra start til slut.

Bodil

I 2017 kan man fejre reformationsjubilæet med dronning Mar-
grethes altertæppe i den kirke, hvor Luther opslog sine teser.

Af Bodil Lanting

Der vil være to koncerter med 
Fangekoret, udstilling med 
fangekunst og foredrag ved en 
indsat og en fængselspræst i 
forbindelse med Kulturnatten 
i København den 14. oktober.

På Kulturnatten holder Café 
Exit åbent i caféen, Saxogade 5, 
København V. Her inviteres kultur-
nattens gæster til kaffe og kage, 
og caféens medarbejdere står 
klar til at besvare spørgsmål om 
arbejdet med at støtte indsatte og 
tidligere indsatte til at leve uden 
kriminalitet.

I Apostelkirken, som ligger 
tæt ved caféen, kan man høre 
Fangekoret synge og fortælle 
om livet bag tremmer. De sælger 
også ”fangekunst”. 

Kulturnatten i Saxogade
Klokken 18.00 er der foredrag 

Mads Steffensen 
modtager KLFs
hæderslegat 

Mads Steffensen modtog KLF, Kirke & Mediers hæderslegat 
2016 den 1. oktober ved landsmødet i Strib Fritids- og Aktivi-
tetscenter. Foto: Henrik Lundahl Revshøi/KLF, Kirke & Medier. 

Fangekor og fangekunst i Kulturnatten
I Apostelkirken vil Fangekoret 
synge og fortælle om livet 
bag tremmer. De sælger også 
”fangekunst” til fordel for Café 
Exits arbejde. 

Guldbryllup
Den 8. oktober 
kunne Annelise og 
Erik Sloth Jensen, 
Askevej 44, Gærum 
ved Frederikshavn 
fejre guldbryllup.

I Apostelkirken på Vesterbro kan man møde indsatte, der bl.a. synger i Fangekoret.

ved Tom H., der er indsat i Hor-
serød Fængsel.

Klokken 19.00 synger Fange-
koret og fortæller om livet bag 
tremmer.

Klokken 20.00-20.45 er der 
foredrag med Bjarne Lenau 
Henriksen, der er tidl. chef for 
Kirkens Korshær og nu er frivillig 
fængselspræst.

Klokken 21.00-21.45 vil Fange-
koret synge og fortælle om livet 
bag tremmer.

Malerieudstillingen åbner al-
lerede klokken 17.

Hvad inspirerer indsatte?
Bo fortæller, at han inspireres 

til at male af digte til sin kone. Ali 
inspireres af familien og sine in-

teresser. For Emad er det livet og 
hverdagens ting, mens Jonathan 
inspireres af hundeslæder, og 
Kassem af fodbold og dyr.

Udstillingen af fangekunst kan 
ses i Apostelkirkens menigheds-
lokaler. De udstillede malerier kan 
købes for minimum 150 kroner. 
Pengene går til Café Exits kunst-
arbejde blandt indsatte.

Amerikansk profet i Rødekro
Steve Meyering kommer i 
weekenden d. 14.-16. ok-
tober til Powerhouse i Rø-
dekro. 

Den kendte amerikanske 
profet er på vej til en konfe-
rence i Prag, men på grund 
af kontakt til Powerhouses 
præst, John Herd, tager han 

forbi Rødekro ved Aabenraa. 
Her underviser han i profetisk 
tjeneste lørdag, hvor der kun 
er plads til 50 deltagere, 
men man kan endnu nå at 
tilmelde sig via hjemmesiden. 
Det koster 300 kr. at deltage. 
Men fredag aften og søndag 
formiddag er der åbne møder.

Steve Meyering blev ”født 

på ny” i hippie-bevægelsen  
i 70’erne. Han var faktisk 
”høj” af stoffer ved en fest på 
Hawaii, da Gud mødte ham. 

Han har en kraftig profetisk 
tjeneste, som han forsøger 
at give videre gennem un-
dervisning, så andre kristne 
også kan bevæge sig i det 
profetiske - til daglig.

Steve Meyering forsøger gennem under-
visning at udruste kristne i det profetiske. 
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Af Henriette Bjarne Hansen

Svend og Anne mødte hin-
anden første gang i 1962 på 
Ryslinge Højskole. Der var 
fest, de var unge, og de dan-
sede sammen.  Et bånd af dyb 
samhørighed blev bundet den 
aften. Følelserne var i fuldt 
fl or. Det hele var fuldbragt.

Men tiden var endnu ikke 
moden til, at det skulle være 
dem. Deres veje skiltes, og  
først i 2002, næsten 40 år efter  
- mødte de hinanden igen. Bån-
dene fra deres første møde var 
stadig stærke. Følelserne var 
ikke falmet, men fulde af liv. De 
var glade for hinanden, og der 
var ikke den ting, de ikke kunne 
klare, bare de var sammen. I 
2007 blev de gift. 

Forelsket
-  Da jeg mødte Svend for an-

den gang,  var jeg midt i 50’erne 
og var for længst vaccineret 
mod alt, hvad der hed forfæn-
gelighed, fortæller Anne Wivel. 
Svend var en fl ot fyr med ka-
risma, og han var i stand til med 
sit vindende væsen og sine rige 
talegaver at imponere folk. Men 
bag denne politikerfacade var 
der et menneske, som for mig 
var mere interessant, og som 
jeg  blev forelsket i. I fi lmen om 
Svend, som er en uforbeholden 
kærlighedserklæring til ham 
fra mig, fortæller jeg visuelt om 
den personlighed, jeg faldt for. 

Hele Svends væsen, hans hu-
mor, hans temperament, hans 
empati og næstekærlighed ser 
man for fuld udfoldelse i fi lmen, 
og det er den, som brænder 
igennem og smitter dem, der 
sidder og ser på.  

                                                           
Fortvivlelse

Når man sidder og ser fi lmen 
SVEND smittes man af Aukens  
livsglæde og griner, når hans 
humor og hidsighed folder sig 
ud. Man glemmer, at han er 
syg. Det ser næsten ud til, at 
han også selv har glemt det, 
eller var det så svært for ham at 
se sandheden i øjnene, at han 
ligefrem fortrængte det?

- Svend kunne i starten af 
sit sygdomsforløb ikke mærke, 
at han var syg, så han fort-
satte med at arbejde på samme 
måde, som han altid havde 
gjort. Når han vågnede om 
morgenen, var han fyldt med 
overskud, og efter en kop kaffe 
var han klar til at gribe dagen 
og gå ud og ændre verden, 
fortæller Anne Wivel. Men tag 
endelig ikke fejl. Det var en 
fortvivlelse uden lige for ham 
at skulle se i øjnene, at han 
ikke havde et langt liv foran 
sig. Det, der var prisværdigt og 
meget bevægende for mig, var 
at se, hvordan han tacklede 
det, da lægerne i 2008  fortalte 
ham, at kræften havde spredt 
sig, og tiden nu var knap. Med 
oprejst pande tog han imod 
den besked, og da han vidste, 

at det nu strammede til, fi k han 
tralvt. Med en utrolig omhu og 
en kæmpe stor arbejdsindsats 
gik han i gang med at beskikke 
sit bo. Jeg tager virkelig hatten 
af for måden, han gjorde det på. 
Hvis jeg i morgen fi k den be-
sked, at jeg kun havde få uger 
tilbage at leve i, ville jeg også få 
travlt med at gøre mit bo op - og 
jeg ville helt ærligt prøve at gøre 
det på samme fi ne måde, som 
Svend gjorde.

Forsoning
Det er en svær besked at få, 

at man snart skal dø. Var der 
nogen eller noget, som hjalp 
ham i krisen?

- Det som hjalp Svend mest 
i krisen, var hans kristne tro. 
Gennem hele hans liv havde 
hans tro været noget, han 
kunne læne sig op ad, og de 
dage hvor han var ked af det, 
fandt han trøst i sin tro. Vi har 
mange venner, der er teologer 
og præster, og en snak med 
dem hjalp ham også meget. 
Han læste i sin bibel og gik i 
kirke hver søndag. 

- Svend argumenterede ikke 
med teologi, når han rejste 
politiske debatter, men der er 
ingen tvivl om, at kristendom-
men også var en naturlig del 
af hans værdier og etik. Næ-
stekærlighed betød meget for 
Svend, og det var rørende for 
mig at se, hvordan han i den 
sidste tid trådte i karakter og 
gik i gang med at forsone sig 

med og tilgive de mennesker, 
han havde haft konfl ikter med. 

Skrøbelighed 
Filmen ”Mand Falder” handler 

om skrøbelighed. Hvorfor har du 
lavet den fi lm?

- Efter at jeg så den ultimative 
skrøbelighed i Svend, og efter at 
jeg på grund af sorg og stress 
selv faldt sammen efter Svends 
død, begyndte jeg at se livet 
med helt andre øjne. Jeg ser 
nu skrøbeligheden i alle men-
nesker, og jeg tænker meget 
over, hvor svært det er for os 

mennesker at acceptere den, 
når den rammer os. Jeg laver 
fi lm for at blive klogere, og da 
jeg fi k mulighed for at lave en 
fi lm om skrøbelighed, sagde jeg 
ja. Filmen har fået titlen: ”Mand 
falder” og handler om én af 
mine nære venner, kunstneren 
Per Kirkeby, der for nylig faldt 
ned af en trappe og mistede 
sine evner til at male. Nu sidder 
han i rullestol, har svært ved at 
genkende sin kone, og når han 
ser sine malerier, kan han ikke 
huske, at det er ham, der har 
malet dem. 

- Hver dag kæmper Per de-
sperat for at generobre sin 
arbejdsevne. Hans situation 
er svær, for han ønsker ikke at 
snyde sig selv, han vil se sand-
heden i øjnene, men sandheden 
kan være barsk og ubærlig, for 
han kan risikere, at han aldrig 
kommer til at male som før. 

- Skrøbelighed er og bliver et 
af livets eksistentielle grundvil-
kår, som vi må forholde os til 
og i bedste fald acceptere og 
forsone os med. Hvis vi ikke gør 
det, bliver vort liv utroværdigt 
og usandt. 

Kristendom
Du siger, at du laver doku-

mentarfi lm for at blive klogere. 
Blev du klogere på, hvad kri-
stendom er, efter at du havde 
lavet de to fi lm ”Ansigt til Ansigt” 
og ”Søren Kirkegaard”, som 
begge handler om kristendom?

- Jeg  blev i hvert fald klar 
over, at kristendom, som det 
udtrykkes i filmen Ansigt til 
Ansigt, for mig ikke er meninger 
om ditten og datten, men liv! Et 
liv i tro håb og kærlighed set i 
lyset af Jesu liv. Fortællingerne 
om Jesus betyder meget for 
mig, det er ham jeg tror på, og 
de fi lm jeg har lavet er forhå-
bentlig indirekte gennemsyret 
af de ord, han sagde, og de 
gerninger, han gjorde, da han 
gik her på jorden.

 ’Kristendom er for mig ikke meninger 
om ditten og datten, men liv!’

-  fortæller Anne Wivel, Svend Aukens kone. Udfordringen har mødt hende, og her fortæller hun om Svend, sorg, skrøbelighed og kristendom. 

Foto: Stine Heilmann

Anne Regitze Wivel (født 18. juni 1945) 
Uddannet maler og cand.phil. på Det Kongelige Danske 
Kunstakademi (1977)
Uddannet fi lminstruktør på Den Danske Filmskole 1980
Mor til instruktør Ulrik Wivel
Speciale: Dokumentarfi lm
Film: 
• Ansigt til ansigt  1987 (kristendom)
• Søren Kirkegaard 1994 (kristendom) 
• Svend – sandheden om Svend Auken 2011
• Mand falder om Per Kirkeby 2015

Dokumentarist Anne Wivel og politikeren Svend Auken 
fl ytter sammen i 2002. De bliver gift i 2007.

Den 23. august 2008 meddeler Svend Auken, at han for 
anden gang har fået konstateret prostatakræft. 

Trods den alvorlige sygdom ville han fortsætte sit politiske 
arbejde, så længe det var muligt.

Svend Auken døde ved 5-tiden om morgenen den 4. august 
2009 på Bispebjerg Hospital. 

Se en lang række af Anne Regitze Wivels fi lm på www.
fi lmstriben.dk, eller på www.fi lmcentralen.dk.

Filmen om Svend Auken og Per Kirkeby kan købes på:
http://shop.danishdocumentary.com 
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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

20 elever 
på KIH
På Kolding Internationale Høj-
skole glæder man sig over, at 
skoleåret nu er godt i gang med 
et hold på godt 20 elever.

Eleverne har meget hurtigt 
fundet ind i nye relationer, nye 
rytmer i hverdagen og viser stor 
accept af hinanden. Hver dag har 
budt på nye ’aha-oplevelser’, hvor 
nye sider af Guds væsen er blevet 
forstået, fortæller skoleledelsen.

Ny ’Close to Heaven’-sal
Efter længere tids renovering 

er det nye klasselokale/samlings-
lokale på fjerde sal (kendt som 
’Close to Heaven’) nu færdigt og 
taget i brug. Der er også kommet 
nye vinduer i bygningen.

Euroclass er fl yttet ind
Højskolen har solgt halvdelen 

af 3. og 4. sal til Euroclass. De 
har renoveret deres område, 
så de 26 teenagere og skolens 
medarbejdere har nu nogle meget 
skønne værelser, opholdsrum 
mm. – foruden en af Koldings 
allersmukkeste udsigter. 

Højskolens elever og ansattte 
mødes med Euroclass, Kirkei-
byen, Servicecenteret og AKBU  
(børne-og ungdomsorganisation) 
til morgensamling hver tirsdag, 
spiser sammen i spisesalen og 

drikker formiddagskaffe sammen 
om onsdagen. Den gamle høj-
skolebygning summer igen af liv. 

Temauge om lovsang 
I uge 41, fra d. 9. – 13. oktober, 

har skolen temauge om lovsang, 
hvor Libby og Wayne Huirua 
fra New Zealand underviser. Til 
daglig leder de en bibelskole for 
lovsangere og musikere. 

Miriam Eisen fra Berlin vil også 
være med. Lovsangstjeneste har 
altid været en stor del af hendes 
liv. Det bliver en uge med masser 
af inspiration, læring, fælles-
skab og nye udfordringer, lover 
højskolen. 

Helligåndens dimension
- Vi er en skole, som tror på, 

træner og udvikler også det over-
naturlige. Det er den dimension af 
Guds rige, hvor vores tro er langt 

mere end ord, hvor vi mærker 
Gud dybt i vores hjerte, i tegn og 
undere, i Helligåndens inspiration 
og tale. Det har været nyt for 
nogle, men også en rigdom. 

Denne side af livet vil der 
være fokus på i temaugen, Natu-
rally Supernatural, hvor Jonathan 
Conrathe er hovedtaler.

Jonathan Conrathe er evan-
gelist og praktisk underviser om-
kring helbredelse, kundskabsord 
og profetisk inspiration. Han har 
set mere end 200.000 menne-
sker komme til tro på Jesus i de 
seneste 25 år, hvor han har rejst 
i 45 forskellige nationer, oplyser 
højskolen.

Bodil

At være på bibelskole betyder også at have det sjovt, at gøre ting sammen og for hinanden - 
og det fi ne sensommervejr har gjort dette endnu nemmere for højskoleeleverne i Kolding. 

Libby og Wayne Huirua hol-
der lovsangskursus i uge 41.

En ny app skal hjælpe forfulgte 
kristne til at holde modet oppe, 
stå fast i troen og vide, at de 
ikke står alene. Og danske 
kristne kan bidrage med ind-
holdet.

Det skriver Åbne Døre, som 
bl.a. tjener den forfulgte kirke med 
bibelsk opmuntring. Det minder 
forfulgte kristne om, at de er hu-
sket, elsket og bliver bedt for. Og 
det kan opfl amme deres håb på 
ny i tider med fortvivlelse.

Internettet virker
Mange kristne i Mellemøsten er 

netop nu fanget i en konfl iktzone 
– eller er på anden vis uden for 
Åbne Døres rækkevidde. De kan 
ikke altid få adgang til postkort og 
breve. Men de har smartphones 
og kan få adgang til internettet. 
Selv i Aleppo i Syrien er der af 
og til internetforbindelse.

Derfor har Åbne Døre designet 
en ’app’, der er tilgængelig for 
mennesker i forskellige lande 
i Mellemøsten. Ved at down-
loade appen på deres telefon 
kan kristne i Damaskus, Aleppo, 
Erbil, Bagdad, Betlehem, Kairo og 
andre steder i Mellemøsten også 

dag for dag modtage opmun-
trende hilsner fra deres søskende 
rundt omkring i verden. 

App’en er så simpelt lavet, at 
den kan fungere selv med en 
dårlig internetforbindelse. 

Tekst, lyd eller video
Man har fl ere forskellige valg-

muligheder, når man vil sende en 
elektronisk opmuntring. Men der 
er visse retningslinjer, man bør 
huske, påpeger Åbne Døre.

En kort tekst: En tekst-hilsen  

skal være kort og ”mobilvenlig”; 
højst 500 anslag (ikke ord!)

En tekst med billede: Man 
kan tilføje et billede (i høj opløs-
ning) til den korte tekst på max. 
500 anslag. Eller indsætte en kort 
tekst i billedet. Men der må ikke 
vises ansigter på billedet – for 
sikkerhedens skyld.

En kort video: En personlig 
hilsen kan også indfanges på 
kamera. Videoen skal være under 
15 sekunder lang, under 1 Gb i 
størrelsen og i et standardformat.

En lydoptagelse: Indtal og 
optag en personlig opmuntring. 
Eller indspil fx en kristen sang. 
Optagelsen skal gemmes i MP3-
format, og den må ikke være 
længere end 30 sekunder.

Sikkerhedshensyn mm.
Det er vigtigt at bede om inspi-

ration og de rette ord, understre-
ger Åbne Døre.

En hilsen skal skrives eller 
indtales på et enkelt og tydeligt 
engelsk, og man må aldrig nævne 
Åbne Døre. Og igen: man bør ikke 
vise ansigter. 

Man kan inddrage et eller to 
bibelvers, og fortælle, hvad de 
betyder for én personligt.

Men man må ikke nævne no-
get, der kan opfattes som kritik af 
myndighederne, landets ledere, 
retssystem, religion eller religiøse 
ekstremister. Det gælder også 
nyhedsartikler, regional politik 
og Israel.

Man må gerne nævne sit 
fornavn og land, men ikke sin 
adresse eller sit fulde navn.

Hilsenen sendes til denmark@
od.org. Navngiv din e-mail 'Håb til 
Mellemøsten'.

Bodil

App fra Åbne Døre skal 
give håb til Mellemøsten
Danskere kan nu sende opmuntringer til kristne i konfl iktzoner - men der er visse sikkerhedshensyn.

Kristne i fx Damaskus, Aleppo, Erbil, Bagdad, Betlehem og 
Kairo kan opmuntres over nettet med den nye app.

Ved Folketingets åbningsgudstjeneste i tirsdags var det Ribe 
Stifts biskop Elof Westergaard, der gik på prædikenstolen. Ved 
åbningsgudstjenesten er der tradition for, at prædikanten gerne 
må sætte evangeliet ind i en mere politisk betonet kontekst. 

 I år valgte biskop Westergaard at advare mod det stigende 
politiske pres på religiøse aktører.

I prædikenen sagde han:  
”Jeg tænker først og fremmest på den stigende mistænkelig-

gørelse, der fi nder sted af det religiøse sprog og det religiøse fæl-
lesskab og liv. Ængstelsen for totalitære og religiøse ideologier er 
berettiget, men det må ikke få os til at mindske vores lovprisning 
og tak til Gud, som nu i dag ved gudstjenesten her. Vi skal ikke 
slippe det menneskeværd, som udspringer af, at Gud har givet os 
livet. Det er godt og vigtigt at forme lovgivningen, så den beskytter 
mod ondskab og eksklusion, men det er samtidigt vigtigt at holde 
fast i, at der er andet og mere at sige om vores liv og fællesskab 
med hinanden end det, de menneskeskabte love foreskriver, og 
det selv i nok så demokratisk et samfund som det danske.”

Det er fi nt, at biskop Westergaard gør særligt opmærksom, på 
at religionshadet fl orerer. Det gør det ikke bare overfor islam, men 
også overfor kristendom. Det er bare mere skjult og normaliseret. 

Selvom den nuværende regering har indskrevet i regerings-
grundlaget, at Danmark er et kristent land, så er der ikke meget i 
lovgivningen, der bærer præg af det. Vore politikere holder stadig 
hårdnakket fast i retten til fri abort, og det er kun et spørgsmål om 
tid, hvornår aktiv dødshjælp også bliver legaliseret. Retten til død 
er nu et krav både ved livets begyndelse og dets ende.

Biskoppen understregede i sin prædiken, at vi ikke må slippe 
det menneskeværd, som udspringer af, at Gud har givet os livet. I 
dagens debat handler menneskeværd mest om forholdet til frem-
mede, fl ygtninge og indvandrere. Men hvad med de allersvageste 
i vores egen midte, de ufødte, gamle, syge og svage? Hvilket 
menneskeværd tillægger vi dem? 

Vores lovgivning fortæller, at vi ikke synes, at de er mere værd, 
end at de kan ekspederes bort. Udvises. Hvis Danmark vil være et 
kristent land, må der først og fremmest gøres op med dette grund-
læggende syn på liv og død. Retten over alle andre rettigheder i 
et samfund er retten til liv. Den er givet af Gud og ikke regeringen, 
som biskoppen også pegede på.

Livet er større
end demokrati
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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

Åbne Døre er blandt de interna-
tionale hjælpeorganisationer, 
der støtter kampagnen ”With 
Syria”. Samtidig har Åbne 
Døre sin egen ”Save Syria” 
kampagne. 

’With Syria’ startede i 2013 og 
har støtte fra hjælpeorganisatio-
ner fra 27 lande. De prøver med 
fredelige events at arbejde til 
fordel for Syrien.

Åbne Døres ’Save Syria’ kam-
pagne samler underskrifter for 
at få EU og FN til at gribe ind. 
Samtidig indsamler man penge 
og opfordrer til bøn. 

Appel til EU og FN
I ’Save Syria’ skriver man under 

på denne appel til EU og FN:
”På vegne af Syriens kristne 

opfordrer vi alle, som har indfl y-
delse og magt, til at gøre alt, som 
står i deres magt, for at:

Beskytte den syriske befolk-
nings liv, levebrød og frihed. 

Sikre de syriske kristne bor-
geres eksistens og i særlig grad 
standse angrebene, kidnappnin-
gerne, torturen og drabene på 

kristne, som 
r e l i g i ø s e 
ekstremister 
og kriminelle 
grupper står 
bag. 

Garantere trygge, retfærdige 
og ordnede muligheder for tilgang 
til humanitær hjælp, både i Syrien 
og i fl ygtningelejre i andre lande. 

Gøre det muligt for kristne at 
blive boende i og / eller at retur-
nere trygt til deres hjem uden 
frygt eller trusler om vold. 

Sikre etableringen af et nyt 
Syrien, hvor samfundet og grund-
loven i teori og praksis garanterer 
og respekterer religions- og tros-
frihed for alle.”

Man kan underskrive Save 
Syria på www.forfulgt.dk/goer-
noget/syrienkampagnen

Bodil

Af Bodil Lanting

- Der er kommet en utryghed 
omkring de folk, der ytrer sig 
religiøst, og de religiøse fæl-
lesskaber mistænkeliggøres.

Det sagde biskop Elof Wester-
gaard fra Ribe Stift i sin prædiken 
ved Folketingets åbningsguds-
tjeneste tirsdag. Her var alle 
partierne bortset fra Enhedslisten 
repræsenteret. Det var dog ikke 
en specielt politisk prædiken. Bi-
skoppen brugte teksten fra Salme 
8 og talte bl.a. om vigtigheden af 
lovsang til Gud - og om Martin Lu-
thers hyldest til Salmernes Bog.

Men åbningsgudstjenesten er 
generelt folkekirkens chance for 
at komme offentligt til orde.

”Prædikestolen under åbnings-
gudstjenesten er blevet en vigtig 
talerstol for folkekirken. Man er 
klar over, at der er stor opmærk-
somhed omkring det, der bliver 
sagt, og derfor udnytter man 
muligheden for at positionere 
sig”, vurderer religionssociolog 
Brian Arly Jacobsen fra Institut 
for Tværkulturelle og Regionale 
Studier ved Københavns Univer-
sitet ifølge DR.dk. 

Han har deltaget i Folketingets 
åbningsgudstjenester siden 2004 
- og tager de førsteårsstuderende 
i faget religionssociologi med til 
den årlige begivenhed i slotskir-
ken. Brian Jakobsen har tidligere 
udtalt, at den stigende interesse 
for åbningsgudstjenesten af-

spejler en stigende interesse for 
religion. Men han mener, at Elof 
Westergaard i sin prædiken anty-
der, at danskerne måske mangler 
forståelse for religion.

Imam-aftalen
- Det lyder, som om han (Elof 

Westergaard, red.) italesætter 
det, fl ere teologiske debattører 
har kaldt den stigende religiøse 
analfabetisme i samfundet. Sagt 
på en anden måde kritiserer han, 
at man prøver at indskrænke mu-
lighederne for at ytre sig religiøst 
og dermed den religiøse samtale 
i offentligheden, siger Brian Arly 
Jacobsen.

Tidligere på året indgik rege-
ringen, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti den omstridte aftale 
om religiøse forkyndere. Aftalen 
betyder, at det fx er muligt at 
forbyde såkaldte hadprædikanter 

indrejse i Danmark. 
Baggrunden for aftalen var TV 

2’s afsløringer af imamers kontro-
versielle rådgivning i dokumentar-
serien ”Moskeerne bag sløret”. 
Med den nye politiske aftale er 
der dog åbnet for større kontrol 
med religiøse forkyndere gene-
relt. Og både teologer, præster, 
imamer og debattører frygter, at 
aftalen vil indskrænke ytrings- og 
religionsfriheden i Danmark.

Kristne værdier i politik?
Debatten om tro og politik  har 

generelt fyldt meget de seneste 
år, ikke mindst i forbindelse med 
tiltag mod islamistisk radikalise-
ring og terror. Men mange oplever 
tilsyneladende - trods den bredt 
formulerede aftale om hadpræ-

’Kristne værdier er en 
del af dansk politik’

45 procent af vælgerne i DR-undersøgelse:

Der var også både tro og politik med i prædikenen ved Folketingets åbningsgudstjeneste. 

Danskerne oplever, at kri-
stendommen betyder meget i 
dansk politik, mener religions-
sociolog Brian Arly Jakobsen.

Højesteretssag i marts 2017
om overgreb på Folkekirken
Retssagen om statens indførelse af homofi le ægteskaber i 
Folkekirken kommer for Højesteret den 16. marts 2017.

Den kontroversielle lov var et statsligt overgreb på kirkens frihed, 
mener foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges”. Den ledes af 
tidl. journalist Johny Noer og har ca. 300 borgere som medlemmer.

Foreningen anlagde sag mod staten efter at loven i 2012 blev 
indført, men landsrettens tre dommere afsagde d. 28. juni 2016 - 
som forventet - den dom, at  staten havde ret til at indføre loven til 
trods for grundlovens ord, som foreningen påpeger. 

Sagen drejer sig dybest set om, hvorvidt Folkekirken blot er 
underlagt den statslige forvaltning, og dens indhold kan defi neres 
af politikerne, eller om den er bundet til Bibelen og dens lutherske 
og andre kristne bekendelsesskrifter. 

Foreningens advokat, Nicolaj Nicolajsen, Randers, ankede straks 
dommen til Højesteret. Her er sagens første retsmøde nu berammet 
til den 16. marts kl. 9.00 i Prins Jørgens Gård, København.

På hjemmesiden medgrundlovskallandbygges.dk kan man følge 
sagen og indmelde sig med et støttebeløb på 500 kr.

Henri.

Underskrift-indsamling med 
appel til EU og FN for Syrien

Krisen i Syrien
1. Før krigen brød ud var 

der 1,7 mio kristne i Syrien.
2. Mere end 100.000 men-

nesker er døde.
3. Næsten 6 mio menes at 

være afhængige af humani-
tær bistand.

4. FN har offi cielt registre-
ret over 1,75 mio fl ygtninge, 
inkl. over en halv mio,  der er 
fl ygtet til Libanon.

5. Halvdelen af flygtnin-
gene er børn, og de fl este af 
dem er under 11 år.

Biskop Elof Westergaard talte ved Folketingets åbningsgudstje-
neste om ”imam-aftalen”, der har vakt bekymring i fl ere religiøse 
fællesskaber. Foto: Gitte Volsmann.

dikanter - at dansk politik har kri-
stendommen som værdigrundlag.

Ifølge en undersøgelse foreta-
get af Epinion for DR i år mener 
45 procent af danskerne, at 
kristne værdier generelt er en 
naturlig del af dansk politik.

- Religion er blevet en del af 
samfundsdebatten og dansker-
nes syn på værdipolitik, siger 
Brian Arly Jacobsen. Han peger 
på, at kristendommen er nævnt i 
det nuværende regeringsgrund-
lag, og at religion ofte bliver ind-
draget i værdidebatten.

- Det viser, at religion har 
fået en central placering i dan-
skernes bevidsthed, vurderer 
religionssociologen. Han mener 
dog, at formuleringen af Epinion-
spørgsmålet er ret bredt og åbent 
for fl ere fortolkninger.

- Der kan være dem, der me-
ner, at kristne værdier er en 
naturlig del af dansk politik, fordi 
kristendommen har præget hele 
det danske samfund igennem 
tusind år. 

Men der kan også være dem, 
der mener, at kristne værdier skal 
være en stadig mere aktiv del af 
dansk politik, påpeger han.

Willow Creek holder ledertræning 
i København og Aarhus
Grundlægger og seniorpræst i 
Willow Creek Community Church, 
Bill Hybels, taler om ’Lederskabets 
briller’ ved åbningen af Global 
Leadership Summit den 28.-29. 
oktober i København og den føl-
gende weekend i Aarhus.

Global Leadership Summit (GLS) 
tilbyder inspiration og værktøjer fra 
internationale ledere, forfattere, for-
skere og praktikere samt netværk i 
meeting-points for kirker, erhvervsliv, 
NGO’er og unge.

Træningen foregår nu i 625 byer i 125 lande og samler over 
300.000 deltagere. GLS-konferencerne i København og Aarhus 
byder på særligt udvalgte talere fra livekonferencen i Chicago, og 
de præsenteres på storskærm i fuld HD og med høj lydkvalitet.

I 1992 opstod Willow Creek Association i USA som en non-profi t 
organisation, der skulle inspirere kirkens ledere til ikke blot at lede 
kirken, men at lede mennesker. I 2001 startede arbejdet i Danmark.

Bodil

Hans Berntsen taler og 
tilbyder forbøn i Thisted
Den tidligere Volvo-direktør Hans Bernt-
sen taler om ”Ny Livskvalitet” i Pinse-
kirken på Tilstedvej i Thisted søndag 
den 9. oktober. 

Hans Berntsen er kendt for at tale enkelt, 
klart og med et stænk af humor om sit liv og 
sin tro. Han tilbyder også personlig forbøn 
for alle, der har behov og ønsker det.

Hans Berntsen er bl.a. kendt for sin med-
virken i TV-serien ”Alternativ behandling – 
virker det?” med Lasse Spang Olsen, hvor 
han bad for åben skærm. Hundredvis af mennesker har i årenes løb 
oplevet mirakler og helbredelser gennem Hans Berntsens forbøn. 

Der er gratis entré til mødet i Thisted.
Bodil
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UGENS PRÆDIKEN 

Søndagens tekst: Matt 21,28-44
Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

De jødiske lederes hykleriske ulydighed
28»Hvad mener I så om følgende historie?« 

fortsatte Jesus: »Der var en mand, der havde 
to sønner. En dag sagde han til den ene af søn-
nerne: ‘Gå ud og arbejd i vingården.’ 29 ‘Nej, det vil 
jeg ikke,’ svarede sønnen, men lidt senere ombe-
stemte han sig og gik alligevel derud. 30Faderen 
gik også til den anden søn med den samme 
anmodning. ‘Det skal jeg nok!’ svarede sønnen, 
men han gik alligevel ikke derud. 31 Hvem af de to 
gjorde, hvad faderen havde bedt dem om?« »Det 
gjorde den første,« svarede de. »Det siger jeg 
jer: Bedragere og prostituerede kommer lettere 
ind i Guds rige, end I gør. 32 For Johannes Døber 
forkyndte, at I skulle ændre jeres indstilling, men 
det ville I ikke. Derimod var både bedragere og 
prostituerede villige til at ændre indstilling. Det 
så I godt, men alligevel ombestemte I jer ikke.«

Jesus afslører de
jødiske lederes ondskab

33»Lad mig fortælle jer en anden historie,« 
fortsatte Jesus. »Der var en landmand, som ville 
dyrke vindruer på sin mark. Han tilplantede mar-
ken, lavede et stengærde omkring den og byg-
gede et vagttårn for at beskytte den mod røvere. 
Så udhuggede han et bassin i klippegrunden, 
hvor saften kunne presses af druerne. Derefter 
lejede han sin vinmark ud til nogle forpagtere 

og rejste selv til udlandet. 34 Ved høsttid sendte 
han nogle af sine folk derhen, for at de kunne 
få udleveret den del af druehøsten, der tilfaldt 
ham. 35 Men forpagterne overfaldt dem. En slog 
de til jorden, en anden dræbte de, og en tredje 
stenede de. 36 Så sendte ejeren endnu fl ere af 
sine folk af sted, for at de kunne opkræve hans 
del af høsten. Men resultatet var det samme. 37 
Til sidst sendte han sin søn, for han tænkte: ‘Min 
søn må de da respektere.’ 38 Men da forpagterne 
fi k øje på sønnen, sagde de til hinanden: ‘Der har 
vi ham, der skal arve det hele. Kom, lad os gøre 
det af med ham, så vi kan få arven.’ 39 Så greb 
de ham, trak ham uden for vingården og slog 
ham ihjel.« 40 Jesus afsluttede historien med et 
spørgsmål: »Når nu ejeren selv kommer, hvad vil 
han så gøre med forpagterne?« 41 De svarede: 
»Han vil slå de onde mennesker ihjel, og så vil 
han forpagte ejendommen bort til andre, som vil 
give ham hans del af høsten, når tiden er inde.« 
42 Så spurgte Jesus dem: »Har I aldrig læst, 
hvad der står skrevet: ‘Den sten, bygmestrene 
kasserede, blev selve hjørnestenen. Den kom 
fra Herren, og den er forunderlig at se på.’?« 
43 Og han fortsatte: »Derfor siger jeg jer: Guds 
rige skal tages fra jer og gives til et folk, som vil 
gøre, hvad Gud beder dem om. 44 De, der snubler 
over denne sten, vil slå sig fordærvet, men dem 
stenen falder på, vil blive knust.« 

Ugens bedeemner
* Bed for din by / kommune.

* Bed for sundhedsvæsnet.

* Bed for skoler, medier og politikere.

* Bed for frihed til at praktisere troen. 

* Bed for forfulgte kristne 

og ny mission.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Hvad tænker du på, når du 
læser den overskrift? Måske 
tænker du på international mis-
sion, hvor nogle mennesker er 
rejst ud i verden, sendt af kirker 
eller missionsselskaber? 

Det er i hvert fald sandsynligt 
at du tænker sådan, for vi er i kir-
kerne vant til at tænke på mission 
og sendelse på den måde. Det er 
ligesom noget, vi udliciterer til de 
modige eller fromme, der har kal-
det til den slags… Og så støtter 
vi herhjemmefra med bøn og lidt 
penge. Og det er såmænd godt 
nok. Men det betyder også noget 
andet og mere, at kirken er sendt 
til verden: Det betyder nemlig, at 
enhver kirke og enhver kristen er 
sendt fra Gud til den nære verden, 
vi bor og lever i.

Sådan har det altid været. Gud 
har altid sendt mennesker med 
opgaver. Både til den nære og 
fjerne verden. Med lidt forskel-
ligt formål. Lad mig tage dig ved 
hånden og lad os tage en lille tur 
igennem Bibelen og stoppe op 
ved nogle få af dem, som Gud 
sendte. Vi har slet ikke plads til 
at skrive om dem allesammen, for 

antallet er svimlende, men jeg har 
valgt nogle stykker ud.

Noa og hans sønner fi k samme 
sendelse om at forvalte Guds 
verden, som Eva og Adam havde 
fået i begyndelsen: »Bliv frugt-
bare og talrige, og opfyld jorden. 
Jeg giver alle dyr og planter, hersk 
over det.« (1. Mos. 9:1ff)

Abraham blev sendt for at vel-
signe: »Jeg vil gøre dig til et stort 
folk og velsigne dig. Jeg vil gøre 
dit navn stort, og du skal være 

en velsignelse. …I dig skal alle 
jordens slægter velsignes.« (1. 
Mos. 12:1ff)

Josef vidste ikke selv fra be-
gyndelsen at han var sendt for 
at redde menneskeliv, for det var 
hans misundelige brødre, der 
havde solgt ham til handelsmænd 
fra en karavane, men det viste 
sig, at han gennem mange prø-
velser blev den mægtigste mand 
i Egypten efter Farao og reddede 
mange - deriblandt sine brødre - 
fra hungersnød. Og så sagde han:

»Men Gud sendte mig i forve-
jen for at holde jer i live som en 
rest i landet og lade jer overleve 
i stort antal. Det er ikke jer, der 
har sendt mig hertil, men Gud.« 
(1. Mos. 45:7)

Moses var først modvillig til at 
lede folket ud i frihed og ville ikke 
gå til Farao, men han endte med 
at sige ja til Guds sendelse, der 
lød til ham: »Gå nu! Jeg vil sende 
dig til Farao. Du skal føre mit folk 
israelitterne ud af Egypten.« (2. 
Mos. 3:10)

»Mens Jesus gik på jorden, 
samlede han de tolv, sendte dem 
ud og befalede dem:

Gå ud og prædik: Himmeriget 
er kommet nær! Helbred syge, 
opvæk døde, gør spedalske rene, 
driv dæmoner ud. I har fået det 
for intet, giv det for intet.« (Matt. 
10:5) Og senere tilføjede han: 
»Mig er givet al magt i himlen og 
på jorden. Gå derfor hen og gør 
alle folkeslagene til mine disciple, 
idet I døber dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn, 
og idet I lærer dem at holde alt 
det, som jeg har befalet jer. Og 
se, jeg er med jer alle dage indtil 
verdens ende.« (Matt. 28:18-20)

Paulus og Barnabas blev først 
sendt til Judæa med nødhjælp 
(Apg. 11:27-30) og senere ud for 
at evangelisere og plante menig-
heder. (Apg. 13.1-3)

Titus blev sendt til Korinth (2. 
Kor. 8:16-24) for at sikre pålidelig 
og god økonomisk administration.

Så selvom tanken at være 
sendt og at blive sendt er helt 
central i Bibelen, så er det også 
tydeligt, at sendelsens formål 
er bred. Vi er sendt for at bygge 
Guds Rige på mange måder og 
mange steder. Det inkluderer helt 
klart evangelisation og forkyn-
delse med ord, men det er meget 
mere end det. Vi er også sendt 
af Gud for at bringe nødhjælp, 
kæmpe for retfærdighed, under-
vise, discipelgøre, helbrede og 
bygge menigheder og admini-
strere kirke. Det er alt sammen 
Guds Mission.

Hvad er du sendt af Gud for 
at gøre og sige? Og hvem er 
du sendt til? 

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

Ugens prædiken er fra net-
kirken.dk

Kirken er 
sendt til verden

                        Af Ruben Andersen-Hoel 

Præst i Vanløse Frikirke

Selvom tanken at være sendt og at blive sendt er helt central i Bibe-
len, så er det også tydeligt at sendelsens formål er bred. 

Fokusér på det 
væsentlige
Vi bliver distraheret. 
Vi bliver bombarderet med nyheder og meddelelser. 
Fra tv, radio, mails, facebook, sms, tvitter...
Og inden vi ser os om, er dagen forbi, ugen er gået. 
Sommeren er ovre. Årene går. Livet er snart forbi...

Hvordan skal man få tid til det med Gud? 
Hvordan skal kirke og kristelige møder kunne konkurrere 

med al verdens underholdning og dens hektiske aktivitet...?
Alt det, der præger os dag for dag.
De traditionelle kirker har svært ved at fastholde de kir-

kelige. Men det har de moderne kirker også. Trofasthed og 
udholdenhed er der ikke meget af i vores tid.

Men kristendommen er ikke afhængig af former. 
Hvis traditioner og mødeformer ikke fungerer, så kan de ud-

skiftes. For det væsentlige i den kristne tro er ikke formen, men 
indholdet. Og Ny Testamente anbefaler helt andre rammer 
end dem, der normalt bruges ved vores formelle og styrede 
”gudstjenester”. Læs fx 1. Kor. brev 14, 26: ”Når I kommer 
sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én 
har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. 
Alting skal være til opbyggelse.”  

Det vigtigste er altså, at vi bliver opbyggede. 
I dag kan det også foregå gennem tv, radio, facebook, bø-

ger, Udfordringen, cellegrupper, gademission og husgrupper.
Men det bliver let til fl immer. Det er vigtigt, at vi fokuserer 

på det væsentlige. 
Så trofasthed er godt. Men man vokser sjældent, hvis man 

bliver hængende i en stivnet kirkelighed, hvor man ikke læn-
gere bliver udfordret. Blot at holde fast på det gamle er ikke 
nok. Vi er nødt til selv at bevæge os, for at Gud kan bevæge os. 

Mange kristne kan fx ikke forstå, hvorfor de må kæmpe 
med de samme problemer, som verden omkring dem. Hvorfor 
hjælper Gud ikke? sukker de.

Det vil Gud også gerne, kan vi læse ud af Bibelen. Men 
det kræver, at vi søger Gud – dér, hvor han er at fi nde. 

Vi kan virkelig få hjælp til alt det, vi kæmper med. 
Men det kræver, at vi er villige til forandring. Måske 
endda til omvendelse. Et nyt liv.

Jesus sagde: ”Hør! ... Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af 
hele dit sind og af hele din styrke.” 

(Markus 12,29)

Se Udfordringens kolofon med adresser, telefon-nr. osv. side 18.
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Af Jørgen Vium Olesen
Grundlægger af 

Forlaget Scandinavia 
Mail: jvo@sph.as

mobilnr. 3123 3384. 
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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

Det var et fantastisk syn. 
Jeg havde været oppe kl. lidt 
over 5.00 samtidigt med, at 
solen stod op. På den tid om 
morgenen kunne man op-
leve, at skydækket, der eller 
om dagen skjulte udsigten 
til Himalaya-bjergkæden, 
var væk, og du kunne se de 
8.850 meter høje bjerge i den 
østlige del af Himalaya, som 
morgensolen skinnede på, 
og gav de hvide sneklædte 
bjerge et gyldent skær, som 
var helt fantastisk.

Jeg kunne stå der i timevis og 
beundre dette skue, som hele ti-
den ændrede sig i forhold til den 
opgående sol og det varierende 
skydække. 

En duft af Guds majestæt, 
af skaberværkets skønhed - vi 
små mennesker kan glæde os 
over al den skønhed, som Gud 
har skabt. Omkring kl. 7 var 
det meste af dette vidunderlige 
skue igen dækket af skyer, og 
det var tid til morgenmad sam-
men med Mogens Larsen, nede 
i det lille herberg’s cafe, hvor vi 
boede.

Undervisning af mænd
Jeg var sammen med Hr. 

Larsen (som i mange år var med 
i bestyrelsen for Udfordringen) 
i en lille bjerglandsby Bandipur, 
imellem Pokra og Katmandu. 

Vi underviste 70 mænd fra 
nogle af de 11.000 små bjerg-
landsbyer, der er i Nepal. Vi 
havde senere også i Katmandu 
nogle frokostmøder for ledende 
forretningsfolk. Det var en rigtig 
god oplevelse. Mogens har 
undervist i Nepal, Afrika og 
Filippinerne i over 10 år, efter 
at han stoppede som direktør 
for Western Service, som han 
var leder for i Danmark, Norge, 
Svejts og en del år også i Eng-
land. Han er en ung mand på 
82, but still going strong.

Kirkerne vokser
Jeg var i Nepal for ca 50 år 

siden, med Arkitektskolen i Kø-

benhavn. Dengang fi k jeg også 
et lille glimt af Himalaya, som 
jeg aldrig har kunnet glemme si-
den. Dengang, midt i tresserne, 
mener man, var der under 1.000 
kristne i Nepal, som i mange år 
var et lukket land for evangeliet. 
Men dette har ændret sig. 

I dag er der ca. 3 millioner 
kristne, én million registrerede, 
og 2 millioner ikke registrerede. 

Vi var til to gudstjenester 
i Katmandu, hvor der var liv 
og Guds ånds nærvær. Nogle 
skønne oplevelser. 

Nepal har en rigtig god tid 
i disse år. Der er iblandt de 
kristne en stor iver efter at vinde 
mennesker, familie og venner 
for evangeliet og for at plante 
menigheder, både i de store 
byer og i de 11.000 landsbyer, 
der ligger og soler sig under Hi-
malayas sneklædte bjergkæde. 

Men der er også forfølgelser 
fra hinduerne og regeringen, 
som gerne vil stoppe væksten 
i kirkerne i Nepal.

11.000 bjerglandsbyer
Nogle af de mænd, vi var 

sammen med, havde været 
oppe for at evangelisere i nogle 
af de små bjerglandsbyer, nogle 
med kun 10 familier, andre 
større. 

Landsbyerne ligger spredt 
ud over bjergtoppene, hvor de 
dyrker majs på små terrasser 

op ad bjergskråningerne. De må 
som regel gå nogle dage, ja op 
til 5-7 dage, ad små bjergstier 
fra de nærmeste veje, for at nå 
disse landsbyer. For mig var det 
en skøn tanke: Tænk, hvis alle 
disse små og større landsbyer, 
kunne nås med evangeliet! 

Hvordan kan vi hjælpe?
Men hvordan kunne jeg 

hjælpe? Hvis jeg kunne hjælpe 
økonomisk og støtte indfødte 
missionærer, så ville fl ere kunne 
drage op til disse bjergbyer, 
fl ere ”høstarbejdere” kunne sen-
des ud til og bringe høsten i hus. 

Var det nu bjergene og natu-
rens skønhed, der fi k mig til at 
tænke disse tanker og give mig 
disse ”visioner”? Den morgen, 
da jeg tumlede med dette, læste 
jeg om Jesus, fra Lukas 8:1-3. 
…”Han gik fra by til by og fra 
landsby til landsby og forkyndte 
Guds ord og fortalte de gode 
nyheder om Guds rige”. Og 
videre, om nogle af de kvinder 
der fulgte med.. ”..som af egne 
midler sørgede for mad til den 
lille fl ok”.

Sådan kan vi hjælpe
indfødte missionærer

Sagen var klar for mig. Jeg 
har før oplevet Guds ledelse, 
ved et lille ord fra Bibelen, som 
sprang ud af teksten, UPS, Gud 
sagde vist noget til mig…

Jeg er nu begyndt at støtte 
en enkelt kvinde, Nani Maya 
Shresthe, som er blevet anbe-
falet af en kirke, og som ønsker 
at plante én menighed i en lille 
bjerglandsby, Tauthall, ca. 130 
km øst for Katmandu, med 900 
til 1200 indbyggere. Jeg regner 
med, ved Guds nåde, at jeg i de 
kommende år vil støtte mange 
fl ere evangelister, der vil plante 
menigheder i bjerglandsbyerne 
i Nepal. 

Hvis du ønsker det samme, 
så vil jeg gerne sætte dig i 
kontakt med nogle af de menig-
heder, vi har kontakt med, eller 
du kan sende et beløb til dette 
på bankkontonr. 5470-1312387. 
Så vil jeg få en kirkeleder til at 
sende oplysninger, billeder, 
vidnesbyrd m.m. fra den evan-
gelist, som du støtter, og som 
vil drage op med evangeliet til 
bjerglandsbyerne i Nepal.

Saml jer skatte i himlen
Det koster ca. 500 kr. pr. 

måned at leve i Nepal som 
evangelist, hvis du er single.

Har du familie og børn, koster 
det ca. 750 kr. om måneden 
Hvis du har en ged eller 2 kan 
du reducere disse udgifter til 
det halve, og evangelisten har 
samtidig et arbejde i landsbyen, 
som giver en vis respekt fra 
landsbyens hinduer. En ged 
koster ca. 500 kr.  

Du får ganske meget for 
dine penge ved at underholde 
en indfødt missionær i Nepal. 
For mig at se er dette - at støtte 
indfødte missionærer - en af de 
bedste måder, hvorpå vi kan 
støtte mennesker og nationer i 
den 3. verden. Mission er langt 
mere værdifuld for en nation, 
end det er at støtte med social 
hjælp. I stedet for at give natio-
nerne fi sk, mad eller lignende, 
så kan vi lære dem selv at fi ske, 
selv at forsørge sig selv. 

Når evangeliet slår rod i en 
nation, så stiger uddannel-
ses-niveauet, kreativiteten, 
innovationen og aktiviteterne i 
erhvervslivet. Vi giver en nation 

nyt liv, når vi forkynder evange-
liet, og mennesker bliver frelst 
og modtager Jesus. Han er 
livet i overfl od fra Gud, og dette 
vil forvandle en nation, på alle 
livets områder, til det bedre.    

Ingen omkostninger
Du kan også selv tage en tur 

til Nepal, hvis du har mulighed 
for dette. Måske en trekkingtur 
sammen med indfødte evange-
lister fra Nepal, op til landsby-
erne i Nepals bjerge. 

Min holdning er, at de penge, 
der gives til indfødte missionæ-
rer i Nepal og måske andre na-
tioner, skal gå ubeskåret til dem, 
der støttes. Altså sådan at der 
ikke er nogle administrations-
udgifter, rejser eller lignende, 
der betales af de penge, der er 
givet til mission. Alt dette må vi 
selv betale af egen lomme. 

Brug af litteratur
Forlaget Scandinavia har ar-

bejdet i mange år med Bibelsel-
skabet i Nepal og udgivet vores 
bestseller Børnebiblen på nepa-
lesisk. Efter vore besøg i Nepal 
fi k jeg også en god kontakt til 
det største undervisnings-forlag 
i Nepal, hvor ejeren var kristen. 

Vi leverer nu bøger til dette 
forlag på engelsk, senere vil vi 
også levere bøger på nepalesisk. 
Det Illustrerede Nye Testamente 
på nepalesisk ville være en god 
bog at dele ud i landsbyerne 
i Nepal samtidig med, at man 
besøger landsbyen og forkynder 
evangeliet. 

Har du spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte mig. Må 
Gud velsigne dig i din tjeneste for 
Hans Riges fremme. Lad os alle 
samle skatte i himmelen, hvor 
møl og rust ikke fortærer! 

Vi kan hjælpe indfødte 
missionærer i Nepal
Forlægger Jørgen Vium Olesen, Scandinavia, fortæller om en rejse til de nye kristne i Nepal.

Kl. 5.00 om morgenen dækkede skyer ikke for udsigten til Himalaja.

Hovedgaden i Bandipur, der ligger ca. 1000 meter over havet, med en 
fantastisk udsigt til Himalaya-bjergkæden.
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Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg er for nylig blevet mor 

til en skøn lille dreng, han er 
nu 6 ½ md. 

Fødslen gik godt, han fejler 
ingenting og er den skønneste 
lille dreng, men han græder 
konstant. Mit problem er, at 
jeg slet ikke kan rumme det, 
når han græder, og jeg kører 
helt op. 

Jeg har talt med sundheds-
plejersken om det, og hun 
siger bare, at det er normalt, 
at børn græder, men jeg er 

alligevel bekymret, fordi hans 
gråd er så højlydt og intens, 
og det stresser mig helt vildt. 
Det er fl ovt at indrømme, men 
nogle gange har jeg råbt ad 
ham i frustration, og jeg får så 
dårlig samvittighed bagefter. 

Jeg føler virkelig, at jeg er 
en dårlig mor og er så bange 
for, at jeg allerede er kommet 
til at skade ham, siden han 
græder så meget (og så er det 
jo ikke så sundt at blive råbt 
ad). Hjælp!

Frustreret mor

Kære Frustrerede Mor
Bare rolig, der er intet i det, du 

skriver, der tyder på, at du er en 
dårlig mor. I stedet vil jeg snarere 
påstå det modsatte: Når man be-
kymrer sig for sit barns velfærd og 
opsøger hjælp og vejledning for at 

blive en bedre forælder – mon man 
så ikke er en god mor, snarere end 
en dårlig mor?

Din sundhedsplejerske har ret. 
Små børn græder. Det er deres 
måde at kommunikere på, det er 
jo først senere i deres udvikling, at 

de kan gøre brug af sproget. 
Så når din søn græder, så er 

det, fordi han virker – han vil gøre 
opmærksom på noget: At han er 
sulten, at han skal skiftes, at han 
vil have din opmærksomhed osv. 
Langt værre var det, hvis han i 
stedet altid lå passivt hen og aldrig 
gjorde opmærksom på sig selv 
– så ville der først for alvor være 
grund til bekymring. 

Og hvornår skal din søn holde 
op med at græde? Når hans behov 
er blevet opfyldt! Først da er der 
grund til at holde op. Små børn har 
jo ikke mulighed for at tænke: ”Nå, 
nu er mor i gang med at varme 
vand, det betyder, at der er mad 
om ca. 2 minutter, så lægger jeg 
mig tilbage i min seng og hygger 
mig imens”. Så når han bliver ved 
med at gøre opmærksom på sit 
behov – larmende og intenst – så 
er det, fordi din søn er stærk og 
sund og har en positiv forventning 

til sine omgivelser (dig), om at 
de faktisk er i stand til at imøde-
komme dem.

Du, på den anden side, virker 
tilsyneladende også. Når din søn 
nemlig kommunikerer med dig 
(græder), så aktiveres du på det 
kraftigste. Hele dit system sæt-
tes faktisk i alarmberedskab for 
at handle – deraf din oplevelse 
af at ”stresse”, hvilket er en helt 
korrekt observation, da din krop 
bliver pumpet fuld af naturligt 
forekommende hormoner, der skal 
hjælpe dig til at handle effektivt og 
hurtigt. Når dette sker, kan man 
godt opleve sig lidt aggressiv, fordi 
kroppen på sin egen måde er i 
”kamp-modus”. 

Så indtil videre har vi konklude-
ret, at I begge virker, som I skal. 

Din stress og dine lettere ag-
gressive impulser handler måske 
altså snarere om, at du virker – 
end at du virker forkert?! 

Hvis det forholder sig sådan er 
der ingen grund til at bebrejde dig 
selv, at du er en dårlig mor – og 
hvis du ikke er en dårlig mor, så er 
der ingen grund til at være vred på 

hverken dig selv eller på din søn, 
ej heller grund til at bekymre sig 
for, om der er noget galt med jer.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har været skilt, og for 10 

år siden blev jeg kæreste med 
min kollega, vi har nu været gift 
i 9½ år. 

For 3 år siden kom vi ud i en 
konfl ikt med mine børn, og vi 
blev senere rådet af en præst 
til at lade dem være; hvis der 
ikke skete noget, skulle vi tage 
kontakt. Det gjorde vi i foråret 
2014 hvor vi mødtes på en cafe. 

Min datter ville gerne videre 
med os, men min søn kan ikke 
lide min mand, min mand siger 
tingene lige ud. Min søn er 
introvert, han er mange gange 

svær at snakke med. Jeg har 3 
børnebørn på 13, 9 og 3 år. Jeg 
har været der ca. 1 gang om 
ugen, måske er der gået 2 til 3 
uger. Jeg får en kop te, får ikke 
tilbudt at være med til at spise, 
"skal du ikke gå nu", har min søn 
sagt. Min svigerdatter ser jeg 
ikke, hun kommer senere hjem. 

Jeg føler, jeg har det godt 
med ungerne, det er min sviger-
datter, der bestemmer, hvad de 
må og ikke må. Jeg ville gerne 
have billeder af ungerne, jeg 
spurgte til sidste jul. Ingen fået. 
Mit ældste barnebarn har fået 
en telefon. Jeg har spurgt til 

nummeret, min søn vil ikke give 
mig det, mit barnebarn siger, 
hun må ikke give det til hvem 
som helst. 

Jeg ville gerne have et godt 
forhold til min søn og svigerdat-
ter, og at de ville acceptere min 
mand, min søn har sagt direkte, 
jeg kan ikke lide dig. Vi bliver 
ikke inviteret med til fødsels-
dage, det savner vi. 

Jeg håber ikke, det er for 
rodet, jeg håber, du kan give 
mig et råd, så vi måske kan 
komme videre.

Kh Bente

Kære Bente
Det var dog en vanskelig situa-

tion, du er i. 
Din søn har åbenbart nogle 

større problemer med din nye 
mand og med dig, siden han 
så direkte afviser dig og endda 
giver verbalt udtryk for det. Der 

skal sædvanligvis en del til, før 
et barn tager så klart afstand til 
sin forælder, så hvad mon der er 
gået forud? 

Er der mon ting i jeres fælles 
fortid, der spøger? Eller er det 
efter skilsmissen fra hans far og 
giftemålet med din nye mand, 
at det er blevet sådan? Det er 
ikke usædvanligt, at børn, også 
selvom de er voksne, har det 
svært med deres forældres nye 
ægtefælle. Der kan både være 
en oplevelse af at blive overset, 
tilsidesat, eller at man ”mister” sin 

mor/far, fordi den nye part fylder 
meget. Hvis man tillige oplever sig 
angrebet eller ikke respekteret af 
den nye ægtefælle kan det være 
dobbelt hårdt. Nogle børn vælger 
i en sådan situation at distan-
cere sig og endda nogle gange 
at bryde kontakten helt. Det er 
simpelthen for svært.

Du skriver, at din mand siger 
tingene lige ud, mens din søn er 
introvert. Måske din søn netop 
oplever sig angrebet, når din 

mand er så direkte? Det ville 
måske hjælpe, hvis din mand var 
opmærksom på at sige tingene 
lidt mere diplomatisk, når han 
udtrykker sig overfor din søn. Det 
samme budskab kan jo siges på 
fl ere måder, og det ville signalere 
en respekt overfor, at din søn er 
anderledes. Det ville samtidig 
være en kærlig gestus overfor dig, 
som længes efter et bedre forhold 
til din søn! Mon din mand vil gøre 
dette for dig?

I forhold til dig selv så prøv at 
fi nde ud af, hvad det er, din søn 
er sur over/ked af i forhold til dig. 
Mon du kan spørge ham lige ud? 
Fx: ”Er der noget, jeg kan gøre 
anderledes, som vil gøre vores 
forhold til hinanden bedre?” Hvis 
han vil svare dig – så lyt uden af 
forsvare eller forklare dig. Lad 
ham bare tale. Få så mange 
informationer som muligt.

Naturligvis vil du gerne have 
kontakt med dine børnebørn. 

Men adgangen til dem går 
igennem deres forældre. Så for 
at komme tæt på dem er du nødt 
til at kæmpe for relationen til din 
søn og svigerdatter. Vær ikke for 
stædig eller for stolt til at tage 
imod konstruktiv kritik fra dem. 

Vis dem, at du respekterer 
dem, og at du vil dem - vær krea-
tiv. Der er tilsyneladende meget 
kulde fra deres side lige nu, så 
din største udfordring bliver at 
blive ved med at møde dem med 
kærlighed og varme. Vær tålmo-
dig og bliv ved. Brug dine øjne, 
ører og din intuition til at fi nde ud 
af, hvad problemerne egentlig 
handler om, og overvej så, om 
det ikke kan betale sig at ændre 
på noget i din adfærd (og måske 
opfordre din mand til det også). 

Hilsen Suh

Hvorfor græder min baby hele tiden?

Min søn afviser mig efter at jeg blev gift igen

Når din søn græder, så er det fordi han vil gøre opmærksom 
på noget: At han er sulten, at han skal skiftes, osv.

Så for at komme tæt på dine børnebørn er du nødt til at 
kæmpe for relationen til din søn og svigerdatter.
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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.

Af Steen Jensen 

Da Lenette Schultz Nielsen for 
fi re år siden stillede op til me-
nighedsrådsvalget i sognene 
Oue og Valsgaard ved Hobro, 
regnede hun med at sidde i 
én periode. Men undervejs 
blev hun valgt til formand for 
menighedsrådet og snupper 
nu en valgperiode mere. 

Hun er med sine 31 år det yng-
ste medlem i Oue og Valsgaards 
menighedsråd og én af landets 
yngste menighedsrådsformænd 
overhovedet. 

Sidste vinter pegede de andre 
medlemmer i menighedsrådet på 
hende som formand, da den tidli-
gere formand, Kent Gram, valgte 
at trække sig fra posten, fordi han 
ikke ville genopstille ved det kom-
mende menighedsrådsvalg. Han 
ønskede, at en ny formand – bi-
stået af ham – blev kørt ordentligt 
ind i arbejdet inden valget. 

Det var slet ikke hendes am-
bition at blive formand, ja, faktisk 
havde hun kun tænkt sig at sidde 
i en enkelt valgperiode. 

- Da jeg for fi re år siden blev 
spurgt, om jeg ville stille op, valgte 
jeg at gøre det, mest fordi vores 
gamle præst skulle på pension i 
løbet af valgperioden, og vi skulle 
have en ny. Valget af ny præst 
ville jeg gerne have indfl ydelse 
på, fortæller Lenette. 

Den tidligere sognepræst, Paul 
Arnbak, nærmer sig de 70 år og 
stod foran pension, og i sommer 
ansatte man Hanne Munk som ny 
sognepræst. 

Meget bureaukrati 
Lenette Schultz Nielsen er én 

af knapt 13.000 menighedsråds-
medlemmer i Danmark, der har 
valgt at få direkte indfl ydelse på 
arbejdet i den lokale sognekirke.  

I Oue og Valsgaard har man 
alene i år bl.a. skullet vælge ny 
præst og købe en ny præstebo-
lig, og for Lenette har der været 
meget, hun skulle sætte sig ind 
i: procedurer, regler, budgetter 
osv. – og det har nok overrasket 
hende, hvor meget bureaukrati, 
der i virkeligheden er for et me-
nighedsråd i folkekirken. 

- Vi er jo ikke et aktivitetsud-
valg, der bestemmer, om der lige 
skal koges otte kilo spaghetti til en 
spaghettigudstjeneste, eller hvil-
ken foredragsholder vi skal have. 

Man skal derimod kunne lide at 
administrere, og personligt blev 
jeg overrasket over, hvor meget 
bureaukrati der er i forhold til 
andre bestyrelser, jeg har siddet 
i, siger Lenette. 

Hun har trods sin unge alder en 
stribe tillidsposter bag sig. Bare 
16 år gammel blev hun indvalgt 
i bestyrelsen for Randers KFUM 
og K. 

Hun brugte de første par år 
som menigt menighedsrådsmed-
lem på at observere og sidde lidt 
med på sidelinjen. Selv om hun 
er en kvinde med meninger, som 
hun siger, var det ikke i første 
omgang så afgørende for hende, 
om man besluttede sig for den 
ene eller den anden nye lampe til 
kirken, eller hvilken håndværker 
man skulle kontakte. 

Som ny i menighedsrådet – og 
især som nyvalgt formand – var 
der meget, Lenette Schultz Niel-
sen skulle lære sig og sætte sig 
ind i. Fx kompetencefordelingen 
mellem menighedsråd, provstiud-

valg og stiftsudvalg, eller dét at 
Nationalmuseet skal kontaktes, 
hvis man vil lave den mindste 
ændring ved kirkebygningen, 
eller dét at skulle vide noget om 
arbejdsregler, fordi et menigheds-
råd er arbejdsgiver for kirkens 
ansatte. 

Tidligere KD-kandidat 
Lenette er vokset op i et hjem 

ved Randers, hvor kristendom-
men og engagementet var en 
naturlig del af opvæksten, som 
datter af Inge og Per Schultz-
Knudsen. 

Hun er politisk aktiv og var i 
2005 og 2007 folketingskandidat 
for KristenDemokraterne, men 
meldte sig ud og har siden 2009 
været i hovedbestyrelsen for 
CenterPartiet. 

Hun tog 10. klasse på den 
kristne Hestlund Efterskole ved 
Bording. Efter sin matematiske 
studentereksamen fra Randers 
Statsskole i 2005 var hun i et år 
aktiv som ”Giv et år”-medarbejder 
og tilknyttet Haderslev Domkirke, 
hvor hun bl.a. arbejdede med 
konfi rmander og stod for forskel-
lige aktiviteter for børn og unge. 

I 2006 blev hun optaget på 
Diakonhøjskolen, hvorfra hun i 
2010 dimitterede som diakon/
socialpædagog. Hun arbejder i 
dag på Blå Kors Hjemmet i Hobro. 

Lenette er formand for et me-
nighedsråd bestående af 11 
medlemmer, hvoraf hun altså selv 
er den yngste. Menighedsrådet 
har mange medlemmer, fordi 
de to sogne Oue og Valsgaard 
i 2012 blev lagt sammen til ét 
menighedsråd. 

Der skal dog stadig vælges 
seks medlemmer fra Valsgaard 
og fem fra Oue. Der er godt 
2100 folkekirkemedlemmer i de 
to sogne til sammen, og en med-
lemsprocent lige omkring de 90. 

Lenette Schultz Nielsen glæ-
der sig over, at kirkegangen i 
både Oue og Valsgaard er god, 
også udenfor højtiderne.  

Der er i alt 1756 menighedsråd 
i Danmark. Der er valg til menig-
hedsrådene den 8. november. 

Hun ville have  
indfl ydelse  

på valg af præst 
31-årige Lenette Schultz Nielsen - 

en af landets yngste menighedsråds-formænd – 
blev aktiv i menighedsrådet for fi re år siden. 

Man skal ... kunne 
lide at administrere, 

og personligt blev jeg 
overrasket over, hvor 

meget bureaukrati der 
er i forhold til andre 

bestyrelser, jeg har 
siddet i.

Menighedsrådsløftet
Første gang en person 

indtræder som valgt medlem 
af et menighedsråd, afgiver 
denne skriftligt menigheds-
rådsløftet, jf. menighedsråd-
slovens § 7:

 
Undertegnede erklærer 

herved på ære og samvit-
tighed at ville udføre det mig 
betroede hverv i troskab 
mod den danske evangelisk-
lutherske folkekirke, så at 
den kan byde gode vilkår for 
den kristne menigheds liv 
og vækst.
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- Vi er rigtig glade og oplever 
åbne døre og generøsitet hos 
de menigheder, vi besøger,  
siger Glenn Tønnessen fra 
Troens Bevis Verdens Evan-
gelisering. Efter to uger på 
farten med missionsturneen 
«Generasjoner for Nasjoner« 
kan Troens Bevis udsende over 
80 nye evangelister. 

Lederne fra Troens Bevis har 
holdt en større missionsturné til 
26 norske menigheder. Formålet 
var at gen-antænde en ild for 
mission blandt alle generationer 
i det land, som har været ver-
denskendt for sit store missions-
engagement.

Flere generationer 
i samme opgave

- Responsen er rigtig god, og 
jeg tror, vi er med til at forløse 
noget, som ikke bare kommer os 
til gode, men berører alle, som 
arbejder med mission. Jeg tror, 
der vil komme et nyt tøbrud i tan-
kegangen om, at alle skal frelses, 
og det føler jeg er meget vigtigt, 
siger Rune Edvardsen efter et 
møde i Betel i Hommersåk.  

Både Kari og sønnen Rune 
Edvardsen og evangelist Hans 
Martin Skagestad har været 
med på turneen. Dermed var tre 
generationer fra Troens Bevis 

repræsenteret.  
- Vi ser så langt, at det inspire-

rer både bedsteforældre, forældre 
og unge til at stå sammen med os 
om opgaven, siger Glenn Tønnes-
sen, der er administrativ leder i 
Troens Bevis.

Næsten 1300 evangelister
Målet har været at rekruttere 

500 missionspartnere under ak-
tionen.  Halvvejs gennem turneen 
havde Troens Bevis fået 205 part-
nere, som lover at støtte indfødte 
evangelister i Sydøst-Asien. Det 
svarer allerede nu til over en halv 
million missionskroner om året i 
fast støtte.

- På grund af denne missions-
turne kan vi nu udsende over 80 
nye indfødte evangelister i Indien. 

Kristne fl ygtninge smidt overbord 
Kaptajnen fra en fl ygtningebåd kan få op til 90 års fængsel for at 
have smidt seks kristne fl ygninge overbord i rum sø.

Ifølge ChristianToday.com var kaptajn Alain NB fra Cameroon på vej 
fra Marokko til Spanien, da forbrydelsen fandt sted. Under en voldsom 
storm begyndte de seks nigerianske kristne at bede om, at stormen 
måtte høre op. Men kaptajnen anklagede de kristne for at gøre stormen 
værre med deres bønner. Herefter er han og andre på båden gået til 
angreb og har angiveligt slået de kristne, før de smed dem overbord. 
En af de druknede blev fundet ved Granadas kyst.

Alain NB nægter sig skyldig. Men kaptajnen var klar over, at ofrene 
umuligt kunne overleve, og at de enten ville drukne, dø af kulde eller 
som følge af slagene. Han vidste besked om kulden, stormen, den 
lange afstand til kysten og at der ikke var andre både i nærheden. 
Alligevel smed han dem overbord, fastslår anklagerne.

Bodil

Troens Bevis udsender 80 
evangelister efter kampagne
Ledere fra Troens Bevis har besøgt 26 menigheder i Norge for at kalde til mission.

Totalt set har vi nu fordoblet vores 
indfødte evangelister de sidste 

fem år, fra 600 til næsten 1300 
i dag. Det synes vi er fantastisk, 
siger Glenn Tønnessen.

Han tilføjer, at Troens Bevis er 
en mobil organisation, som følger 
missionsfrontens strategiske 
punkter. Det indebærer blandt an-
det, at Troens Bevis nu snart har 
halvdelen af sine 1300 indfødte 
evangelister i Indien, fordi landet 
i dag har en tredjedel af verdens 
unåede folkegrupper.

Efter turnéen i Norge har Rune 
Edvardsen været i Myanmar og 
Nepal. Herefter fortsætter del to 
af den norske missionsturné i 
Trondheim fra d. 9. oktober. 

Bodil

Dette efterår er tre generationer fra Troens Bevis på turné for at 
opfl amme lokale menigheder til mission. Fra venstre Hans Mar-
tin Skagestad og Kari og Rune Edvardsen. Foto: Troens Bevis.

Frygt blandt kristne i Jordan 
efter mord på satiretegner 
Den jordanske forfatter og satiretegner Nahed 
Hattar blev skudt og dræbt, da han var på vej i 
retten. Nu frygter kristne og andre minoriteter 
nye uroligheder, skriver Åbne Døre.

Satiretegneren havde lagt en tegning på Face-
book, som gør nar af islamisternes forestilling om 
himlen: En terrorist ryger, mens han ligger i sengen 
sammen med to kvinder. Samtidig beder han Allah hente mere vin. 
Hattar forklarede, at han ikke ville fornærme islam, men derimod 
vise det absurde ved terroristernes syn på himlen.

Nahed Hattar blev skudt udenfor retsbygningen foran sin familie og 
andre vidner. Han var død, inden han nåede frem til hospitalet. Drabs-
manden er angiveligt en fundamentalistisk muslim og den lokale imam.
Dagen efter drabet deltog hundredvis af jordanere i en fredelig 
demonstration foran premierministerens kontor i Amman. Både 
kristne, liberale muslimske ledere og prominente samfundsledere 
anmodede regeringen om at beskytte mindretallene. 

Nahed Hattar kom fra en kristen familie, men identifi cerede sig 
selv som ateist. Alligevel frygter jordanske kristne nu, at uroen vil 
få negative konsekvenser for dem, skriver Åbne Døre og opfordrer 
til forbøn for situationen.

Bodil

Bibelske udsagn om Hizkija 
bliver bekræftet af arkæologien
Nye fund i Tel Lachish National Park i det centrale Israel viser, 
at kong Hizkija virkelig ødelagde afguds-templer i det 8. år-
hundrede f. Kr., som det fremgår af 2 Kongebog.

CBN News oplyser, at udgravningerne har afsløret en ”port-
helligdom” fra det første tempels tid.

”Størrelsen af porten svarer til det, vi ved om historien og arkæo-
logien, hvor Lachish var en større by og den vigtigste by næst efter 
Jerusalem”, siger udgravningsleder Sa’ar Ganor.

Anden Kongebog 18:4 oplyser, at Hizkija ødelagde afgudsstøt-
ter og -templer. Bibelen beskriver det, som nu bekræftes af de nye 
fund: at der foregik ødelæggelse af hedenske genstande ved byens 
”port-helligdomme.” Man har fx fundet horn fra et hedensk alter, som 
er blevet ”bevidst og drastisk forkortet.”

- Det er sandsynligvis bevis på den religiøse reform, som tilskrives 
kong Hizkija: Han centraliserede gudsdyrkelsen i Jerusalem og 
ødelagde offerhøjene uden for hovedstaden, siger Ganor.

Arkæologerne har også fundet en slags latrin i templet, som 
åbenbart har skullet vanære den hedenske helligdom. Der er dog 
ikke tegn på, at det har været brugt, så man mener, at det kun har 
haft symbolsk betydning. 2 Kongebog 10:27 omtaler en praksis med 
at placere latriner i de ødelagte helligdomme: 

”De nedbrød Ba’als stenstøtte, rev Ba’als hus ned og gjorde det 
til nødtørftssteder, og de er der den dag i dag.”

Der er stadig udgravninger i gang på Tel Lachish, men området 
bliver snart åbnet for besøgende.

Bodil

Arkæologer i Israel har under udgravninger i Tel Lachish fun-
det bekræftelse for, at kong Hizkija ødelagde afgudstempler.

Livreddende hjælp og 
specialiseret bistand

FN vurderer, at den militære 
kampagne mod IS’ højborg vil 
have store civile omkostninger.  
Familier, der flygter, vil være 
under konstant fare for at blive 
tilbageholdt og indespærret af IS. 

De har måttet lide store afsavn 
og har manglet både mad og 
lægehjælp. Mange er ofre for 
overgreb og krænkelser mod 
menneskerettighederne, mens 
andre døjer med fysiske skader, 
fordi de blev fanget i krydsild mel-
lem IS og den irakiske hær.

De fordrevne familier vil have 
brug for en bred vifte af livredning 
og specialiseret bistand, vurde-
rer FN. De mest umiddelbare 
behov er vand, mad, husly og 

lægehjælp. 
Mission Øst fokuserer på hjæl-

peorganisationens ekspertise 
og sørger for materialer til ind-
dækning og sengetøj, samt vand, 
køkkengrej, sæbe og hygiejnear-
tikler til foreløbig omkring 12.600 
personer.

Ofre for seksuel vold
FN vurderer, at især kvinder 

og piger, der har været udsat 
for seksuel vold, vil have brug 

for specialiseret støtte. Her har 
Mission Øst erfaring med at drive 
centre, hvor unge kvinder og børn 
trygt kan tale ud om deres forfær-
delige oplevelser og for børnenes 
vedkommende lege og tegne sig 
ud af traumerne.

Familier, der anvendes som 
menneskelige skjolde, mens de 
fl ygter, vil have alvorlige traumer, 
der kræver avanceret pleje. Ad-
skilte familier og uledsagede børn 
vil også have brug for omfattende 

hjælp, vurderer FN.
Alt sammen, fordi IS i somme-

ren 2014 drog et blodspor efter 
sig i form af massehenrettelser, 
lemlæstelser, voldtægter og bort-
førelser. Da de indtog Mosul og 
ødelagde storbyens kirker, mu-
seer og andre kulturinstitutioner, 
drev de en halv million ud af en 
befolkning på to millioner men-
nesker på fl ugt.

Svend 

Disse familier fl ygtede fra 
IS-områder og ankom til en 
fl ygtningelejr i Kirkuk sidste 

år, netop som Mission Øst ud-
delte fødevarer og 

hygiejneudstyr.

 

Mission 
Øst-artikel 
fortsat fra 
forsiden

Næsten 7000 kenyanere kom 
til tro i stor missions-kampagne
640 missionærer har holdt en kampagne i byen Kakamega. 
De viste Guds kærlighed i form af praktisk hjælp og forkyndte 
evangeliet, og 6.944 blev frelst, skriver Charisma News. 

Missionærerne besøgte fængsler, behandlede de syge og for-
kyndte evangeliet for alle dem, der ville høre det. Folk i titusindvis 
hørte budskabet, og næsten 7.000 tog efterfølgende imod Kristus.

Der var både unge og gamle blandt de nyfrelste. En gadedreng 
ved navn Joel var en af dem.

- Jeg føler, at jeg har håb efter at have hørt budskabet, sagde han.
En meget vred kvinde ved navn Martha blev forsonet med sin 

mand, som havde været hende utro. Missionærernes forkyndelse 
hjalp hende til at tilgive ham, og både Martha og hendes mand tog 
imod Jesus, og missionærerne bad for parrets ægteskab.

Bodil
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Syriske kristne og muslimske 
børn beder sammen om fred
I Aleppo mødtes skolebørn af både kristen og muslimsk bag-
grund d. 6. oktober for at underskrive et brev til verdens ledere 
- og for sammen at bede Gud om, at massakrerne må stoppe.

Det er ærkebiskop Boutros Marayati, den øverste leder af den 
armenske katolske kirke i Aleppo, som fortæller dette til Agenzia 
Fides. Skolebørnene underskrev og satte deres fi ngeraftryk på en 
appel til verdens herskere om at få stoppet konfl ikten.

– Men de vil først og fremmest bede. De vil bede for alle deres 
jævnaldrende. Og vi stoler på, at børns bøn er kraftigere end vores, 
siger ærkebiskop Marayati.

Flere hundrede mennesker døde forrige weekend, da vå-
benhvilen var brudt, og Syrien og Rusland optrappede de-
res indsats for at generobre Aleppo, skriver Christian Today. 
Mange af de dræbte og sårede var børn. 

Syriens FN-ambassadør har udtalt, at hans regering vil ikke 
stoppe, før den har generobret hele byen. I mellemtiden får bebo-
erne i de oprørskontrollerede områder mulighed for at fl ygte for at 
undgå bombningerne. Der bliver dog ikke arrangeret nogen masse-
evakuering, siger ærkebiskoppen.

 KPK/Bodil

Muslimske og kristne børn i Aleppo appellerer til verdens le-
dere om hjælp og beder Gud gribe ind, fortæller ærkebiskop.

Skal Mellemøstens forfulgte 
kristne have deres egen stat?
På et møde i Washington D.C. om situatio-
nen for de forfulgte kristne i Mellemøsten 
var der delte meninger om, hvorvidt der 
skal etableret en ”safe zone” for dem.

Ifølge ChristianToday.com skulle zonen 
ligge på Nineve-sletten nordøst for Mosul i Irak, 
som skulle gøres til en fri og uafhængig stat for 
forfulgte kristne. Men denne løsning blev ikke 
accepteret af alle de irakiske kristne, yazidier 
og andre religiøse mindretal på mødet.

Også Todd Nettleton fra Voice of the 
Martyrs (Martyrernes Røst), USA, var imod 
zone-løsningen. ”Hvordan skulle det foregå? Hvem skal forsvare 
landet? Vil regeringerne i området tilladet det? Og hvem skulle have 
adgang?” spurgte han.

Nettleton frygter også, at det kristne vidnesbyrd i området vil lide 
under det, hvis alle Iraks kristne samles på et sted. Han mener, at 
kristne skal opmuntres til fortsat at vidne i nærområdet og oplyser, 
at Voice of the Martyrs uddeler bl.a. nødhjælp og bibler i området.

Bodil

Todd Nettleton

Fader Hamels kirke genindviet
Den franske kirke, hvor den 85-årige fader 
Jacques Hamel i juli blev myrdet af islamister 
under en gudstjeneste, er nu taget i brug igen.

Den 26. juli brød to unge islamister ind i kirken 
under en stille hverdagsgudstjeneste i Saint-
Etienne-du-Rouvray. De sårede en mandlig kir-
kegænger og tvang ham til at fi lme, mens de skar 
halsen over på præsten. Terroristerne prøvede 
også at bruge nogle nonner som menneskelige 
skjolde, men en af dem undslap og fi k alarmeret 
politiet, som dræbte terroristerne.

Sidste søndag gik Rouens ærkebiskop i procession gennem 
byen. Herefter genindviede han kirken med et renselsesritual med 
syndsbekendelse og bøn om fred mellem religionerne. 

Mange, også lokale muslimske ledere og en imam, deltog i mes-
sen, hvor ærkebiskop Dominique Lebrun bl.a. sagde: ”Vi bærer 
tragedien fra den 26. juli 2016 som et uudsletteligt ar i vor fælles 
historie og i vor nationale historie.”

Også søndagen efter mordet gik mange muslimer til messe.
Pave Frans forbereder nu en helgenkåring af den myrdede præst.

Bodil

Den myrdede 
F. Jacques 
Hamel skal nu 
helgenkåres.

Siden jeg var ca. 17 år gammel 
(jeg er nu 40) har jeg haft en 
passion for at hjælpe men-
nesker i nød, både åndeligt 
og fysisk. Efter af have været 
på missionsture med Alterna 
Efterskole i Mariager, hvor 
vi hjalp fattige både åndeligt 
og uddelte mad, legetøj, tøj 
m.m., voksede længslen i mit 
hjerte for at blive endnu mere 
involveret i kristen mission og 
humanitært arbejde. 

Senere blev jeg involveret i kri-
stent socialt arbejde blandt unge 
mennesker i København og holdt 
foredrag på skoler og i kirker.

Blandt fattige i Europa
Derefter rejste jeg rundt i fattige 

områder i Europa med forskellige 
teams for at lave humanitært mis-
sionsarbejde. Jeg blev mildest 
talt chokeret over at se så meget 
fattigdom i Europa!

 Jeg rejste bl.a. til Kosovo kort 
efter borgerkrigen på Balkan, 
da FN lige havde etableret en 
våbenhvile. Vores team hjalp 
med at genopbygge huse, som 
borgerkrigen havde smadret - 
det var en helt utrolig tur. Alt var 
jo smadret i byen Mitrovica, og 
pludselig stod jeg bare der midt 
i det totale efter-krigs kaos. Spe-
cielt denne tur fi k mig til at tænke 
på nødhjælp og mission i andre 
lande end Danmark.

Gift med fi llippinsk pige
Og siden var jeg involveret i 

forskellige missioner og socialt 
arbejde og nødhjælp i fl ere lande 
som Rumænien, Portugal og 
Skotland. 

I 2006 fi k jeg en helt fantastisk 
mulighed for at lave mission og 
nødhjælp på Filippinerne...idet 
jeg samme år blev gift med en 
filippinsk pige. Hendes familie 
var aktive i en metodistkirke i 
hovedstaden Manila, som også 
hjalp de fattigste i området. Og 
nærmest med det samme fi k jeg 
mulighed at involvere mig i mis-

sion og nødhjælp, hvilket jeg ikke 
havde noget imod. 

I slummen på lossepladsen
Jeg blev inviteret til at prædike 

mange steder, og et af de første 
steder var i et område, som hed-
der Tondo i Manila. 

Det er et af de farligste steder 
i Asien. Der er mange bander og 
dagligt folk, som bliver slået ihjel. 
Så det var et godt sted at starte! 

Her prædikede jeg i en lille 
kirke midt i slummen tæt på det 
kendte ”Smokey Mountain”, hvor 
tusindvis af gadebørn prøver at 
fi nde noget, de kan sælge, på 
den enorme losseplads. Det var 
virkeligt rystende af være på dette 
sted; udover at vi skulle passe 

på, var det også rystende at se, 
hvordan folk levede i Tondo. Jeg 
fik bare endnu mere lyst til at 
gøre en forskel. I starten havde 
vi næsten ingen økonomisk støtte 
og alt, vi gjorde var i blind tro… 

Men herefter har vores mission 
og nødhjælp bare udviklet sig 
mere og mere, og vi har været 
over det meste af Filippinerne 
for at prædike evangeliet og dele 
nødhjælp ud. 

Fra 2006 til 2016 har vi haft 
missionsfremstød blandt titu-
sindvis af fattige i jungler (in the 
middle of nowhere), bjerglands-
byer, storbyer, lossepladser, fat-
tige slumområder og skoler.

 Vi har også samarbejdet med 
lokale læger og humanitære 

ngo’er, når der har været store 
naturkatastrofer, som vi så i 
Tacloban, Leyte, som blev totalt 
ødelagt af en af de kraftigste 
tyfoner nogensinde. 

Udviklingsprojekter
I Leyte har vi også etableret et 

mere permanent og kontinuerligt 
arbejde blandt fattige børn og 
deres familier. Der er ekstrem fat-
tigdom i dette område, og mange 
af fi sker-familierne tjener ikke nok 
til at brødføde deres børn og kan 
ikke sende dem i skole. Her har vi 
ugentlige børnemøder og et bør-
nekor, hvor de får undervisning 
i Bibelen i vores missionshus, 
Angel Relief Farm, hvor vi også 
deler mad ud. 

Overalt hvor vi er kommet på 
Filippinerne, har vi haft et godt 
samarbejde med lokale kirker, 
politikere og andre ngo’er. Vi har 
også haft en afstikker til Etiopien 
i Afrika med evangelisering og 
nødhjælp.

Det umulige er muligt!
Men det er på Filippinerne, vi 

har vores primære fokus. Vi har 
haft en fantastisk støtte til vores 
missionsarbejde, hvor folk fra 
både Danmark, Sverige og Filip-
pinerne har hjulpet og gjort dette 
arbejde muligt. Vi forsætter med 
vore humanitære mission på Filip-
pinerne, så længe det er muligt.  

At hjælpe mennesker én ad 
gangen er vores vision, og det 
vil derefter sprede sig som ringe 
i vandet. Når et menneske bliver 
forvandlet af Guds kraft, kan det 
ændre hele samfund! Og med 
tiden kan Angel Relief gøre stor 
forskel med de få ressourcer, vi 
har. Det umulige er muligt! 

Et af vores mål er et opbygge 
et permanent nødhjælps- og mis-
sionscenter i Manila, hvorfra vi 
kan hjælpe potentielt millioner af 
mennesker. Det er muligt! 

Man kan følge arbejdet i 
Angel Relief via hjemmesiden 
www.angelrelief.org 

Bodil

Danske Peter har hjulpet 
fi llippinske børn i 10 år
Peter C. Hansen fortæller, hvordan arbejdet i Angel Relief startede - og bare vokser og vokser.

Peter Capili Hansen og 
organisationen Angel Relief 
prædiker og yder nødhjælp 
blandt de allerfattigste børn 
og voksne. Øverst et billede 
fra slummen på lossepladsen 
Smokey Mountains i Manila.

Hjælp til børn i Angel Reliefs / Assemblies of God’s arbejde.

Teamet bag Angel Relief i Manila. Ved siden af Peter C. Hansen 
står hans fi llippinske hustru, Abby.
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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 anbefale. Den 
bør læses af mange 
af Udfordringens 
abonnenter.

H.K. Neerskov

Kun kr. 198,-
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MIG OG MELLEMØSTEN

Af Bodil Lanting

Nogle få evangelikale kristne 
i USA går helhjertet ind for 
Donald Trump. Andre ser ham 
som det mindste onde i sam-
menligning med Hillary Clinton 
- men mange er imod begge 
præsidentkandidaterne.

Det skriver Religion News 
Service, efter at The National 
Religious Broadcasters den 16. 
september holdt en ”evangelikal 
debat” om kandidaterne i Wa-
shington. To af debattørerne er 
imod Trump, mens de to andre 
støtter ham.

Guds folk skal ikke 
vælge det onde

Den konservative forfatter og 
talkshow-vært Erick Erickson 
fastslog, at ”Gud har aldrig bedt 
sit folk vælge det onde.”

Erickson skelnede mellem 
enkeltpersoner, som vil stemme 
på Trump som det mindste af to 
onder - og så dem, der bruger 
deres platform til at støtte Trumps 
kandidatur. For offentlig støtte til 
Trump vil skade deres kristne 
vidnesbyrd, mener han.

For Erickson er det Trumps 
mangel på karakter, der diskvali-
fi cerer ham fra de kristnes støtte.

”Vi har her en mand, der stiller 
op som kandidat til præsident-
valget i USA. Han har pralet med 
at have fi fl et med regninger, han 
har snydt kvinder og enker, han 
siger, at han aldrig har haft behov 
for at bede Gud om tilgivelse, han 
kender ikke Jesus Kristus som 
sin Herre og Frelser - men siger 
alligevel, at han er kristen.”

En god hedning?
Nogle evangelikale ser Trump 

som en leder på linje med visse 
bibelske konger, fx Nebukadnezer 
og Kyros, der gjorde godt mod 
Guds folk til trods for, at de ikke 
selv var jøder. Men denne sam-

menligning afviser Erickson. 
Han indrømmer, at Gud sag-

tens kan bruge en person, der er 
lige så ufuldkommen som Trump 
- men den mulighed burde ikke 
overbevise nogen vælger.

- Selvom det gælder valget 
mellem to onder, har Gud aldrig 
bedt sit folk vælge det onde. Han 
har selv valgt for dem, fastslog 
Erickson.

En synder i Det Hvide Hus
For radioværten Janet Parshall 

er det helt afgørende, hvad der vil 
ske med USAs højesteret.

Hun mener ikke, at Trump har 
en væsentlig værre karakter end 
de tidligere præsidenter Thomas 
Jefferson, William Harding, Frank-
lin Roosevelt og Bill Clinton.

- Vi skal ikke vælge en Messias. 
Så jeg er ikke bange for at have 
noget andet end en ”synder” i 
det Hvide Hus. Sidste gang jeg 
tjekkede, var der også syndere i 
Højesteret og i Oval Offi ce. Fak-
tisk sidder jeg selv her som en 
synder, jeg er bare frelst af nåde, 
sagde Janet Parshal.

Hun roste det amerikanske 
valgsystem for dets effektivitet.

- Der var sytten GOP-kandi-
dater, som spankulerede over 
scenen. De folk, der gad, har 
stemt. Systemet virker, og nu er 
den endelige kandidat fundet, 
sagde Janet Parshall.

Hun opfordrer kristne vælgere 
til at overveje, om ikke Guds hånd 
allerede har været involveret i 
valgkampen. ”Når folk har bedt og 

fastet i løbet af processen, skulle 
vi så tro, at Guds almagt ikke 
har virket?... Gud har for vane at 
bruge fejlende og ødelagte men-
nesker, selv om det ikke virker 
rigtigt for os”, tilføjede hun.

Minoriteternes mand
Den sorte prædikant Harry 

Jackson fra Maryland mener, at 
der er utallige gode grunde til, at 
evangelikale minoritetsgrupper 
bør støtte Trump. 

- Han er måske den eneste, 
som kan bringe ordentlig heling 
i kløften mellem racerne, siger 
Jackson. Han nævner Trumps 
plan for byfornyelse, muligheden 
for at ikke-voldelige kriminelle 
kan vende hjem fra fængslerne 
og skattelempelser for familier, 
som især vil komme sorte ameri-
kanere og latinoer til gode.

Jackson ser også tre yderligere 
grunde til at stemme på Trump: 
spørgsmålet om religionsfrihed, 
valget af dommere til Højesteret 
og støtte til Israel.

Udemokratisk og ond
Det tidligere medlem af kon-

gressen og assistent for George 
W. Bush, Bill Wichterman, kalder 
Trump ”en trussel mod vor demo-
kratiske republik.”

Trump har ”alt for ofte vist sin 
foragt for lovgivningen. Han har 
snarere udtrykt sig som en stærk 
mand, der ikke gider rette sig efter 
de forfatningsmæssige retnings-
linjer”, sagde Wichterman.

Han argumenterede imod de 
evangelikale ledere, som mener, 
at USA har brug for en ”ond mand 
til at holde stand mod bøllerne på 
venstrefl øjen”.

- Det er næsten som om vi 
ansætter en lejemorder til at gøre 
det beskidte arbejde til fordel for 
en god regering...Det viser en 
mangel på tro på kraften i det 
rigtige, som bare skal gøres. Vi 
behøver ikke at gøre noget ondt 
for at gøre godt. Det er faktisk 
umuligt, hvis vi skal tro Bibelen. 
Både hensigten og midlet tæller i 
Guds moralske regnskab, adva-
rede Wichterman. Han har meget 
imod både Trump og Clinton.

- Jeg hader tanken om at se  
Hillary Clinton blive valgt som 
præsident, og hun vil aldrig få 
min stemme. Men jeg vil ikke - 
af loyalitet mod partiet - gå på 
kompromis med et kerneprincip...
Jeg vil ikke tillade Trump at blive 
landets ansigt udadtil overfor 
resten af verden. 

Jeg vil ikke forholde mig pas-
sivt, mens vor nationale karakter 
bliver forurenet. Som kristne er 
vi kaldet til at gøre Guds vilje på 
hans måde. Vi må gøre det rigtige 
og så overlade resultatet til ham, 
fastslog Wichterman.

 

Disse fi re evangelikale, hhv. Bill Wichterman, (tidl. assistent for George W. Bush), pastor Harry Jackson, Janet Parshall (tidl. studie-
vært) og talkshow-vært Erik Erikson har vidt forskellige holdninger til Donald Trump som USA’s præsident.

4 kristne vurderer Trump
Under en tv-debat argumenterede to kristne iagttagere for Trump og to imod ham.

Præsidentkandidaterne Hillary Clinton og Donald Trump tørnede sammen i en live-debat i sidste 
uge. Som ventet blev det til en del mudderkastning. Trump beskyldte Clinton for at være inkom-
pent, opfarende og ikke fysisk stærk nok til embedet. Hun mindede om, at Trump før har sagt, at 
klimaforandringer er et kinesisk fupnummer, hvilket han benægtede.

Han har pralet med
 at have fi fl et med 
regninger, han har 

snydt kvinder og en-
ker, han siger, at han 
aldrig har haft behov 
for at bede Gud om 

tilgivelse.

Når folk har bedt 
og fastet i løbet af 

processen, skulle vi så 
tro, at Guds almagt 

ikke har virket?

Moses Hansen kommenterer Obamas 
og andre politiske lederes hovmod.

Israel oplevede et par døgn uden fordøm-
melse fra Vesten, da verdens ledere i stort 
tal fl øj til Israel for at deltage i begravelsen 
af Shimon Peres.

Men hvedebrødsdagene er forbi. USA kriti-
serer skarpt Israel for at bygge 300 nye huse 
i en bosættelse på Vestbredden.

Min kommentar er for det første: Vestbredden er lig med Judæa 
og Samaria, hvor Abraham, Isak og Jakob vandrede med deres 
hjorde og blev lovet netop det land til evig tid. Derfor kommer Israel 
til at bygge ikke kun 300, men 30.000 m.fl . huse i Løfternes Land.

Dernæst er min kommentar: Mens Israel bygger huse og planter 
vingårde, slagter syrerne hinanden, godt hjulpet af USA og Rus-
land - og huse, landsbyer og hele bydele lægges i ruiner - inkl. 
hospitaler og skoler.

Et høfl igt forslag er, at USA, og FN, og EU, holder op med at 
bruge energi på at kritisere Israel for at bygge huse og opdyrke land 
for i stedet at gøre noget ved situationen i Syrien og andre muslim-
ske lande, hvor de ødelægger, river ned, slagter og spreder død.

FN kan ikke styre klimaet...
Mens Obama ikke kan få styr på hverken Israel eller Syrien, 

mener han nu, at han og 195 lande har styr på vejret. Han kalder 
det “en historisk dag” i kampen mod klimaforandringerne, at Paris-
aftalen træder i kraft om 30 dage.

Målet med aftalen er bl.a. at holde de globale temperaturstig-
ninger under to grader, men helst begrænse det til 1,5 grader.

Jeg værdsætter, at vore ledere har omsorg for klimaet. Men 
ville de læse sidste bog i Bibelen, ville de skyndsomt bøje knæ og 
omvende sig fra hovmod, stolthed, vantro og egenrådighed - og i 
stedet bede om nåde over deres folk.

For FN styrer ikke klimaet. Det gør Gud. Jesus siger om endeti-
den, at “sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. 
Alt dette er begyndelsen på veerne.” (Mat. 24:7)

Læs Åbenbaringsbogen i Bibelen. Der kommer dramatiske 
klimaforandringer, som FN ikke kan gøre noget som helst ved. 
For de er sendt af Gud.

Daglige billeder fra Syrien viser os sønderbombede huse, søn-
derknuste hjerter og strømme af tårer. I Israel bygger de huse, 
kontorer, fabrikker og gårde og opdyrker land. Men det synes USA, 
FN og EU ikke er nogen god idé.

Obama kalder det en historisk dag, at en klimaaftale kan træde 
i kraft om 30 dage. Men jeg må desværre skuffe de høje herrer. 
For heller ikke klimaet er I herrer over.

Moses Hansen leder retrætestedet Pottemagerens Hus, Holsted.

Jo, der kommer 
dramatiske klima-
forandringer
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Af Knut-Einar Norberg i USA 
og Vidar Norberg i Israel

I et møde med Israels stats-
minister Benjamin Netanyahu 
anerkendte den republikanske 
præsidentkandidat Donald J. 
Trump, at Jerusalem har væ-
ret den evige hovedstad for 
det jødiske folk i 3000 år. Han 
sagde videre, at USA under en 
Trump-administration endelig 
vil acceptere Kongressens 
pålæg om at anerkende Jerusa-
lem som den udelte hovedstad 
i staten Israel.

Dette var ordlyden i en pres-
semeddelelse, som blev sendt 
fra Trumps valgkampagnekontor 
efter mødet. Kun Netanyahu og 
Israels ambassadør i USA, Ron 
Dermer, var til stede sammen 
med Trump og hans jødiske 
svigersøn Jared Kushner i den 
”forgyldte” lejlighed i Trump-
tårnet i New York, søndag den 25. 
september. Mødet varede ifølge 
pressen  en time og tyve minutter. 

Websiden Politico.com påpe-
gede, at Trump tidligere har lovet 
at være neutral i konfl ikten mel-
lem Israel og palæstinenserne. 
Under valgkampen har han imid-
lertid fl ere gange udtrykt støtte 
til Israel. Det vakte da også stor 
opsigt i Israel, da Trump gav isra-
elerne fuld støtte mht. Jerusalem 
som Israels hovedstad.

PLOs generalsekretær Saeb 
Erekat fordømte senere Trumps 
løfte om at anerkende Jerusalem 
som Israels udelelige hovedstad, 
hvis han skulle blive valgt til 
præsident. Erekat sagde, at løftet 
viste ”foragt for folkeretten og 
amerikanske udenrigspolitiske 
holdninger”.

Benjamin Netanyahu mødte 
senere søndag demokraternes 
præsidentkandidat Hillary Clinton 
på W Hotel i New York. Mødet 

varede i næsten én time. Til 
stede var Israels ambassadør 
Ron Dermer og Clintons rådgiver 
Jake Sullivan.

Jerusalem Post skrev, at Clin-
ton efter mødet fornyede sin 
opfordring om en tostatsløsning 
for konflikten mellem palæsti-
nenserne og Israel. Hun gentog 
sin forpligtelse til at arbejde for 
en afslutning på konfl ikten gen-
nem direkte forhandlinger mellem 
parterne.

 Den republikanske præsident-
kandidat Donald Trumps rådgiver 
i Israel-spørgsmål sagde den 
14. september, at en præsident 
Trump ikke vil presse Israel til 
en ”fredsaftale”. David Friedman 
hævdede, at Trump hverken er for 
eller imod en såkaldt ”tostatsløs-
ning”, men vil lade det være op til 
Israel at afgøre.

Statsminister Benjamin Ne-
tanyahu sagde efter at have 
mødt begge de to amerikanske 
præsidentkandidater, at uanset 
hvem der vinder valget i novem-
ber – Hillary Rodham Clinton eller 
Donald Trump – så vil venskabet 
mellem landene fortsætte, og 
begge kandidaterne vil værne om 
båndene mellem landene. Netan-
yahu sagde, at begge kandidater 
gav udtryk for stor støtte til Israel.

Cruz advarede mod Clinton 
efter partilederdebat

Den første af tre præsidentde-
batter mellem demokraten Hillary 
Rodham Clinton og republikane-
ren Donald Trump blev holdt tirs-
dag d. 27.september i New York. 

Det var ventet, at hele 100 
millioner mennesker ville se de-
batten. Den indeholdt imidlertid 
ingen overraskelser i form af 
udtalelser, men viste kontrasten 
mellem de to kandidater. Clinton 
fremstod som en erfaren politiker, 
mens Trump fremstod som en 
”outsider”, der ønsker at ændre 

den politiske kultur, som har ført 
til USAs statsgæld på 20.000 
milliarder dollars.

– Vi har brugt fi re, fem, seks 
milliarder dollars i Midt-Østen, 
sagde Donald Trump.

Han beskrev Mellemøsten som 
ét stort rod. Han gav Obama-ad-
ministrationen meget af skylden. 
Han mente, at USAs tilbagetræk-
ning fra Irak skabte et vakuum 
som åbnede for ISIS. 

– NATO må ind i Mellemøsten 
sammen med os. Vi kan ikke være 
verdens politimand. Vi har ikke 
penge til det, sagde Trump.

Han tog til orde for, at NATO-
landene må betale en større del 
af regningen med at forsvare sig.

Trump fortalte i debatten, at 
han mødte Netanyahu, og at han 
ikke var glad for aftalen med Iran.

Senator Ted Cruz skrev på sin 
Facebook, at debatten gjorde 
det klart, at hvis Clinton bliver 
valgt, vil hun fortsætte ad den 
vej, som har skadet millioner af 
amerikanere.

– Hvis Clinton bliver valgt, 
ved vi, at de ødelæggelser som 
Obamacare (helsereformen) har 
skabt for amerikanske familier, 
små fi rmaer og helsesystemet, 
vil fortsætte. 

Cruz påpegede, at Obama vil 
fortsætte sine anstrengelser for at 
knuse olie- og gasindustrien samt 
sin krig mod kul. Han tilføjede, 
at Obamas administration med 
vidende og vilje er blind over for 
radikal islamisk terrorisme. Cruz 
frygtede også, at der vil følge ter-
rorister med i fl ygtningestrømmen 
fra andre lande, og at Obamas 
amnesti vil fortsætte og blive 
udvidet.

– Hvis Clinton bliver valgt, vil 
en liberal dommer blive valgt til 
at efterfølge Antonin Scalisa, og 
vi vil tabe fl ertallet i Højesteret i 
generationer. Da ved vi, at vor ret 
til at bære våben, vor religiøse 

frihed og føderalisme er i fare.
– Hillary Clintons politik vil 

dræbe arbejdspladser, reducere 
lønningerne og føre til, at landet 
fortsætter spiralen nedad som 
under præsident Obama.

Ted Cruz, som tabte nomine-
ringskampen mod Trump, mente, 
at Trump havde sin hidtil bedste 
debat. Ifølge hans analyser er der 
store modsætninger mellem de to 
kandidater. Clinton vil øge skat-

terne og reguleringerne. Trump 
vil have lov og orden og er imod 
den katastrofale aftale med Iran.

– Vi er nødt til at forsvare vor 
frihed og grundloven, sagde Cruz.

Trump går ind for Jerusalem som 
Israels udelelige hovedstad

Trump tog imod Benjamin Netanyahu i sin forgyldte lejlighed i New York. Foto: Kobi Gideon, GPO Netanyahu mødtes også med Hillary Clinton i New York. Foto: GPO, Kobi Gideon.

Netanyahu holdt timelange møder med både Donald Trump og Hillary Clinton under sit besøg i USA.
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FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Af Bill Johnson

Plads til Guds nærvær
Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker at fylde dig 
endnu mere, så det fl yder over til verden omkring dig. 
Johnson ansporer dig her til at søge Guds nærvær mere 
end noget andet. I denne bog vil du opdage:
• Hvordan du bliver bevidst om Helligånden og reagerer 

på ham.
• Hvordan Helligånden manifesterer sig.
• Bibelske skikkelser, som tørstede efter mere af Guds 

ånd og lærte at give ham plads.
• Beretninger om kendte kristne lederes oplevelser med 

Guds nærvær.

Bill Johnson skriver: ”Vi er i partnerskab med Gud, for at 
hans rige må komme her på jorden! Guds nærvær i os 
vil reformere mennesker omkring os – fordi de møder en 
kærlig Gud!”Giv mere plads for ham i dag!

Indbundet, 196 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.

Af Lynn Austin

Alt bliver nyt
Nyeste roman af bestsellerforfatteren Lynn Austin. Ved at 
sammenvæve historierne om tre kvinder - datter, mor og 
frigivet slave - i en medrivende fortælling, bringer Lynn 
Austin på bedste vis historien til live omkring de svære 
år ved Borgerkrigens afslutning og den efterfølgende 
genopbygning.

”Lynn Austin har en fantastisk evne til at beskrive men-
nesker og deres indbyrdes relationer samtidig med, at 
hun formår at sætte persongalleriet ind i en historisk 
ramme, så man som læser føler sig til stede i historien og 
kan identifi cere sig med mange af problemstillingerne.”

Pia Hinderfelt

Paperback, 574 sider. kr. 249,-

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. 

Af Daniel Øhrstrøm
Det bedste er i
vente (Bog+CD)  
Forfatter og journalist Daniel Øhr-
strøm har ladet sig inspirere af kendte 
og ikke-kendtes gravsteder til at 
skrive opstandelsessalmer - med hver 
sin særlige gravsten som grundsten. 
Læs salmerne og nyd de smukke far-
vefotos af danske gravsteder. Alt sam-
men med tanke på den evighed der 
venter, når man tror på frelsen i Jesus 
Kristus. Og lyt til salmerne indsunget 
af forskellige kunstnere, fx Kloster, 
Sabina Mathew og Sofi a Hedin.  

92 sider. Indbundet. Kr. 249,00
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Ved første øjekast rager Jørgen 
Erik Larsen knap nok op over 
første revle, og hvorfor så en 
bog om ham og hans virke i 
Sømandsmissionen?

Ja, det er der fl ere årsager til. 
Sømandsmissionens historie skal 
fortsat fortælles, og hvad vil så 
være mere naturligt end at spørge 
en af de gamle kæmper om, hvad 
det vil sige at gøre tjeneste blandt 
søens folk. 

Bogen, der er skrevet af Benny 
Grarup, handler om en mand og 
hans hustru, der i over 40 år har 
kæmpet og stridt uden skelen til 
klokken og altid med ærmerne 
smøget op, uanset om det har 
været som sømandshjemsbesty-
rer i Grønland eller sømandsmis-
sionær i Danmark.

- Jørgen Erik har sat sit værdi-
tilbud til mennesker til skue ved 
at udrette håndens gerning, tjene 
ved bordene, forkynde Kristus, 
fortælle historier og trylle med 
ord i tale og skrift og derigennem 
møde mennesker med kernebud-
skabet om frelsen i Jesus Kristus. 
Ved brug af denne kombination af evner og ekstrovert person- profi l er der mange mennesker, 

som har fået et møde med Gud, 
siger formand for Indenlandsk 
Sømandsmission, Hans Peter 
Kristensen.  

I bogen beretter Jørgen Erik 
Larsen om mange personer, 
som har gjort indtryk på ham, og 
som har betydet noget særligt 
for familien. Sømanden, fi skeren, 
kunden, den gamle grønlandske 
fanger, godtfolk af mange me-
tierer. Mennesker, som Jørgen 
Erik har lyttet til og ofte hjulpet 
på forskellig vis. 

Hjerterum og respekt
Bogen handler dybest set om 

hjerterum for andre mennesker 
og respekten for, at alle men-
nesker har ufattelig værdi for 
Gud. Jørgen Erik vedbliver nok at 
arbejde som sømandsmissionær 
lige så længe, han trækker vejret, 
også selv om det kan blive nød-
vendigt at sænke farten. 

Hanne Baltzer

Benny Grarup: Hvor himmel og 
hav mødes - Jørgen Erik Larsen 
i tjeneste for Gud • 195 kr
Indenlandsk Sømandsmission

Når himlen møder havet
Sømandsmissionen har udgivet bogen ”Hvor himmel og hav mødes”. Gennem sømandsmissionær 
Jørgen Erik Larsens livsberetning får vi 40 års missionshistorie blandt søens folk.

Forfatter Benny Grarup (t.v.) og sømandsmissionær Jørgen Erik 
Larsen med bogen ”Hvor himmel og hav mødes”.

Anmeldt af Josua 
Christensen

De 7 første bind 
i  krøniken om 
d r e n g e n ,  d e r 
overlevede den 

ondeste troldmands dødsfor-
bandelse, udgør et fuldendt 
episk værk. 

Uden at genfortælle hele beret-
ningen, så er det en fortælling om 
kærlighedens magt, om venska-
bets styrke og om sand offervilje 
og mandsmod i børnehøjde. Et 
mesterværk, hvilket salgstallet 
på 450 millioner taler sit tydelige 
sprog om. 

Skal man klage over noget, 
så skulle det da lige være slut-
ningen, som er det største anti-
klimaks, man kan forestille sig. 
Og det er måske en af grundene 
til, at den ottende bog i serien nu 
kommer. 

19 år senere
Handlingen tager sin begyn-

delse 19 år efter det endelige 
slag mod Voldemort. Harry Potter 
er en travl embedsmand i mini-
steriet for magi og desuden far 
til tre børn, hvoraf sønnen Albus  

Severus Potter giver anledning 
til megen bekymring. Albus kan 
ikke fi nde sig til rette i rollen som 
den berømte Harry Potters søn. 
Han fi nder en upassende ven, 
kommer på det ’forkerte’ kollegie 
og kan slet ikke måle sig med 
sine berømte aner. Midt i denne 
identitetskrise kæmper Albus en 
kamp for at ændre fortiden – helt 
bogstaveligt – og det fører til en 
række meget alternative udgaver 
af den oprindelige historie om 
Harry Potter. 

Teaterstykket giver en række 
krøller på den oprindelige histo-
rie. På den måde vises konse-
kvenserne af gode som onde 
handlinger. Vores historie gør os 
til dem, vi er, bliver budskabet. 
Og samtidig forstår vi måske 
først, hvem vi egentlig er, når vi 
husker vores egen historie og 
forstår, hvordan den er indlejret i 
en større fortælling om familie og 
slægt, samfund og historie. 

Derved kan hele fortællingen 
perspektiveres til det kristne bud-
skab om en (Jesus), som ofrede 
sig for alle og dermed ændrede 
hele historien. Og teaterforestil-
lingen skræller en del af den 
omdiskuterede magifortælling 

af, selvom vi fortsat befi nder os 
i fantasygenren, på den måde 
tydeliggøres den eksistentielle 
udfordring, som handler om men-
neskets søgen efter identitet. 

Som i den Grimme Ælling er 
arv og gener betydningsfulde, 
men personens karakter formes 
i den grad af handlinger og valg 
– også heri fi ndes paralleliteter til 
den kristne tænkning.   

Lidt skuffende
Hvis man sætter næsen op 

efter et helt nyt eventyr, bliver 
man skuffet. Genremæssigt er 

det naturligvis også noget andet 
at læse et teatermanuskript end 
en roman, så også her må man 
bare konstatere, at serien altså 
ikke rigtig tillægges et nyt bind. Så 
samlet set er det lidt skuffende, 
men også kun lidt, for det er 
stadig sjovt at genopdage scener 
fra de oprindelige fortællinger, når 
de pludselig ændrer karakter, og 
de velkendte personer ligeledes 
optræder helt anderledes. Sam-
tidig er der også nyt at hente: nye 
personer, nye begivenheder og 
altså en helt ny måde at fortælle 
historien på.    

J. K. Rowling: Harry Potter og 
det forbandede barn 
370 sider • 249 kr. • Gyldendal 
Udkommer på dansk 14. okto-
ber 2016

--------------------------------------------
Josua Christensen har tidligere 

skrevet om Harry Potter bøgerne 
i Udfordringen. I en artikel fra 
januar 2008 vurderer han seri-
ens styrker og svagheder set fra 
et kristent synspunkt. Man kan 
læse artiklen på hjemmesiden 
udfordringen.dk - søg på titlen 
”Harry Potter fantastisk fortryl-
lende farlig?”               

Gensyn med Harry Potter
19 år efter det endelige slag 
Et teatermanuskript er blevet til den 8. bog om Harry Potter. Her møder 
læserne Harry Potter som voksen og et budskab, som handler om arv og identitet.  

Svar fra to eksperter

RASMUS JONSTRUP HANSEN

Gymnasietro
Forbliv kristen og gør en forskel
Rasmus har ud fra sine egne erfa-
ringer skrevet en bog om at være 
kristen og gå på gymnasiet. En bog 
han gerne selv ville have haft, da 
han begyndte i gymnasiet.
»Gymnasietro gav mig en kæmpe 
ro, og den gjorde mig meget mere 
afslappet omkring min opstart! Ras-
mus’ bog har virkelig hjulpet mig!«
Joachim Midtgaard, gymnasieelev

ALISTER MCGRATH

Forsvar for troen
En indføring i kristen apologetik
Alister McGrath har netop holdt en 
foredragsrække i Aarhus, hvor han 
talte om videnskab og tro.
»Apologetik skal ikke ses som en 
defensiv og fjendtlig reaktion mod 
verden, men som en kærkommen 
lejlighed til at vise indholdet af den 
skatkiste, som den kristne tro er.«
Citat fra bogen

192 sider
149,95 kr.

A
f
t
»
dd
vv

192 sider
199,95 kr.

Lohse | LogosMedia | Credo | Fokal | Kolon | Refleks
Forlagsgruppen Lohse · 75 93 44 55 · info@lohse.dk lohse.dk
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En lille bog om barnedåb 
Bodil Sangill har skrevet 
en lille bog om barnedåb til 
de 2-4-årige. Den fortæller 
om Ida, hvis lillebror skal 
døbes. 

”Ding Dong - min lillebror 
skal døbes” følger Ida og 
hendes familie i dagene om-
kring lille Olivers dåb. Det er 
en enkelt lille fortælling om 
barnedåb på det 2-4-årige 
barns præmisser - velegnet 
til højtlæsning, og fl ot illustreret af Christian Guldager.

Bogen er den første i Sangills helt ny børnebogsserie. Den næ-
ste udgivelse kommer til at handle om Ida, der taler med mormor 
om liv og død.
Bodil Sangill: ”Ding Dong” - Min lillebror skal døbes
24 sider • 17 x 17 mm • hardcover • 99 kr. • Rydendahl Forlag 

  

Nyt til de mindste fra Lohse
”Gud skabte mig” er en bør-
nebog til de mindste med 
farver, dyr og mennesker.

Hver side er fyldt med farve-
rige billeder - de fl este af dyr 
og en enkelt med mennesker. 
Den eneste tekst er navnene 
på dyrene og en enkelt sæt-
ning på hver side, som starter 
med ”Gud skabte...”. Bille-
derne lægger op til en snak 
mellem oplæser og barn om 
Gud som skaberen af livet.

Bagerst kan barnet se sig 
selv i et lille spejl. Sammen 
med forældrene kan de synge den lille sang i bogen og tænke på, 
hvor højt Gud elsker alt det, han har skabt.

Minibog fortæller juleevangeliet 
Minibogen ”Lille Jesus” er ju-
leevangeliet enkelt fortalt og 
illustreret af hyggelige tegninger.

Den en en del af samlingen ”mi-
nibøger” hos Lohse og er velegnet 
til pakkekalender eller uddeling i 
kirker, klubber og legestuer. 

Betham James: Gud skabte mig  
• 20 sider • 19,2 x 15 cm
kraftig papbog • 99,95 kr.
Karen Williamson: Lille Jesus • 24 sider • 12 x 12 cm • hæftet 
20 kr. • Lohse
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
17. -  19. marts 2017

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

Behandling . rådgivning

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

Få din annonce med Ring 7356 1506

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

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

INGE LAUGESEN
EEG Neurofeedbacktræner

22 64 84 58

il@familiefremme.dk
www.familiefremme.dk

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

Se mere på www.gittelykke.dk
Kontakt 20 10 17 60

Gitte Lykke Psyko-, par- & familieterapeut
 Medlem af Psykoterapeutforeningen
 Praksis i Torrild og Aarhus

Skal I med på
Weekend PREP parkursus

15.-16. oktober på Hotel Severin

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig
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Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne
29. - 30. oktober 2016

Sted: Københavns Frikirke
Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C

 Tema: Landet Israel
Lørdag 29. oktober 
Kl. 10.30: Eva Ravn Møenbak, lektor og formand for 
Dansk-Jødisk Venskab (DJV): Landet Israel: Gave og opgave
Frokost i kirkens café
Kl. 14.00: Joshua Flaster, lederen af Lone Soldier Center:
Soldaterhjem i Israel - vision og opgaver
Kaff e, te og kage i kirkens café
Kl. 16.00: Dan Herron, DJV’s udsendte medarbejder og 
repræsentant i Israel: Kristent vidnesbyrd i Israel - 
Dansk-Jødisk Venskabs arbejdsområder i Israel
Lovsang under ledelse af Københavns Frikirkes lovsangere
Maleriuds  lling v/Greta Axelsen

Søndag 30. oktober
Kl. 10.00: Tema-gudstjeneste: Betyder Israel noget for kristne?
Dan Herron, DJV’s udsendte medarbejder og repræsentant i 
Israel og Kirsten Graversen, bestyrelsesmedlem i DJV

Velkommen!

Af Henri Nissen

- Når der kommer en gravid 
kvinde ind i bussen i Congo, så 
rejser vi os for hende, så hun 
kan sidde ned. I Rusland, hvor 
jeg har studeret, rejser man sig 
også for de ældre. I Frankrig, 
hvor jeg har været på besøg, 
re jser man sig også for de unge 
kvinder, fordi mænd er galante. 
Men i Danmark….

Alle omkring bordet slår en lat-
ter op, da Sat fortæller. For de har 
alle lagt mærke til, hvor tillukkede 
danskere er i bussen. Specielt de 
unge, tilføjer de.

- De rejser sig ikke op. De kig-
ger ikke på dig. Og de blokerer 
også sædet ved siden af med de-
res tasker, så man ikke kan sidde 
ned. Så hvis bussen er halvfuld, 
kan du ikke fi nde et sæde. Du 
må spørge, om de godt vil fl ytte 
tasken, så du ikke skal stå op. Og 
når de fl ytter tasken, gør de det 
tavst og irriteret. De kigger ikke på 
dig. De snakker ikke med dig…, 
forklarer Sat.

Sat er ingeniør og veluddannet. 
Han er ikke kommet hertil som 
fl ygtning, men på grund af studier 
og arbejde. 

- Jeg gik på universitetet, men 
jeg havde ingen venner i min klas-
se. Ingen var interesseret i andre 
end dem selv og deres få venner, 
fortæller han og undrer sig. 

- I mit land var alle i klassen 
mine venner. Vi snakkede alle 
sammen og besøgte hinanden. 
Men i Danmark havde de nok i 
sig selv og deres egne venner. 

Mandeklub forener
Sat er med i den internationale 

mandeklub, som er oprettet ud 
fra Kvaglund Kirkes indvandrer-
arbejde. De andre kalder ham 
også for Grønlænderen, selv om 
han er fra Congo. Sat har nemlig 
også lært at tale lidt grønlandsk.

- Jeg har mødt grønlændere, 
som var meget nemmere at 
snakke med. De forsøgte at lære 
mig deres sprog. 

Når jeg forsøger at tale dansk, 
hjælper de ældre danskere mig, 
når jeg siger et forkert ord el-
ler udtaler et ord forkert. Men 
de unge siger bare, at de ikke 
forstår mig. De har ikke megen 
tålmodighed med os, som skal 
lære at være danskere.

De andre omkring bordet 
samtykker. I den internationale 
mandeklub kommer folk af alle 
nationaliteter, ikke blot fl ygtninge, 
men også folk, der fx studerer el-
ler arbejder i Danmark en kortere 

tid. Og selv om det er kirken, der 
lægger hus til klubben, er alle 
ikke kristne.

De fi re år var ikke et liv
Xhafer (udtales Jaffa) kommer 

fra Kosovo. Han er muslim.
- Hvad synes du om at komme 

i en kirke?
- Det er ikke noget problem. 

Jeg kan lide at komme her. Vi 
snakker godt sammen om det, vi 
ikke kan snakke med andre om, 
og vi er venner på tværs af folk 
og religioner. 

-  Men du er muslim…
- Ja, men det betyder heller 

ikke noget for mig, svarer Xhafer 
afslappet. Han har boet 24 år i 
Danmark. 

- Men jeg plejer at sige 20 
år, for de første fi re år, hvor jeg 
boede på et asylcenter, regner 
jeg ikke med. Det var ikke noget 
liv, det var forfærdeligt at leve i 
usikkerhed uden noget formål, 
siger han. 

Nu kommer Xhafer hver uge i 
mandeklubben, og her har han 
fundet venner.

- Har du også mødt nogle 

af dine ”fjender” fra konfl ikten i 
Kosovo? 

- Ikke i klubben, men jeg har da 
mødt en serbisk kvinde, og hun 
tabte bakken, da hun hørte, at jeg 
var kosovo-albaner. Hun troede, 
jeg ville slå hende ihjel. Men så 
snakkede vi roligt om det.

Brug for mandesnak
Ved bordet med Xhafer sidder 

Daniel, som kommer fra Eritrea. 
Han er kristen og har måttet fl ygte 
fra muslimsk forfølgelse. 

Han mødte Poul Martin Aaling 
Nielsen ved kirkens stand på den 
internationale dag på Esbjerg torv 
og blev inviteret med i klubben. 

Poul Martin er ansat af Ribe 
Stift som indvandrermedarbejder 
med base i Kvaglund sogn, hvor 
der foregår et omfattende arbejde 
blandt indvandrere.

- Ofte fokuserer man på kvin-
derne i indvandrerarbejde, men 
hvad med mændene? spørger 
Poul Martin. Han har samlet ca. 
30 personer i mandeklubben. 
Hver tirsdag mødes de, og hver-
anden gang laver medlemmerne 
på skift mad, sådan at man sma-
ger mad fra forskellige kulturer. 
Desuden besøger man på skift 
hinanden. Klubben har også et 
kolonihavehus, hvor man kan 
mødes og grille eller grave have. 
Og de har også overnattet i et 
shelter en nat. Andre gange hører 
de et foredrag eller er til cykelløb.

- Mændene har brug for at tale 
om det, de oplever. Der er mange 
kulturforskelle, som de har brug 
for at vende. Og ofte har de ikke 
nogen at snakke med. Men nu 
har de klubben, siger Poul Martin.

Danske kvinder, altså!
Snakken falder igen hurtigt på 

kulturforskelle. Denne gang er 
det danske kvinder, der er emnet.

- Jeg har haft tre danske kæ-
rester. Men hvis det er sådan 
at være gift, så vil jeg hellere 
undvære det, siger Sat rent ud, 

Kirken holder 
mandeklub for 
udenlandske mænd

Poul Martin Aaling Nielsen (th) sammen med Xhafer fra 
Kosovo og Sat fra Congo.

Kvaglund Kirke i Esbjerg er langt fremme med indvandrerarbejde.

og alle griner. Danske kvinder er 
åbenbart et kapitel for sig.

- Mine kærester ville hele tiden 
vide, hvad jeg lavede. De ville 
kontrollere mig og bestemme 
over mig. Sådan er det ikke, hvor 
jeg kommer fra. Der respekterer 
kvinderne mændene, men vi 
respekterer også dem. Vi blander 
os ikke i alt, forklarer Sat.

- Men er det specielt danske 
kvinder, der sådan? Du har også 
været i Rusland og Frankrig…

- Russiske kvinder løber nær-
mest efter os udlændinge. Og 

franske kvinder er heller ikke så 
dominerende som de danske, 
mener Sat. 

Uanset om man nu er enig med 
Sat er ej, så kan man mærke, 
hvor velgørende det er for disse 
mænd at snakke om det, de un-
drer sig over i Danmark. Og selv 
om de ikke alle er kristne, så er de 
enige om, at man i kirken – og her 
Mandeklubben – meget nemmere 
fi nder venner og bliver behandlet 
med respekt og venlighed, uanset 
hvem man er. I hvert fald i Kvag-
lund Kirke.

- Men I forkynder ikke? spørger 
vi Poul Martin.

- Nej, det her handler om rela-
tioner. Vi har også forkyndende 
arbejde i kirken, som fx Alpha. 
Og hvis der er gode relationer, 
kan det jo være, at nogen har 
lyst til at være med til et Alpha-
kursus, svarer Poul Martin. Han 
har selv en baggrund som bl.a. 
Falck-mand og missionær i Afrika. 

Mændene mødes både indendørs og udendørs, og de hygger sig på tværs af religion og kultur. 

Hveranden gang spiser mæn-
dene sammen.
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Er du glad for Udfordringen?
Så støt gerne 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 Kt. 0006 139450.

Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du
adgang til alt indhold på hjemmesiden! Læs 

artikler eller avisen som E-avis. Find oplysninger 
om login på side 2 i avisen.

Stillinger

Webshop

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

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

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

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

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

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

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

Rådgivning m.m.

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. 

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

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

Lukas-Skolen søger
barselsvikar for lærer 

Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer med 
dansk, historie, kristendom og idræt i overbygningen.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens 
kristne grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 
1. november 2016 frem til 1. juli 2017. Stillingen er en 
90% stilling.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 24.10. 2016. 

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Jens Erik Høj-Pedersen på tlf: 7572 0080.

Ferie

At fejre påske i Israel er noget helt specielt! Du mærker 
den særlige intensitet over byen, hvor påskens begiven-
heder fandt sted for knap 2000 år siden.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu: 11. - 18. april

Kontakt os på 7592 2022 
eller følg med på  
www.felixrejser.dk/paaske

Påskens Israel

KOLOFON
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 39:

Kjeld Lykke Olesen
Tværstien 4
8870 Langå

Kodeord: reklameskilt

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 13. 
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 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Hvad med at bestille et gaveabonnment?
 Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
 Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
 Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

DebatMangler du nye medarbejdere? 
Indryk en stillingsannonce 

i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

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.

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

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

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 
16. oktober

kl. 10:30

Peter Kjær
Tema: Hvem er Gud

S
16

Café-aftner
i Café Morgenstjernen, Jernbanegade 1, og 

Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld

Alle fredage kl. 19:

14. Oktober - Hans Jacob Krarup i Caféen
Nye tanker - nyt liv!

21. Oktober - Bibi og John Jørgensen i Caféen
Når tanker gør os syge 2

28. Oktober - Bjarke Pedersen i Caféen
Lev dit fulde potentiale

4. November - Hans Jacob Krarup i Caféen
Troen i 3D (de 3 dimensioner) 

11. November - Lovsangsaften i Søstrehuset

18. November - Bibi og John Jørgensen i Caféen 
Når tanker gør os syge 3

             25. November - Michael Bobjerg i Caféen
           Sidste chance.

4

Det summer af liv, snak og købelyst ved salgsboderne på 
torvet denne formiddag. Duften af eksotiske grillretter, hjem-
melavede oste og spegepølser skaber en hyggelig stemning. 

Midt i dette mylder af mennesker lyser seks personer op med 
deres neongule veste påtrykt ”Gadekirke”. Det er os kristne, der 
hver dag går rundt og taler med danskerne om Jesus, beder for 
dem og velsigner dem.

Tre yngre tatoverde kvinder kommer gående. 
”Hej, vi er fra Gadekirken. Vi kommer fra folkekirken og frikirken 

og går rundt og beder for folk. Job, bolig, relationer, hvis I har ondt 
et eller andet sted eller noget helt femte. Vi tror på Biblen og Jesus.” 
De kigger lidt på hinanden og udbryder næsten i kor, at Susanne 
har ondt i sin ankel.

Inden jeg går i gang med at bede for hende, siger jeg, at hun 
skal tjekke smerten ved at udfordre anklen, så snart jeg er færdig. 
”Jeg lægger lige en hånd på din skulder”.  Hun nikker samtykkende. 
Først velsigner jeg hende og beder om, at hun må opleve Guds 
glæde, kærlighed og fred, at hun må få et personlig møde med 
Jesus. Herefter skifter mit tonefald og bliver skarpt: ”Nu taler jeg 
til al svaghed, smerte og sygdomsånd i Susannes ankel. I Jesu 
navn, gå! Nu!” Derefter siger jeg: ”Tjek din ankel. Gør det, du ikke 
kunne før. Er det væk?”

 Susanne kigger bestyrtet på sine veninder og ved ikke, hvor 
hun skal gøre af sig selv. ”Det er f….. væk”, siger hun.

Jeg spreder mine arme ud: ”Da Jesus døde på korset, tog han 
vores synder på sig, så vi igen kunne have fællesskab med Gud. 
Lige inden han kom op på korset, blev han pisket til ukendelighed. 
Det var her, han tog vores sygdomme. Når vi tager imod Jesus som 
vores  Herre og bliver hans disciple, fl ytter Guds ånd, Helligånden, 
ind i os og vi bliver kristne, som er villige til at stille os til rådighed”.

De lytter intenst til denne korte forkyndelse. Som ikke bare er ord.  
Tværtimod har de lige oplevet kraften i navnet Jesus. Jeg hiver 

tre ”Jesus bøger” op af min baglomme og siger: ”Det er ham, der 
har helbredt Susannes ankel, fordi han elsker hende.”

For at kvinderne ikke skal forledes til løgne om healing ved 
energier eller endda ”Jesus-energier” siger jeg: ”Hvis det var på 
grund af mine egne evner, ville jeg selv tage æren og kunne tjene 
en masse penge. Nu er det ikke mig, men Jesus, og Biblen siger, 
at hvad vi har fået for intet, skal vi give for intet.”

Vel vidende, at mange mennesker stritter imod Guds kærlighed 
og kommer med indvendinger om placebo-
effekt, minder jeg dem om, at der ikke 
har været tid til at oparbejde en følelse 
eller stemning. Hele seancen har 
varet mindre end ti minutter, men Hel-
ligånden vil minde dem om denne  dag 
på torvet, indtil de har taget imod Jesus. 

Gud er ikke placebo

”Har KD en fremtid?”
Der synes ikke at være meget opbakning til et politisk parti, der 

går mod abort (drab på ufødte børn), skilsmisser efter for godt be-
fi ndende, homoseksuel livsstil m.m.

Som kristen vil jeg ikke kunne afgive min stemme ved valg til 
Folketinget mv., når det betyder accept af forhold, der klart strider 
mod kristen tro og forståelse af et sundt samfund.

Et sundt samfund består af sunde familier / ægteskaber og ikke 
af mennesker, der lever efter egoismens uansvarlighed. 

At fusionere KD med Konservative vil næppe betyde, at Konser-
vative ændrer holdning til en livsførelse mod Guds standard. 

Jeg tror, rigtig mange kristne vil undlade at afgive deres stemme 
ved valg, når det betyder accept af et umoralsk og syndigt liv.

Håber og beder til, at der bliver en mulighed for kristne for at 
afgive deres stemme ved fremtidige valg, enten partiet hedder KD 
eller noget helt nyt?

Trist, hvis man bliver udelukket fra at afgive sin stemme.
KURT NIELSEN

VED BÆKKEN 27
8722 HEDENSTED

Send dit debatindlæg til: debat@udfordringen.dkBestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 

Af Bo Henriksen

Denne introduktion til moderne 
gademission giver indblik i 
glæder og modstand fra det 
virkelige liv uden for kirkens 
mure. Vi befi nder os midt i en 
åndelig kamp, hvor én af de 
største slagmarker er gaden - 
dér færdes alle.

91 sider, lommeformat
 Kr. 49 - køb 5 stk. for 100 kr.

Et trompetkald for krigere
- ny gademission

   Gratis. Åbent for alle.  
   Arrangør: Udfordringen



Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.

Udfordringen søndag den 9. oktober 2016      TV / RADIO . 21

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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.

Mandag 10/10
18:10 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. 

Onsdag 12/10
21:45 I Guds navn - USA versus 
Danmark 2:3. 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 (2:3) Hvordan har 1000 
års kristendom påvirket os dan-
skere og vores måde at tænke og 
leve på?
 
Lørdag 15/10
19:45 Før søndagen
Kim Sjøgren fortæller historien om, 
hvordan han som barn lærte at 
spille violin - fordi søndagens tekst 
for ham handler om ikke at give 

op. Jysk Akademisk Kor synger 
salmen ”O Jesus, livsens Herre” 
fra Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 16/10
14:00 Gudstjeneste fra Avedøre
Sognepræst Ida Kongsbak har 
invitereret medlemmer af en inter-
national menighed til at være med 
i gudstjenesten. Gods Ambassador
synger og spiller ved indledning og 
slutning af gudstjenesten. Kirkens 
ungdomskor medvirker. Avedøre 
Kirke er bygget samtidig med 
Avedøre Stationsby i 1977. En 
moderne kirke med åbent kirkerum 
i sammenhæng med sognesal og i 
et byggeri, hvor øvrige lokaler lig-
ger ud til en samlende gård.

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.

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

LifeStyleTV
Sender døgnet rundt på Thor 
satellitten (1° vest). Der sendes 
på dansk, svensk, norsk og  
engelsk. Det danske program 
Ordet sendes: Lørdag kl. 18.30, 
Søndag kl. 10.30, Mandag kl. 
18.30, Tirsdag kl. 10.30. Sendes 
også på www.lifestyletv.dk

Radio 

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

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

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

Airport UCB TV
Sender på regionale digitale net
www.ucb.dk/ucbtv.htm  
Hovedstaden (Airport TV)
Mandag 07.30-08.00, torsdag 
05.30-06.00, søndag 08.30-09.00, 
søndag 15.30-16.00

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

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

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

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte ra-
diotranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København på DR 
K. Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

Søndag 9/10
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Sct. Nicholai Kirke, 
Esbjerg. Katolsk Gudstjeneste. 
20. s. e. Trinitatis. Prædikant: 
Benny Blumensaat.
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

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

Tirsdag 11/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 12/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Yom kippur. Rabbiner Sandra Kviat 
fortæller forsoningsdagen som en 
af de vigtigste dage i det jødiske år. 
Og om sit liv som kvindelig rabbiner 
ved en reform synagoge i London.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 13/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 14/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
Lørdag 15/10
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 16/10
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Skt. Johannes Kir-
ke, Aarhus Stift. 21.s. e. Trinitatis.
Prædikant: Bent Arendt.
19.30 Mennesker og tro (P1)

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

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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Hvordan kan Kim Hartzner fra 
Mission Øst holde gejsten oppe 
i 25 år med hjælp til denne ver-
dens mest udsatte og sårbare 
befolkningsgrupper? 

Hvordan tør han færdes i det 
sønderbombede Sinjar, netop 
som det er befriet fra Islamisk 
Stat? Hvad er det, der driver ham 
til igen og igen at søge nye veje 
for at række ud til mennesker i 
nød?

Kim Hartzner fortæller om 
drivkraften bag sit mangeårige  
engagement i DR K’s nye pro-
gramserie: ”I Guds navn – USA 
versus Danmark”. Kim Hartzner 
medvirker i programmet onsdag 

den 12. oktober kl. 21.45.  
- Programmet handler om, 

hvad religion kan betyde for den 
personlige identitet og de ting, 
man gerne vil udrette i verden. 
Og hvordan religion kan være 
en motivation for handling. Og 
i den forbindelse kom jeg til at 
tænke på Kim Hartzner, fortæller 
DR’s journalist Lasse Bøgeskov 
Andersson i sin henvendelse til 
Mission Øst.

I programmet onsdag den 12. 
oktober møder vi Kim Hartzner i 
Karlslunde Strandkirke, som er 
den kirke, hvor familien Hartz-
ner har sin ugentlige kirkegang. 
Kim fortæller her om sin kristne 
tro, som motiverer ham til at 

Kim Hartzner fortæller på DR K om
sit engagement for mennesker i nød

Kim Hartzner fortæller om 
sin tro på DR K den 12.10.

gøre sit yderste for at hjælpe 
mennesker i nød.
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here the light gets in  -  G

enre:  Pop/folk -  Forhandler: itunes -  P
ris: 94 kr.

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

- Jeres holds reaktion efter nederlaget er jo nær-
mest bibelsk. Det er den bedste omgang ”gråd og 
tænderskæren” jeg nogensinde har set!

Foråret 2016 bød på mange 
gode oplevelser for fodbold-
klubben FC Udfordringen i 
København. 

- Førsteholdet kom igen langt 
i pokalturneringen, hvilket kul-
minerede ved et opgør mod 
Jægersborg, der efterhånden 
har tradition for at spille os ud af 
turneringen, fortæller klubbens 
administrator, Julie Hadberg.

 - I år havde vi lejet Valby sta-
dion til at sætte en god scene om 
den store kamp, og der var stor 
opbakning til arrangementet fra 
klubbens medlemmer og venner. 
Desværre gik den heller ikke i år, 
da vi måtte se os slået i en ellers 
jævnbyrdig kamp. 

 
Oprykning til serie 2

Til gengæld klarede andenhol-
det sig fl ot op til sommeren, hvil-
ket resulterede i en oprykning for 
dem fra serie 3 til serie 2. Dermed 
har FCU nu hold i serie 1, 2 og 4.  

Holdets træner, Daniel Holm 
fortæller om viljen til sejr:

- Til spillermødet i marts måned 
snakkede vi om, hvad målsæt-
ningen skulle være. Spillerne var 
enige om, at vi gerne ville spille 
med om oprykning, men stadig-
væk holde benene på jorden og 
så tage en kamp ad gangen.

Træningsfremmødet har været 
det bedste, mens jeg har været 
træner. Det er en af grundene til, 
det er gået så godt.

Derudover har vi fundet syste-
met, som passer perfekt til vores 

trup. Det har gjort, at vi har stået 
rigtig stærkt defensivt og været 
gode i det offensive spil.

Vi sluttede med 29 point (9 
sejre og 2 uafgjort, dog 2 vundet 
uden kampe) for 11 kampe og en 
målscore på 32-6.

På 2.holdet har det sociale 
også været i top. Spillerne har 
været gode til at blive efter træ-
ning, se bold sammen, og de har 
bakket op om de arrangementer, 
der er blevet holdt.

Det har virkelig styrket trup-
pens sammenhold.

Jeg er mega stolt over, at det 
lykkedes at rykke op. Truppen er 
rigtig stærk, og der er god konkur-
rence om alle pladser, så derfor 
håber jeg, at alle fortsætter til 
næste år, hvor det hedder serie 2.

Det bliver en super udfordring 
for gutterne at blive testet mod 
dygtigere modstandere, men jeg 
ved, at de er klar til den. Vilje, ind-
stiling og sammenhold kommer 
man langt med, siger træneren.

Efterår og auktion
Efterårssæsonen er skudt 

i gang for længst, og efter en 
blandet start for alle hold bliver 
det spændende at følge med indtil 
vinterpausen.  

Der er tradition for at have en 
auktion til fordel for et hjælpepro-
gram i Brasilien ved navn Show 
de Bola. I år vil den fi nde sted 5. 
november.

FC Udfordringen lægger ikke 
blot vægt på at vinde, men også 
på at have et godt kammeratskab 

i klubben. Man ønsker bevidst at 
prioritere de kristne værdier. 

I Visionen hedder det:
”FC Udfordringen er en kristen 

fodboldklub. I FC Udfordringen vil 
vi ikke kun formidle vores glæde 
ved fodbold, men også dele vores 
begejstring for Jesus Kristus. Et 
sted der inspirerer medlemmerne 
til at blive bedre fodboldspillere og 
komme tættere på Gud. Igennem 
FC Udfordringen ønsker vi at  
være en forsmag på et kristent 
fællesskab.”

Klubben ønsker at være In-
kluderende, Inspirerende og 
Involverende. 

Serie 1,2, 4 - og damer
Klubben støttes af en række 

sponsorer, og avisen Udfordrin-
gen er navnesponsor.

Takket være klubbens spon-
sorer har klubben fået indkøbt 
nyt spillertøj. Det var tiltrængt, 

og det er lækkert for drengene at 
løbe rundt og kæmpe i det nye tøj 
med de nye sponsorer på mave, 
ryg og ben.  

Klubbens egen hjemmeside 
er fcudfordringen.dk. Den er dog 
ikke helt opdateret med hensyn 
til trænernavne osv. Men man 
kan indmelde sig i klubben på 
hjemmesiden. Det koster 800 kr. 
pr. halvsæson (med mulighed for 
rabat ved tidlig betaling) at spille i 
FC Udfordringen. 

Klubben har fi re hold. For tiden 
er der tre herrehold i serie 1, 2 og 
4, og et damehold.

Uanset niveau er man dog 
velkommen til at træne tirsdage 
kl. 18 og torsdage kl. 18 i Valby 
Idrætspark, Gl. afdeling på græs.

FCU mødes i omklædning 13.
Henri.

Godt forår for FC Udfordringen

Førsteholdet gik til opgøret mod Jægersborg på Valby Stadion 
med fuld kampgeist,  men der er efterhånden tradition for, at 
Jægersborg spiller FCU ud af turneringen.

De nye fodboldtrøjer blev taget i brug i årets første kamp, som stod i Ryparken mod Sunred. 

I den københavnske fodboldklub FC Udfordringen handler det både om at vinde og have det sjovt.

Jason Grays nye album “Where the Light gets in”, det 
ottende i rækken, er velproduceret og pænt. Men de 
første par sange lyder mest af alt som Jordan Feliz, 
som vi anmeldte tidligere på året, uden at det bliver 
helt lige så godt. 

Det var ellers en god vej at gå, men når det ikke helt 
lykkes, så bliver det lidt tyndt. Det skal ikke misforstås, for 
Jason Grays album er ganske godt og indeholder velskrevne 
sange, så det står fi nt alene. Det drejer sig blot om, at når 
man bevidst (forhåbentligt) lyder som et af årets stærkeste 
udspil, må man fi nde sig i sammenligningen.

Men tekstmæssigt kan Jason Grays album dog sagtens 
måle sig. Der er en ærlighed og dybde, som gør dette album 
relevant. ”Where the light gets in” er et album om håb, både i 
hverdagen og om en kommende opstandelse. Det får Jason 
Gray kommunikeret klart og tydeligt. 

Samtidigt er han ikke bange for at tage fat i det faktum, 
at livet engang imellem gør ondt, og at det kan være en 
udfordring at leve i en verden, man ikke forstår.

Et af albummets højdepunkter er netop, når Jason Gray 
ikke prøver at lyde som andre end sig selv. Fx Death wit-
hout a funeral, en ærlig sang om lidelse og sorg. Eller i 
sangen Stolen (engelsk for stjålet), hvor der lige er et hint 
af steelguitar. 

Jason Grays har begået et ærligt og dybt album, som 
vinder tekstmæssigt. Så hvis man er til gode popsange om 
håb og udholdenhed, så er Jason Grays Where the light 
gets in, bestemt et lyt værd.

Torben Schmidt

Velproduceret, 
ærligt og pænt



Er der en modsætning mellem videnskaben og troen på Gud?
 Spørg Karsten Pultz, hvis du har spørgsmål om videnskab i forhold til din kristne tro. 

Skriv til tro-og-viden@udfordringen.dk  

Tro & Viden
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Karsten Pultz har skrevet bogen 
”Exit Evolution”, 176 sider, 198 kr. 

Se www.Hosianna.dk

Spørgsmål:  Jeg er nogenlun-
de med på, hvordan videnskaben 
forestiller sig livets opståen.

Men hvordan forklarer de 
mangfoldigheden af blomster, 
planter og træer?

Mvh. Henrik Jacobsen

Svar: Evolutionsteorien går i 
enkelhed ud på, at det første liv 
var en bakterie, en encellet or-
ganisme, hvorfra alt liv stammer. 
Den encellede organisme blev 
ved tilfældige mekanismer til en 
fl ercellet organisme, hvor arbejds-
opgaver pludselig blev fordelt 
mellem forskellige celletyper. Et 
eller andet sted deler linjerne sig, 
så vi groft set får planter i én linje 
og dyr i en anden. Mekanismen 
er den samme overalt, nemlig at 
tilfældig mutation i DNA’et skaber 
variationer, og nogle af disse 
variationer er bedre tilpasset til 
deres miljø og overlever derfor 
på bekostning af deres artsfæller 
– det hedder naturlig udvælgelse. 

Denne mekanisme med til-
fældig variation og naturlig ud-
vælgelse påstås at føre til den 
mangfoldighed af organismer, 
planter og dyr, som vi ser i dag. 
Man skal altså forestille sig, at der 
engang for måske 3,5 milliarder 
år siden kun var én slags orga-
nisme. Denne organisme blev til 

to forskellige, da tilstrækkelig stor 
variation opstod hos en gruppe 
af denne type organisme et eller 
andet sted på jorden. Sådan virker 
evolution, de 2 blev til 3 og 4 og 5 
forskellige arter og så fremdeles, 
indtil den mangfoldighed vi ser 
i dag.

Hver enkelt plante og dyr på-
stås altså at være et resultat af 
tilpasning til et bestemt miljø – op-

nået gennem tilfældigt opståede 
variationer, som er sorteret til i 
kraft af deres bedre overlevelses-
evne. Selve denne mekanisme 
er et af evolutionsteoriens få 
pålidelige punkter. At den bedst 
tilpassede er den, som overlever, 
vil ingen intelligent design-forsker 
benægte. 

Mangler svar
Angående mangfoldigheden 

af blomster, planter og træer, så 
giver biokemiker Michael Denton 
i sin seneste bog en masse stof til 
eftertanke. Denton skrev i fi rserne 
bogen Evolution: A Theory in 
Crisis, og i år udgav han bogen 
Evolution: Still a Theory in Crisis. 
I den introducerer han begrebet 
”non-adaptive order”, som på lidt 
snørklet dansk svarer til ”ikke-
tilpasningsmæssig orden”. 

Begrebet dækker bl.a. en 

masse former og faconer i plan-
teverdenen, som ikke kan forkla-
res med tilpasning. Evolutions-
biologer kan fx ikke gøre rede for 
ahornbladets facon, de har ingen 
forklaring på netop dén forms 
overlevelsesmæssige fordel. 

Hvorfor ser blade så forskellige 
ud? Denton hævder, at evoluti-
onsteorien kollapser alene ved 
de millioner af spørgsmål vedrø-
rende faconer, som naturlig ud-
vælgelse ikke besvarer. Svaret fra 
evolutionsbiologer vil altid være, 
at den pågældende facon må 
have haft en overlevelsesmæssig 
fordel på et tidligere tidspunkt i 
plantens evolutionære historie. 

Du får intet konkret svar på 
spørgsmålet om hvilken over-
levelsesmæssig fordel. Denton 
mener, at forklaringen på na-
turens mange former og farver 
nok mere sandsynligt har med 
det faktum at gøre, at skaberen 
kunne lide det sådan – altså at 
naturens barokke, mangfoldige 
skønhed skyldes et valg, som 
Gud har truffet. 

(Dr. Michael Denton har bi-
draget med vigtige opdagelser 
indenfor gen-forskning, han har 
bl.a. identifi ceret en række gener, 
ansvarlige for arvelige øjensyg-
domme. Han identifi cerede det 

gen, som blev brugt i det første 
forsøg med gen-terapi på Moor-
fi elds Eye Hospital i 2009.) 

Ingen konkret forklaring
Darwinisterne har ingen kon-

krete forklaringer på mangfol-
digheden af former hos levende 
organismer. Derfor må de til sta-
dighed ty til røverhistorier fx om, 
hvordan giraffen fi k sin lange hals. 

I skolebøger her i 2016 kan 
man således læse at: kun giraf-
ferne med de længste halse kun-
ne nå de øverste blade, når der 
var knaphed på føde, og derved 
udkonkurrerede de dem med kort 
hals. Da denne proces stod på i 
millioner af år, blev girafhalsen 
længere og længere. 

Dr. Wolf-Ekkehard Lönnig af-
slører i sin bog ’Die Evolution 
der Langhalsgiraffe’, at denne 
forklaring ikke er videnskabeligt 
baseret, men blot er en afrikansk 
myte. Myten ses første gang i 
vestlig litteratur i begyndelsen af 
attenhundredetallet og bliver efter 
offentliggørelsen af Darwins teori 
i 1859 efterhånden inkorporeret i 
evolutionsteorien som eksempel 
på, hvordan naturlig udvælgelse 
opererer.

Spørgsmål:  Kan du ikke 
forklare lidt om forskellen på 
mikro- og makro-evolution? Jeg 
oplever tit, at de, der tror på evo-
lutionsteorien, snakker forbi dem, 
der ikke gør, fordi det ikke bliver 
defi neret, hvad der er hvad. Jeg 
tænker på, at mikro-evolution er 
målbart, mens makro-evolution 
ikke er det på samme måde.

Mvh. Henrik Engedal.

Svar: Betegnelsen makro-
evolution er tidligere blevet brugt i 
forbindelse med store synlige for-
andringer, som aldrig er blevet ob-
serveret, men som man antog for 
sandsynlige. Man taler i dag om 
”the hopeful monster-hypothesis” 
– ”håbefulde monster-hypotesen”. 

Ideen var, at ligesom man ser 
skadelige makromutationer, fx 

en fembenet kalv, så ville man 
også af og til opleve gavnlige 
makromutationer – altså en slags 

evolutionært spring, hvor en orga-
nisme pludselig fremkommer med 
en fundamental ny funktion eller 

egenskab. Ingen tror på den hå-
befulde monster-hypotese i dag. 
Alle makro-mutationer er skade-
lige, så ingen makro-evolution 
fi nder sted på den måde.

Evolutionsteorien bygger i 
dag på den formodning, at en 
serie af mikro-mutationer bygget 
ovenpå hinanden over tusin-
der eller millioner af år fører til 
makro-evolution. Det betyder, 
at mikro-evolution er den lille 
udvikling, som med tiden fører 
til makro-evolution, hvor der er 
store synlige ændringer, og hvor 
teorien siger, at helt nye arter er 
resultatet.

Spørger man en evolutionsbio-
log om eksempler på mikroevo-
lution, vil man givetvis få svaret, 
at resistens hos bakterier er en 

sådan målbar mikro-evolution. 
Problemet, som er blevet på-

vist de seneste år, er, at alle de 
tilfælde, man ser af resistens, ikke 
kan betragtes som reel evolution. 

Hvis der var tale om evolution, 
ville fx de penicillinresistente 
bakterier have genereret ny in-
formation i deres DNA for at opnå 
denne nye egenskab, men det er 
ikke det, forskerne ser. 

Alle laboratorieforsøg viser, at 
bakterier, som opnår resistens, 
har opnået det via en degradering 
af den genetiske information, 
hvilket vil sige, at fordelen for 
bakterien er opnået ved at smide 
information væk. 

At miste information er ikke 
evolution men det modsatte. 

Dette udgør et stort problem 
for evolutionsteorien, fordi man 

i mange år har brugt eksemplet 
med resistente bakterier som 
bevis for mikro-evolution. Nu skal 
forskerne til at spørge sig selv, om 
der overhovedet er eksempler på 
mikro-evolution, for meget tyder 
på, at variationer indenfor arter 
skyldes information, som enten 
allerede var til stede i DNA’et 
i forvejen, eller er resultatet af 
informationstab. 

Evolutionisterne mangler så-
ledes stadig at vise, at ny infor-
mation kan opstå via tilfældig 
mutation. Håbet om at fi nde dette 
bevis bliver mindre dag for dag, 
efterhånden som forskningen 
afdækker, hvordan den digitale 
kode i DNA fungerer.

Forstå forskellen på
mikro- og makro-evolution

Hvordan forklarer videnskaben
mangfoldigheden af planter og træer?

Evolutionsbiologer kan fx ikke gøre rede for ahornbladets facon. Svaret vil være, at den pågældende facon 
må have haft en overlevelsesmæssig fordel på et tidligere tidspunkt i plantens evolutionære historie.

Muligheden for at fi nde bevis for, at ny information i DNA’et kan opstå 
via tilfældig mutation bliver mindre og mindre, efterhånden som forsk-
ningen afdækker hvordan den digitale kode i DNA fungerer.
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MIG OG MELLEMØSTEN

Engang krøllede jeg en 100 kr. seddel sammen og fortsatte 
samtalen med de tre omkringstående. Vi er alle originaler. 
Omstændigheder, os selv eller andre kan gøre, at livet krølles 
sammen, akkurat som en 100 kr. seddel kan krølles sammen. 

Det store er imidlertid, at sedlen kan krølles op igen, den kan 
nænsomt rettes ud, den kan blive fi n igen. Dens værdi er heldig-
vis og endda uafhængig af, om den er krøllet eller ej. Selvom vi 
skulle blive lidt krøllede, så er vi alle enestående originaler og har 
samme og uendelig værdi i Guds øjne. Dette må vi tilegne os, 
uanset hvor krøllede vi selv eller andre bedømmer os. Der fi ndes 
kun een af dig, der fi ndes kun een med dit kald. Alles liv har stor 
og ofte vidtrækkende betydning. 

Jeg har lavet en bule i bagklappen på bilen. Mekanikeren siger, 
at det er patina. Normalt bruger man nu ordet patina om pletter 
på læderstole. Patina er smukt, så jeg har stadigvæk bulen. Bulen 
taler sit stille sprog, den minder mig dagligt om det ikke perfekte. 
Buler, patina eller krøller. 

Når jeg til daglig som læge sidder i dybe samtaler og journal-
skrivninger med mennesker på psykiatrisk afdeling, rammes jeg af 
ærefrygt. Mangfoldigt og vidt forskelligt. Hvilke belastninger, hvilke 
opvækstvilkår og hvilke sygdomme. Jeg ydmyges og tænker: Jeg 
gad vide, hvordan jeg havde klaret de buler, patina, sygdomme 
og krøller, hvis det var mig. 

En søndag skulle jeg prædike om barnekår. I mit barndomshjem 
sagde min far ofte, når jeg bad om noget: ”Du er barn af huset”. 
Underforstået var ”barn af huset” elsket uanset, og husets mulighe-
der var også barnets muligheder. Hvilket hjem! Det er svimlende, 
når vi læser om den fortabte søn og den også fortabte misundelige 
storebror, der af faderen får at vide, at ”Alt mit er dit”.

Barnet er tillidsfuldt; min far kan alt, ved alt og har alt. Det er 
barnekår at leve i faderhuset og være forbundet med de himmelske 
ressourcer. Da ophører trællekår, urimelige krav, frygt, undertryk-
kelse, håbløshed og præstations-identitet. Vi tilgives, sættes fri og 
tildeles ufortjent et helt nyt liv, uendelige ressourcer og identitet 
– en Kristus-identitet.

Søren Kierkegaard siger, at i kærlighedens miljø omkommer det 
onde. I kærlighedens miljø folder det krøllede sig ud, livet blomstrer 
på ny, livsappetitten og livsmodet tager til. 

Det tabte genvindes. Det prøvede, krøllede kan blive en styrke. 
De smukkeste roser vokser i dale. Bulen kan opfattes som 
patina - livserfaring. Livet er uretfærdigt, 
men Gud er god. Hurra for livet, ori-
ginalerne og kærlighedens miljø.:-)
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