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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

Først nu tør Mona sige, at hun er kristen
Da ingeniør Mona Seyghalahi 
blev registreret som asylansø-
ger i Danmark sidste år, skulle 
hun oplyse sin religion. For før-
ste gang sagde hun de forbudte 
ord: Jeg er kristen!

Mona (28) har fortalt sin histo-
rie til bladet Nyt på Tværs. Hun og 

manden Sijawash blev døbt alle-
rede efter to måneder i Danmark. 

- Vi kunne ikke vente længere.- 
Jeg bare græd og græd af glæde. 
Det var som at få et nyt liv og en 
ny fødselsdag, fortæller Mona.

Ægteparret hører til den kate-
gori af ”muslimer”, som har været 
hemmeligt kristne i hjemlandet. 

Monas mor fortalte hende, at 
Jesus elsker børn. Familien havde 
venner i den armenske kirke, men 
børnene vidste, at de ikke måtte 
tale med andre om troen. Mona 
fortæller, at hun også var tiltrukket 
af, at mænd og kvinder er lige i 
kristendommen.

Hendes mand voksede op i et 

armensk kvarter i Teheran. Da 
parret måtte fl ygte, var det med 
bøn til Jesus om hjælp. De kom 
med i en kirke Fredericia, hvor der 
var andre iranere, og de blev døbt 
i december sidste år. 

Parret fi k også velsignet deres 
ægteskab i kirken. Det blev en 
festlig dag med en stor bryl-

lupskage lavet af byens konditor, 
fortæller parret. De har holdt café 
som en del af deres praktikforløb 
på asylcenteret. Og de drømmer 
om en dag at åbne en restaurant 
i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistik fi k 
171 iranere asyl  sidste år.

Bodil

Læs også:
- Sognepræst: ’Vi lader 
ikke folk sælge deres sjæl 
for asyl’ side 5.
- Nordiske kirker hjælper 
fl ygtninge side 10.
- Hele artiklen om Mona 
side 17.

Den 28-årige ingeniør turde ikke sige de forbudte ord i det muslimske Iran – nu nyder hun religions-friheden i Danmark. 
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Krifa-advokat får møderet 
for Højesteret
Mathias Staugaard Nielsen, Aarhus, har 
fået møderet for Højesteret.

Siden 2008 har han arbejdet på Krifas 
advokatkontor, hvor han primært fører sa-
ger inden for ansættelsesret og personska-
der. Hans første sag i Højesteret var den 
13. oktober. Den handler om, hvor længe 
en omplaceringsforpligtelse kan gøres 
gældende. Mathias Staugaard Nielsen er 
38 år og cand.jur. fra Aarhus Universitet 2005.

Viet d. 13. august: 
Mette Lundbak Jep-
sen, datter af Birte 
og Bernt Lundbak 
Jepsen, Brande 
til Audun Sviland 
Strand, søn af Ragn-
hild Sviland og Egil 
Strand, Norge.

Nyt teologisk e-tidsskrift
Professor i Gammel Testamente på 
Dansk Bibel-Institut, Jens Bruun Kofo-
ed, er tovholder for det nye elektroniske 
tidsskrift eMissio. De øvrige i redaktio-
nen er Olav Vestbøstad (Norsk Luthersk 
Mission) og Ingebjørg Nandrup (Fjell-
haug International University College).

Jens Bruun Kofoed bidrager selv med 
artiklen ’Hvor kom djævelen fra?’ i første 
udgave af eMissio. Tidsskriftet publicerer 
populærvidenskabelige artikler og debatindlæg inden for alle teo-
logiske discipliner med særlig fokus på missiologi.

eMissio henvender sig til  præster, prædikanter og missionærer,  
ledere med ansvar for kirkens mission og til alle andre med interesse 
for evangelikal teologi og mission.

- eMissio har til hensigt at formidle aktuel information om 
forskning og mission, opmuntre til debat om missionsteologiske 
spørgsmål og bidrage med nye impulser, som kan inspirere og 
udfordre i teologi og mission, lyder beskrivelsen på hjemmesiden.

Bodil

Viet i Mariehøj Kirke 
i Silkeborg lørdag 
den 3. september: 
Hanna Nielsen, 
Aarhus, datter af 
Vibeke og Torsteen 
Nielsen, Engesvang 
og Thomas Klitlund 
Nielsen, Aarhus, søn 
af Dorte og Henrik 
Klitlund Nielsen, 
Fredericia. 

Foto: Eikfoto

Johan Dalsgaard, som tidligere 
har været i praktik i menig-
heden, bliver nu Karlslunde 
Strandkirkes 3. sognepræst. 

Allerede i efteråret 2013 var 
Johan i praktik som præst i 
Strandkirken. Fra januar 2014 
hjalp han med konfi rmandunder-
visningen. Men han har ikke altid 
villet være præst...

Tidligere ateist
Johan har tidligere fortalt Ud-

fordringen om sin baggrund:
Som barn var Johan ikke blevet 

døbt, da hans forældre mente, 
det var noget, han selv skulle 

beslutte. De fl irtede derimod med 
det alternative miljø, og han fi k 
ingen kristen påvirkning fra dem.

Allerede som 10-årig begyndte 
han at eksperimentere med at 
ryge hash, da forældrene til nogle 
af hans venner var alkoholiserede 
og tog stoffer. Hans forældre op-
dagede det ikke i starten, da han 
ofte legede med kammeraterne 
og klarede sig godt i skolen. 

Senere forsøgte han sig med 
hårdere stoffer og butikstyveri. 
Men i slutningen af gymnasiet 
blev han træt af det hele og var 
tæt på at droppe ud.

– Jeg var træt af livet. Jeg sad 
jo bare og røg hash med nogle 

andre, og jeg syntes, at livet var 
tomt og meningsløst, husker Jo-
han Dalsgaard.

I mellemtiden var hans for-
ældre blevet kristne gennem 
et Alpha-kursus, og hans mor 
råbte til Gud om at gribe ind. Hun 
oplevede, at Gud ledte hende til 
at få Johan ind på Det kristne 
Gymnasium i Ringkøbing.

Og her fandt han selv troen på 
Jesus. Senere begyndte han at 
læse teologi i Aarhus.

Indsættes d. 6. november
Johan Dalsgaard er 32 år 

og bor i Emdrup sammen med 
sin hustru Julie og sønnen Da-

vid på 1 år. Det sidste års tid har 
han været lærer på Jakobskolen, 
- en kristen friskole på Frederiks-
berg. Gennem de seneste år har 
han desuden prædiket, ledt guds-
tjenester og undervist i "Byens 
Valgmenighed" i København på 
frivillig basis. 

Ved gudstjenesten søndag 6. 
november kl. 10.30 bliver Johan 
indsat i Strandkirken. Han blev 
ordineret i Roskilde Domkirke den 
10. oktober.

Bodil

Den 25. oktober kl. 10 tager 
Horsens Kommunes borgme-
ster Peter Sørensen, Bygholm 
Landbrugsskoles forstander 
Kaj Aage Højgaard, formand 
Johan Schmidt og DanskOa-
ses generalsekretær Karsten 
Bach i fællesskab det første 
spadestik til SommerOases nye 
festivalplads.

I 2017 får Horsens en festi-
valplads, når landbrugsskolens 

område bliver taget i brug til Som-
merOase - den årlige festival for 
kirke- og trosinteresserede. 

Efter årlig vækst er Som-
merOase vokset ud af pladsen 
i Odder. DanskOase har derfor 
valgt at bruge pladsen omkring 
Bygholm Landbrugsskole og 
Kursuscenter.

- Vi er glade for, at vi i samar-
bejde med Bygholm Landbrugs-
skole har fået mulighed for at 
holde vores landsdækkende 

kristne festival i Horsens, og vi 
håber, pladsen kan blive til glæde 
for mange andre og medvirke til 
at udvikle kulturlivet yderligere i 
denne aktive kommune, fortæller 
Karsten Bach.

Naboer, presse og andre inte-
resserede er velkomne til at kigge 
forbi pladsen d. 25. okt. Her vil 
samarbejdspartnerne byde vel-
kommen med lidt godt til ganen 
– og fortælle mere om planerne 
med pladsen.

Fra 2002 til 2016 blev festivalen 
holdt i Odder. Tidligere har den 
bl.a. været i Aalborg.

DanskOase arbejder ud fra 
Folkekirkens evangelisk-lutherske 
grundlag og ønsker gennem kon-
ferencer, netværk og ressourcer 
at skabe rammer for levende 
kirkeliv.

Bygholm Landbrugsskole dri-
ver et moderne kursuscenter, 
som skal stå for aktiviteterne 
omkring den nye festivalplads.

Bodil

Arken forlader Esbjerg i oktober
Noahs Ark, Europas første fl ydende bibelske museum, har haft 
over 100.000 gæster på sin tur gennem Danmark. Sidst i efterårs-
ferien afsluttes besøget i den sidste danske by, Esbjerg. 

Afhængig af vejret regner man med, at arken forlader Esbjerg den 
24. oktober. Herefter skal den besøge Bremerhaven i Tyskland på 
vej tilbage til Nederlandene, hvor den skal blive liggende i nogle år.

I Danmark har der været store oplevelser, bl.a. med besøg af 
Dronning Margrethe. Kongeskibet Dannebrog har ligget som nabo til 
arken, og kronprins Frederik har også besøgt udstillingen i København 
sammen med sine børn. 

Så var der også lige et ”angreb” på arken i dansk farvand, da arken 
var på vej tilbage fra Norge. Besætningen frygtede det værste, da en 
af kystvagtens helikoptere nærmede sig  i rum sø. De havde lige op-
levet at få smadret siden af arken under en manøvre, hvor den norske 
kystvagt ville hjælpe med bugseringen. Men den danske kystvagt ville 
bare benytte chancen for at komme om bord, oplyser Noahs Ark, som 
ejes af den hollandske Mr. Aad Peters.

Bodil

Arken blev skadet af den norske kystvagt (se ’lappen’). Man 
frygtede derfor det værste, da den danske kystvagt nærmede 
sig i helikopter.

Første spadestik til Oase-plads
General-
sekretær 
Karsten 
Bach

Tidligere ateist bliver 
3. præst i Karlslunde 

Jørgen Bøytler mødte Paven
Jørgen Bøytler, der er generalsekretær for brødremenighederne 
i verden, har netop været til møde i Rom med andre sekretærer 
fra en række af verdens kirkesamfund. Onsdag mødte de Paven. 
- Det var en meget stor oplevelse. Han besidder stor integritet 
og åndelig styrke. Hans møde med os var et vigtigt signal om, at 
den Katolske Kirke vil økumenisk samarbejde, siger Bøytler.

Henri.
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Af Henri Nissen

”Munkebo” var Grethes Munks 
barndomshjem. Da faderen 
døde, måtte Grethe som 17-
årig og den yngste af 11 børn 
hjælpe moderen med at drive 
det lille landbrug. 

Men Grethe fi k tuberkulose og 
var dødssyg. Det tog så hårdt på 
moderen, at hun selv døde... 

Grethe blev imidlertid over-
naturligt helbredt gennem tro 
og bøn, og selv om hun tilhørte 
Indre Mission, bad hun et helt år 
Gud om at få Helligånden. Grethe 
forstod ikke, hvad der skete. Men 
det gjorde noget godt ved hende. 

Sammen med en veninde fra 
Aarhus, Elin Hansen, åbnede 
Grethe i 1966 et alderdomshjem 
med fem ældre beboere. Senere 
ændrede de hjemmet til pensio-
nat med plads til 15. 

Åndelig fornyelse
På grund af sin egen oplevelse 

af en åndelig fornyelse åbnede 
Grethe Munk stedet for den 
åndelige fornyelse, der opstod i 
70’erne i de gamle kirkesamfund.

Michael Harry, Cecil Cousen, 
Moses Hansen, Anne Lise og 
Peter Madsen og mange andre 
karismatiske personligheder har 
forkyndt og undervist her.

Og både de lokale kristne og 
tilrejsende har haft glæde af de 
møder, der blev holdt her.

Ramt af blodpropper
Udfordringen har fl ere gange 

omtalt de to damer og stedet.
Da Grethe Munk i 1999 blev 

ramt af syv blodpropper, måtte 
begge ben sættes af. 

Elin Hansen forsøgte tappert at 
føre stedet videre. Men arbejdet 
og økonomien voksede hende 
over hovedet. Måske var pres-
set medvirkende til, at Elin fik 
en blodprop i hjernen og nu er 
delvist lammet og bor på et lokalt 
plejehjem.

Hvem vil overtage?
En besked gik til Pottemage-

rens Hus i Holsted, da Elin måtte 
indlægges. Kendte Moses Han-
sen mon nogen, som ville føre 
det noget forsømte og forgældede 
sted videre i de to kvinders ånd? 
blev der spurgt.

Netop på det tidspunkt var der 

et faste- og bedestævne i Pot-
temagerens Hus. Og Dorthea 
Nielsen, som var med, følte straks 
hjertet banke, da hun hørte om 
Munkebo. 

Troen vakt til live
– Jeg var begyndt at komme i 

Pottemagerens Hus nogle år tid-
ligere, fortæller Dorthea. Jeg var 
menighedsrådsmedlem i Brørup 
og kom i den lokale folkekirke. Jeg 
var vokset op med Fadervor. Da 
vi fi k en ny præst, Majbrit Hviid 
Christensen, kom jeg til at snakke 
meget med hende. Jeg havde 
ganske vist været på Kolonien 
Filadelfi a for at blive uddannet 
som diakon, men det havde al-
drig været en personlig tro, som 
det nu blev, fortæller Dorthea 
Nielsen, der også havde en ud-
dannelse som bygningsmaler og 
socialpædagog. 

Slået ned af patient
Men Dorthea havde fået en 

arbejdsskade efter et overfald. 
En af de psykisk syge patienter 

på et behandlingssted havde 
nikket hende en skalle på en 
aftenvagt, så hun blev slået ud. 
Følgerne havde plaget hende 
i ti år. 

Da Dorthea var blevet åndeligt 
vakt til live, tog hun til møde i 
Pottemagerens Hus, som lå i 
nærheden. Hun var til forbøn og 
oplevede en helbredelse første 
aften, hvor Jørgen Hyldgaard 
talte. 

– Jesus satte mig fri. Jeg mær-
kede, hvordan der kom en lettelse 
over min krop, og Gud, Jesus og 
Helligånden blev meget mere 
nærværende. Jeg blev involveret i 
arbejdet og hjalp de næste fem år 

til med fx at byde gæster velkom-
men og meget andet. 

Mødte Tage 
Da Moses Hansen gennemfør-

te en møderække på Bornholm, 
Tour de Noah, deltog Dorthea 
også. Her mødte hun Tage Barrit 
Nielsen fra Aarhus, som havde 
været med Moses på korstog, 
messer og møder i 40 år. 

– Jeg har altid været i brand for 
Jesus. Jeg kommer oprindeligt fra 
Missionsforbundet, men skiftede 
senere til Citykirken i Aarhus, 
fortæller Tage. Livet igennem har 
han handlet med legetøj. Han 
begyndte i Sallings legetøjsaf-
deling, men blev så selvstændig 
og importerede legetøj, bl.a. de 
klemmebamser, som DSB hand-
lede med.

Dorthea og Tage blev meget 
gode venner, og det er de stadig. 
Men de er ikke gift, selv om de 
har samme efternavn. 

Glem det!
– Da jeg nu hørte om Munkebo, 

spurgte jeg Tage, om han ville 
tage med ud og se på stedet, 
fortæller Dorthea. 

– Og jeg må nok indrømme, 
at jeg havde mest lyst til at tage 
hjem igen, tilføjer Tage. 

– Det sagde jeg også til Dor-
thea: Nej, glem det. Der er alt 
for meget, der skal gøres. Det er 
måske bedre at rive det hele ned, 
husker Tage, at han sagde. Han 
beskriver stedet, som det så ud:

– Her var jo fyldt med møbler 
overalt. Her hang utallige bil-
leder. Her var halvandet tons 
syltetøj! Her var 14 fyldte kum-
mefrysere...! 

Værelserne var også fyldt med 

ting. Og der lå ting og sager på 
trapperne. Bygningerne trængte 
til en ordentlig omgang, og fyret 
skulle skiftes…

– Så vi tog hjem igen. Der var 
også en anden, som overvejede, 
om han skulle overtage stedet. 
Men jeg kunne nu ikke glemme 
Munkebo, fortæller Dorthea om 
det kald, hun følte. 

Vendte tilbage igen
– Men tre uger senere vendte 

vi tilbage. Dorthea var stadig 
opsat på at overtage stedet, og 
så tænkte jeg: Jamen, så gør vi 
det, selv om der er fi re huse plus 
dem, der skal rives ned. Det tog 
tre måneder at rydde op… Og to 
år at renovere...

– Mange frivillige har hjulpet 
til og gjort en stor indsats. Der er 
blandt andet væltet en mur mel-
lem de to mødesale, så der nu er 
et stort åbent lokale. 

Åndeligt kraftcenter
Dortheas vision for stedet er, at 

det skal være et åndeligt kraftcen-
ter, hvor mennesker kan komme 
og blive opladet. Enten på en 
form for retræte gennem kortere, 
eller længere tid, eller som et 
omsorgs-ophold, eller gennem de 
møder, som arrangeres på stedet.

Hver måned er der en aften 
med en taler udefra. Hver 14. 

dag er der bønnemøde. Den 
sidste torsdag i hver måned er 
der Israels-møde, fordi man her 
mener, at kristnes forståelse for  
bøn for Israels rolle i endetiden er 
meget vigtig. 

Bofællesskab
– Vi ønsker, at der skal være 

et kristent tværkirkeligt bofælles-
skab her. Vi håber at der kommer 
nogen, der har tjenersind og kan 
være med i visionen for dette 
sted. Til sommer regner vi med 
at bruge græsmarken, som hører 

til ejendommen, til en form for 
bibelcamping, fortæller Dorthea. 

– Men vi regner også med at 
leje værelser ud for en nat eller to, 
ligesom bed-and-breakfast, hvis 
nogen har brug for det. Der er 
for øjeblikket fem værelser i den 
nye afdeling, som tidligere har 
været brugt til plejepatienter. Og 
desuden er der 4 værelser henne 
ad gangen. Plus et hus, hvor de 
nuværende beboere regner med 
at fl ytte ud, og vi håber, at andre 
vil fl ytte ind og være med i vores 
bofællesskab. 

Dorthea blev vakt
- nu vækker hun 
Munkebo til live
I over 50 år drev to kvinder en hotelpension i Blenstrup ved Hadsund. 
Nu håber nye kræfter, at det igen kan blive et åndeligt kraftcenter.

Sognepræst Majbritt Hviid 
Christensen blev en god sam-
talepartner for Dorthea.

Elin Hansen og Grethe Munk 
kæmpede i over 50 år for de-
res pensionshotel Munkebo.

Dorthea og Tage blev meget gode venner, og det er de stadig. Men de er ikke gift, selv om de har 
samme efternavn. De brænder begge for at gøre Munkebo til et åndeligt kraftcenter igen.
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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

Folkekirken har et medansvar 
for at hjælpe udsatte familier, 
mener den tidligere formand 
for Børnerådet, Lisbeth Zor-
nig Andersen. Hun besøger 
Folkekirkens Hus  i Aalborg 
sammen med Lotus Turell den 
25. oktober.

I maj 2012 fortalte Lisbeth Zor-
nig i den rystende dokumentar på 
DR ”Min barndom i helvede” om 
en opvækst fyldt med svigt og 
seksuelle overgreb. Også Lotus 
Turell, datter af forfatteren Dan 
Turell, har oplevet at vokse op i 
et hjem med misbrug.

Når Lisbeth Zornig Andersen  
gæster Folkekirkens Hus vil 
hun give fl ere konkrete bud på, 
hvordan kirken kan hjælpe mis-
brugsfamilier. 

Bad Jesus om hjælp
Lisbeth Zornig Andersen har 

fortalt, at hun i 12-års alderen ind-
rettede et bederum i spisekam-
meret og skrev digte om Jesus. 
Hun håbede bare at få hjælp.

Den nu 48-årige forfatter, de-
battør og tidligere formand for 
Børnerådet vil sammen med 
Lotus Turell fortælle om, hvordan 
man overlever en barndom, der 

er uegnet for børn. Lisbeth Zornig 
Andersen har også fi re forslag 
til, hvordan kirken kan hjælpe 
udsatte familier i retning af den 
overlevelse.

Det kan kirken gøre
For det første kan de kirkelige 

organisationer tilbyde anonym 
rådgivning og skabe et trygt rum 
på afstand af kommunen.

- Børn og unge går ikke på 
kommunen. Slet ikke dem, der 
som Lotus kommer fra over- el-
ler middelklassen. De forbinder 

kommunen med at få lavet pas 
og sygesikringskort, intet andet. 
Derfor er der i stedet brug for 
hjælp fra private rådgivninger, 
mener hun.

For det andet kan folkekirken 
tilbyde cellegrupper og oplæring 
for nybagte forældre.

For det tredje kan folkekirkens 
præster være opmærksomme 
på behovene hos børnene ved 
konfi rmationsforberedelsen. De 
unge betror nemlig somme tider 
præsten deres problemer.

For det fjerde har folkekirkens 
medarbejdere også en skærpet 

underretningspligt, hvis de får 
mistanke om mistrivsel hos et 
barn. Og hvis de ikke lige kan 
fi nde ud af det, er der god hjælp 
at hente på hjemmesiden deldin-
bekymring.nu, fortæller Lisbeth 
Zornig Andersen.

Sidst, men ikke mindst, kan fol-
kekirken på mange måder være 
det betydningsfulde fællesskab, 
som netop disse familier har brug 
for. Især i udkantsområderne, 
hvor lokale samlingssteder lukker, 
understreger Lisbeth Zornig.

Bodil

Kvindedage 
i Dansk Oase

Konkurrence for unge: Hvem skal 
prædike på globalt kirkemøde?
Det Lutherske Verdensforbund (LVF) har udskrevet en prædiken-
konkurrence for unge præster. Vinderen får lov til at prædike på 
generalforsamlingen i Windhoek, Namibia, i maj 2017.

Om betingelserne hedder det:
”Prædikenen skal henvende sig til hele den globale forsamling af 

lutherske kirker og udtrykke, at vi er frigjort igennem Guds nåde samt 
appellere til kirkens kontinuerlige reformation (ecclesia semper 
reformanda est).”

Alle præster under 30 år kan deltage. Prædikenen skal være 
indsendt senest den 31. oktober til sermon2017@lutheranworld.org

Prædikenen skal fylde 700-1000 ord og være skrevet på enten 
engelsk, spansk, tysk eller fransk. Den skal helst henvise til et eller 
fl ere af følgende skriftsteder: Anden Mosebog 20:1-6/ Salme 46 i 
Det Gamle Testamente/ Galaterne 5:1, 22-26 eller Johannesevan-
geliet 15:1-11.

For at deltage, skal man være ordineret i Folkekirken eller en af 
LVFs øvrige medlemskirker, og man skal være født efter maj 1984, 
oplyser Folkekirkens Mellemkirkelige Råd.

Bodil

”Unspoken” er titlen på Dansk 
Oases årlige kvindekonfe-
rence, Women´s Reboot, som 
i år holdes fredag og lørdag d. 
28.-29. oktober i Aarhus Valg-
menighed i forstaden Åbyhøj.

Årets tema, ”Unspoken” (en-
gelsk for ”usagt”), lægger op til 
et par dage, hvor man vil gå i 
dybden med sætningen: ”Der er 
så meget, kvinder ikke siger…”.

- Vi ønsker at sætte fokus på 
at skabe nåde i kvinders liv. Vi vil 
gerne gøre op med det faktum, at 

kvinder ofte tier omkring det, der 
er allervigtigst i deres liv. Nå vi 
møder kærlighed, kan vi langsomt 
gøre det usagte sagt, lukke op og 
sætte ord på det, vi ellers ikke tør 
sætte ord på overfor andre. I mø-
det med Jesus får vi frimodighed 
til at sætte ord på det usagte, så 
vi kan blive fri af dets magt, lyder 
det i Dansk Oases oplæg.

Kvinder i alle alder indbydes til 
at deltage. Der kræves tilmelding, 
som kan ske på Dansk Oases 
hjemmeside senest 23. oktober. 
Konferencen begynder kl. 19 om 

fredagen, og lørdag fra kl. 9 til kl. 
21.30 – begge dage med masser 
af seminarer og samtaler kvinder 
imellem.

- Vi tror på vigtigheden af at 
vandre sammen og dele liv med 
andre kvinder. Vi drømmer om at 
se hinanden vokse i åndelig og 

relationel modenhed og modigt 
gå på Guds kald til os, men også 
at give hinanden et befriende 
rum, hvor der er plads til at være 
uperfekt og til at turde elske 
at være kvinde, hedder det fra 
Dansk Oase.

Steen

Bestyrer ansat i
PilgrimsHuset Maribo
PilgrimsHuset ved Maribo Domkirke har 
siden foråret 2016 haft en deltidsansat 
medarbejder til at stå for cafeen. Nu har en 
privat donation gjort det muligt at ansætte 
Louise Buhl Skjold som bestyrer.  

Louise Buhl Skjold, som bor i Sakskøbing, 
er uddannet kontorassistent med speciale 
i administration. Hun har tidligere arbejdet med budgetlægning og 
indkøb og været med til at arrangere konferencer. Hun har også boet 
5 år i Skotland, hvor hun var souschef på et 4-stjernet hotel i højlandet.  

Den nye bestyrer fortæller, at personalet er med til morgensang i 
domkirken hver onsdag: ”Det skaber en god sammenhæng i huset, 
at vi alle deltager her – også os som står ”bag disken”, når vi samles 
efter morgensang til kaffe og nybagte boller i caféen”, siger hun.

 Louise B. Skjold ser frem til fortsat at være med til at udvikle Pil-
grimshuset, som ejes af den erhversdrivende fond Refugiet Lolland-
Falster, oplyser Lolland-Falster Stift. 

Bodil

Folkekirken kan hjælpe udsatte familier
Lisbeth Zornig Andersen holder foredrag om misbrug sammen med Lotus Turell i Folkekirkens Hus.

Dan Turells datter Lotus har for nylig fortalt om sin barndom i 
DR-dokumentaren ”Lotus og den fulde sandhed”. 

Forfatter Lisbeth Zornig kan 
fortælle om en barndom, der 
var uegnet for børn.

Alle kristne er forenede i ”blodets økumeni”, siger paven. 

Under det store skisma i 1054, hvor patriarken i Konstantinopel 
brød med paven i Rom, blev den kristne kirke splittet i to dele med 
den ortodokse kirke i øst og den katolske kirke i vest. Fra 1517-
1521 blev vestkirken opsplittet i yderligere to dele mere, da den 
lutherske reformation brød løs. 

På grund af disse splittelser, der har skabt meget bitterhed og 
uforsonlighed blandt kristne, har man i nyere tid gjort et stort stykke 
arbejde gennem den økumeniske bevægelse for at klinke skårene 
og for at opnå større enhed mellem kristne. Der har været mange 
gode tilnærmelser i årenes løb, men der ikke har ikke været noget 
gennembrud, der har tilvejebragt fuld enhed mellem de tre kirker 
til trods for, at de har troen på Kristus tilfælles. 

Men forleden kom pave Frans med en opsigtvækkende be-
mærkning under en konference for en international økumenisk 
organisation. Paven pegede nemlig på, at når kristne i dag forfølges 
af terrorister eller stormagter, er de forenet gennem det, som han 
kalder for “blodets økumeni”.

 ”Når terrorister eller stormagter forfølger kristne mindretal eller 
kristne, spørger de ikke først: ”Er du luthersk? Er du ortodoks? Er 
du katolik? Er du en reformert kristen? Er du fra Pinsebevægelsen? 
“Nej! ”Du er en kristen!”, sagde paven. 

Hans pointe er altså, at alle kristne uanset deres kirkelige 
tilhørsforhold nu opfattes og behandles på samme måde af dem, 
der forfølger dem.

“De skærer alle over én kam, og for dem er der kun ét, der 
tæller: den kristne. Fjenden tager ikke fejl og ved udmærket, 
hvordan man genkender, hvor Jesus er. Dette er blodets øku-
meni”, understregede pave Frans.

Det er tankevækkende, at det kan blive martyrerblodet, der 
kommer til at forene de kristne i moderne tid. De mange dialog-
møder ikke har ikke båret tilstrækkelig med frugt til, at kristne 
kunne begrave stridsøksen, men de verdensomspændende 
kristenforfølgelser tvinger kristne til at stå sammen. 

Og paradoksalt er det især også, at det er fjenden, der nu 
minder os, at vi alle er ét, sådan som Jesus ifølge Johannes-
evangeliet selv bad om, at vi må være. 

Kristenforfølgere 
skelner ikke mellem 
kirkeretninger
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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

Indre Missions rådgivningsside 
Adamogeva har udgivet en rapport 
på basis af en større undersøgelse 
om kristne unges forhold til porno 
og onani samt deres seksuelle 
erfaringer.

- Det er udfordrende læsning, 
fortæller Vibeke Sode Hjort. For selv 
om de unge kommer fra kirkelige 
organisationer med et traditionelt 
syn på seksuelt samliv som noget, 
der hører hjemme i ægteskabet, viser 
undersøgelsen, at det er svært for mange at leve op til idealet.

Fx har 45% af de kristne unge haft samleje eller været med i 
anden intim seksuel aktivitet, inden de bliver gift. Og drengene/
mændene har stort set samme forbrug af porno som ikke-kristne 
danskere generelt.

- Rapporten kalder på nærværende voksne, der tør formidle 
kristen vejledning og rådgivning om seksualitet til børn og unge 
på en relevant måde. Og den kalder på omsorg og forkyndelse af 
tilgivelse over for dem, der er præget af skam og fortrydelse over 
deres handlinger, fastslår Vibeke Sode Hjorth.

Rapporten er tilgængelig på http://adamogeva.dk/ressourcer
Bodil 

Adam og Eva-rapport 
om brug af porno

Sognepræst om dåb af asylsøgere:

Vi lader ikke folk sælge 
deres sjæl for at få asyl
Kirkeministeren har igen opfordret til at vente med at døbe asylsøgere. 
Men hverken biskopper eller præster fi nder det rimeligt, og 500 er blevet døbt i år.
Af Bodil Lanting

Kirkeminister Bertel Haarder 
(V) har udtrykt frygt for, at asyl-
søgerne forsøger at opnå asyl 
ved at lade sig døbe. 

Samtidig udsætter de sig selv 
for øget risiko i hjemlandet, hvis 
de trods dåb alligevel får afslag 
på asyl, mener han. 

Kirkens indre anliggende
Samtidig erkender Haarder 

dog, at han som kirkeminister 
ikke kan blande sig i kirkens indre 
anliggender, hvis biskopper og 
præster ikke vil udskyde dåben 
af de konverterede asylsøgere.

Også kirkeordfører fra Dansk 
Folkeparti, Christian Langballe, 
udtrykker frygt for, at dåben skal 
være ”en genvej til asyl”.

Men bl.a. biskop i Viborg Henrik 
Stubkjær afviser tanken om, at 
præster bør vente med at døbe 
asylsøgere:

”Jeg kan ikke se, at vi skal ud-
skyde dåben. Jeg mener, at det 
er kirkens indre anliggende, og 
det er vi biskopper meget enige 
om,” siger han til Jyllands-Posten.

Præsterne vil døbe
En af de folkekirkepræster, 

som har døbt adskillige asylsøge-
re, er Carsten Ørum Jørgensen i 
Nørrelandskirken i Holstebro. Han 
erklærer, at han udmærket ved, 
hvad asylsøgerne risikerer ved at 
lade sig døbe. Og at de også her i 
landet kan opleve forfølgelse, hvis 

de bliver kristne.
Også sognepræst Niels Ny-

mann Eriksen fra Apostelkirken 
på Vesterbro i København har 
fl ere år erfaring med konverte-
rede asylsøgere. Og man døber 
ingen af dem, uden at de har 
været igennem en lang proces 
med undervisning og samtaler.

- For mig at se er det vores 
ansvar som kirke at fastsætte 
nogle forsvarlige processer om-
kring konvertering. Og det handler 
først og fremmest om at give tid, 
så asylansøgerne når at komme 
i kontakt med sig selv, så vi ikke 
risikerer, at de sælger deres sjæl 
for en opholdstilladelse. Fordi 
det købmandsskab vil vi ikke 
være med til, siger Niels Nymann 
Eriksen.

Det er kompliceret, når asyl-
søgning og konvertering falder 
sammen. Men jeg synes, 
det ville være forkert at følge 
Bertel Haarders råd, siger 
sognepræst Niels Nymann 
Eriksen til TV 2.

Kristendemokraterne er nu 
halvejs med underskrifterne
KD samler de trofaste støtter til et formindsket landsmøde på Brogården i Middelfart. Partiet er over 
halvvejs med at skaffe de 20.000 underskrifter og håber, det lykkes, inden der bliver udskrevet valg. 
Mens truslerne om folketings-
valg hele tiden rumler på Chri-
stiansborg, samles Kristen-
demokraterne på lørdag den 
22. oktober til et to-dages 
landsmøde. 

Partiet er nu nået op på 12.500 
underskrifter. Dvs. over halvdelen 
af de godt 20.000 underskrifter, 
som er nødvendige for, at partiet 
igen kan opstille. 

Nås det ikke, inden et valg 
udskrives, må man begynde 
forfra. Og i alle tilfælde gælder 
underskrifterne kun i 18 måneder, 
hvis man ikke når i mål. 

Efter at partiet heller ikke kom 
ind ved sidste folketingsvalg, 
er det tyndet lidt ud i de aktive, 
selv om medlemstallet ikke er 
faldet markant. Men der er færre 
delegerede til landsmødet, end 
der plejer at være. 

Denne gang har partiet valgt 
et mindre mødested end Lille-
bæltshallen, nemlig Brogården 
i Middelfart.

Den skjulte varme
Formanden, Stig Grenov, kan 

føle sig sikker i formandsstolen 
trods valgnederlagene, for der 

er ikke opstillet modkandidater. 
Der bliver dog valg til hovedbe-

styrelsen, hvor 19 kandidater er 
opstillet til de 10 pladser. 

I indkaldelsen til landsmødet 
citerer Grenov den tidligere stats-
minister Monrad for, at: 

”Kristendommen skal gen-
nemstrømme politikken som en 
skjult varme”. 

- KristenDemokraterne ønsker 
et samfund bygget på kristne 
værdier. Vi ser det enkelte men-
neske som uerstatteligt og ene-
stående. Vi vægter fællesskab 
højere end blind økonomisk 
vækst. Og vi holder fast i, at bor-
geren er ansvarlig for sig selv og 
sit medmenneske.

Men kristne værdier handler 
også om frihed til at ytre sin me-
ning - også hvis man er religiøs, 
skriver Grenov.

Kommunalvalg
Landsmødet har mest fokus på 

by- og regionsråds-valgene i no-
vember 2017. Derfor taler byråds-
medlemmerne Birgit Jacobsen, 
Hedensted, og Bjarne Hartung 
Kirkegård, Bornholm, har en 
workshop. Og gymnasielærer 
Marianne Karlsmose, der også 
selv har været landsformand, 
giver et oplæg om regionspolitik.

Desuden er der et oplæg ved 
journalist Karen Lumholt, Valby, 
om, hvorvidt magthaverne har 
glemt, at landet består af men-
nesker.

Religionsfrihed
Blandt de resolutioner, de 

delegerede skal debattere, er 
et forslag fra Fyns storkreds om 
forkyndelsesfrihed. Det tager 
afstand fra Kirkeministeriets 
”enighedspapir” af 31. maj 2016, 
der kriminaliserer nogle religiøse 
holdninger til fx homoseksualitet.

- Tolkes papiret snævert, vil 
det ramme fx oplæsning af gam-

meltestamentlige tekster, hvor 
der omtales dødsstraf for visse 
handlinger uden skelen til, hvilken 
sammenhæng disse tekster er 
blevet til i.

En så vidtrækkende bestem-
melse umuliggør dialog og vil kri-
minalisere klassisk kristendom, 
der har været en del af dansk 
kultur i mere end 1.100 år, skriver 
fynboerne.

Henri.
Stig Grenov fortsætter.

Weyman er 
igen i Danmark
Weyman Howard, som har 
skrevet kursusbogen ”Love 
Works” kommer på en kort 
visit til Danmark. 

Weyman er amerikaner, men 
har boet i Danmark og er også 
kendt i Oase-kredse og frikir-
ker, hvor han har delt sin egen 
historie om, hvordan Guds 
kærlighed kan forandre mislykkede liv.

Kurset, som han har opbygget, forsøger at omsætte Helligåndens 
”frugter” i dagligt liv: Kærlighed, glæde og fred; tålmodighed og 
hjælpsomhed; godhed og troskab; nænsomhed og selvbeherskelse.

Han taler ved et møde i Morgenstjernen, Christiansfeld, onsdag 
d. 26. oktober kl 19.30. Og han vil desuden tale til en mellemøstlig 
gruppe i København.

Henri.

Weyman og Susan Howard

Seks koncerter med 
Evangeliets Gyldne Sange
Det nordjyske kor, Evangeliets Gyldne Sange, som har specia-
liseret sig i at synge de gode gamle vækkelsessange, er indtil 
jul inviteret til at holde seks koncerter i Nordjylland.

Det sker i Baptistkirken i Pandrup-Birkelse d. 23. oktober, Pin-
sekirken i Thisted d. 27. okt., Missionsforbundet i Tylstrup d. 8. nov. 
om eftermiddagen, samt julekoncerter i Fristedet i Brovst d. 26. 
november, i Hjørring Baptistkirke søndag d. 4. dec. og i den store 
kirke i Stenum d. 18. december.

Henri.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Tag afstand fra det onde
1 Så kom der nogle og fortalte Jesus, at Pilatus havde nedslag-

tet nogle jøder fra Galilæa, netop som de bragte deres offerdyr til 
slagtning i templet. 2 Da sagde Jesus: »Mener I, at de galilæere 
var værre end andre mennesker, fordi det gik dem sådan? 3 Det 
var de ikke. Men I vil alle gå til grunde, hvis I ikke ændrer jeres 
indstilling og tror på mig. 4 Og hvad med de 18, der blev slået 
ihjel, da tårnet ved Shiloa-dammen væltede ned over dem? Tror 
I, at de var værre end alle andre mennesker i Jerusalem? 5 Nej, 
jeg siger jer: Jeres skæbne bliver lige så tragisk som deres, hvis 
I ikke ændrer jeres indstilling og søger Gud.«

De jødiske lederes mangel på åndelig frugt
6 Jesus fortalte derefter følgende historie: »En mand havde 

en vinmark, hvor der også stod et fi gentræ. Han kom fra tid til 
anden for at se, om der var frugt på træet, men hver gang blev 
han skuffet. 7 Til sidst sagde han til sin gartner: ‘Det er nu tredje 
år, jeg forgæves har kigget efter frugt på det træ. Tag og fæld 
det! Hvorfor skal det stå og tage kraften fra jorden, når det ingen 
frugt giver?’ 8 Men gartneren svarede: ‘Åh, herre, lad det stå året 
ud, så vil jeg grave omkring det og give det ekstra gødning. 9 Hvis 
træet derefter bærer frugt, er det fi nt. Hvis ikke, er du i din gode 
ret til at hugge det om.’«

Søndagens tekst: Luk. 13,1-9

For en del år siden opsøgte en 
kvinde, der havde fået kræft, 
mig i præstegården. 

Hun var ulykkelig, ikke kun 
på grund af den alvorlige kræft, 
men måske endnu mere, fordi 
hun havde søgt hjælp i en 
nyreligiøs gruppe i København 
og fået at vide, at sygdommen 
var hendes egen skyld, idet hun 
havde levet og spist forkert. 

Den holdning er en integreret 
del af hinduismen og af jøde-
dommen på Jesu tid. Når man 
læser lidelsernes bog - Jobs 
bog - så mener vennerne, at alle 
Jobs lidelser, i hvert fald til dels, 
er hans egen skyld. (Job 5:7). 

Det samme mener de men-
nesker, der fortæller Jesus om 
de dræbte galilæere, og også 
hans disciple ved mødet med 
en blind mand (Johannes 9). 

Jeg forklarede den kræft-
ramte kvinde, at ifølge Jesu 
lære er der normalt ikke nogen 
årsagssammenhæng mellem 
personlig skyld og sygdom. Jeg 
bad hende om læse nogle kapit-
ler i Markusevangeliet. Derefter 
mødtes vi en del gange, hvor vi 
drøftede det, hun havde læst. 
Hun fi k fred i sin sjæl, da hun 
kom til tro på Jesu tilgivelse 

og kærlighed. En dag sagde 
jeg til hende, at jeg savnede 
de mange sommerfugle i barn-
dommens have. Næste gang, 
vi mødtes, medbragte hun en 
sommerfuglebusk, som jeg 
derefter havde meget glæde af 
i mange år, når sommerfuglene 
begyndte at sværme om dens 
blomster.

Er du skyldig?
Sædvanen tro gør Jesus 

samtalen personlig. Se dig selv 
i spejlet! Brug ikke så meget tid 
på at vurdere andre, som på at 
få ”bjælken ud af dit eget øje, 
før du arbejder med splinten i 
andres”. Ulykke, sygdom og død 
kommer til alle. Er du klar dertil?

Jesu klare lære er, at ethvert 
menneske er skyldigt overfor 
Gud. Omvendelse er det ene-
ste, der kan redde et menneske 
fra død og undergang.

Bibelsk omvendelse er at 
vende sig til Jesus Kristus og 
tro på evangeliet.

Kan et land og et 
folk være skyldigt?

Og derfor blive straffet? Ja, 
det er muligt. Jesus profeterer 
nu om Jerusalem og det jødiske 
folk. Vingårdsejeren er Gud. 
Gartneren er Jesus. Figentræet 

er Israel. Figentræet var plantet 
og klar til at bære frugt. Israel, 
Guds øjesten, udvalgt og vel-
signet gennem århundreder. 
Folket, som Messias skulle 
komme til. Nu havde Messias - 
Jesus Kristus - i tre år vandret 
landet tyndt, havde talt livets ord 
og udført alle sine mirakler, og 
alligevel havde langt de fl este 
ikke omvendt sig for at tjene den 
levende Gud. 

Alle ved, at et frugttræ, der 
ikke bærer frugt, er ganske 
unyttigt og fortjener at blive 
hugget om. Tiden er ved at 
løbe ud for Israel, og ca. 40 år 
senere hugges fi gentræet om 
med Jerusalems ødelæggelse, 
og landet lægges efterhånden 
øde med krig, død og land-
fl ygtighed. Straffen for vantro, 
afgudsdyrkelse, ondskab og 
alle mulige andre synder. Sådan 
var det dengang, og sådan er 
det fortsat. 

Heri er der en advarsel både 
til det enkelte menneske og til 
ethvert land.

En chance til
Hvis du ikke bærer frugt 

som kristen, så skynd dig at 
omvende dig til Jesus. 

For et døbt menneske er 
frugten: et liv i tro på Jesus, 
i tjeneste for ham og med 
bekendelsen af hans navn på 
sine læber. Apostlen Peter fi k en 
chance til. Giv fi gentræet et år 
til, så skal jeg få gravet omkring 
det og givet det gødning! 

Jesus kom med mange af-
sluttende formaninger til folket 
og dets ledere. Han bad om 
tilgivelse for folket, da han hang 
på korset. Han opstod fra de 
døde. Han sendte Helligånden 
fra Himlen over Jerusalem, pin-
sedag. Disciplene forkyndte om 
hans opstandelse, og udførte 
mirakler i hans navn, men de 
fl este omvendte sig ikke, derfor 
kom straffen og dommen over 
dem. 

Der er tid endnu for enhver af 
os, men en dag er det for sent.

Sommerfugle-
busken i min have

Et fi gentræ med frugt. I søndagens tekst er fi gentræet, der ikke 
bærer frugt, et billede på Israel, Guds udvalgte, som ikke havde 
taget imod Jesus, Guds søn.

                        Af Stig Christensen

Pastor emeritus,
tidl. formand for 

Dansk Oase
Realisme og 
varme i politik
Det er måske lidt tankevækkende, at Kristendemokraternes 
formand netop vælger at citere tidl. statsminister D.G. Mon-
rad i indkaldelsen til landsmødet. (Side 5) 

For vel er det sandt, som Monrad har skrevet, at ”Kristen-
dommen skal gennemstrømme politikken som en skjult 
varme”. Men samme Monrad var også kendt - med rette eller 
urette gennem tv-serien - for at være en urealistisk leder. 

Han var én af de ansvarlige for, at vi mistede 8.000 soldater 
på ”Slagtebænk Dybbøl” i krigen mod preusserne i 1864. Na-
tional stolthed og urealistiske idealer forhindrede de stakkels 
soldater i at trække sig tilbage i tide fra den håbløse kamp 
mod en langt bedre udrustet tysk hær.

Blot at holde fanen højt, er ikke altid vejen til sejr.

Kristendemokraterne har nu tabt fi re folketingsvalg på stribe, 
og alligevel er det ikke just ydmyghed og selvransagelse - eller 
varme, - der præger KDs ledelse. 

Den bruger ofte sit sidste krudt på at skælde ud på de andre 
partier, fordi de opfører sig så ukristeligt. 

Det er nok ikke den slags varme, der fører til noget.

Det er i politik, som det er i dagligdagen. Vi opnår ikke 
noget godt ved at stille os op som selvretfærdige og udpege 
de andres fejl. For vi er alle fanget af den åndelige krig, og 
fjenden har gjort os blinde og krigsskadede, så vi skyder vildt 
omkring os og rammer hinanden. 

Måske har vi på det personlige plan opdaget, at hvis vi skal 
hjælpe et andet menneske, så må vi gøre os selv mindre end 
den anden. Vi må ydmyge os. Ikke tale ned til, men op til. 

Sådan er det jo også i politik. Det gælder om at blive en 
samarbejdspartner. En hjælper. En vejleder - i al beskedenhed. 
Ikke fordi vi selv er noget stort, men fordi vi forhåbentlig har 
lært lidt af Ham, som jo ER vejen, sandheden og livet. 

Det er den varme, der er brug for i politik. 

Selv om man kan have nogle forbehold overfor KD, så tager 
jeg nu hatten af for de trofaste og tapre landsoldater i KD. 

For at redde deres land - og det er det, der driver de trofaste 
- har de indsamlet 12.500 underskrifter. Det er over halvdelen 
af de nødvendige ca. 20.000 for at kunne opstille. 

Lad os hjælpe med de sidste, mens vi beder om en ny 
konstruktiv ånd og varme blandt alle politikere. For det 
er helt nødvendigt - med eller uden KD.

(Hvis man vil hjælpe KD, kan man skrive navn 
og mail på hjemmesiden kd.dk. Så får man et 
link sendt og kan straks underskrive vælgerer-
klæringen elektronisk med Nem-ID.) 

Ugens bedeemner
* Bed for din by / kommune.

* Bed for skoler, medier og politikere.
* Bed for KD og kristne politikere.

* Bed for frihed til at praktisere troen. 
* Bed for forfulgte kristne overalt 

– og ny mission
i Helligåndens

kraft.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Mål: En fælles bedegruppe i alle danske kommuner.
Tilmeld din gruppe på forbedere@udfordringen.dk

Hvis du ikke bærer frugt som kristen, så skynd dig at omvende dig til Jesus, før du bliver hugget om.
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Af Helle Rønne Samuelsen

Forestil dig en kirke der slet 
ikke handler om kirke men 
om Gud og hans insisterende 
længsel efter verden. 

Tænk hvis det overhovedet 
ikke er kirken, der har en mission, 
en opgave, et kald, men derimod 
Guds mission, der har en kirke. 

Identitet
Forleden snakkede jeg med 

en bekymret mor til en stor teen-
agedreng. Han havde en 2 meter 
lang, stærk krop og kunne egent-
lig det hele. Men pga. usikkerhed 
og identitetsforvirring lå han bare 
og sov eller sad og gloede på sin 
telefon. Han havde ingen retning 
i livet. Han var desillusioneret og 
trist. Han var usikker på, om han 
kunne bruges til noget. ”Hvad skal 
der dog blive af ham?” spurgte 
moren. 

Denne beskrivelse mindede 
mig lidt om kirken mange steder. 
For objektivt set har kirken i 
Danmark rigtig mange resurser, 
men måske kan vi alligevel have 
det lidt ligesom den opgivende 
teenagedreng? Måske lider vi 
også af usikkerhed og ved ikke 
helt, hvem vi er, hvor vi skal hen, 
og hvad vores rolle egentlig er i 
den virkelige verden? 

Kirkelede
Mange danskere er fremmed-

gjorte over for kristendommen og 
kirken. Tallene taler for sig selv: 
70% af befolkningen defi nerer sig 
som troende, 77% er medlemmer 
af folkekirken, men kun 2% går i 
kirke på en almindelig søndag. Og 
de to sidste tal er faldende. 

For nogle danskere handler 
kirkeleden om, at de er blevet 
vaccineret imod kirke. De har dan-
net antistoffer pga. korstogene, 
incestskandalerne i den katolske 
kirke og alle mulige pinlige sager 
om præster, der misbruger penge 
og magt. Noget, som medierne 
elsker at fortælle om. 

Men det gælder ikke alle. Den 
norske professor i missiologi Not-
to Thelle mener, at rigtig mange 
mennesker faktisk har en helt 
anden historie at fortælle:

”De ledte efter et nærvær, 
som de anede, men ikke kendte, 
noget som kirken mindede dem 
om. Men de skuffedes over dens 
letkøbte talemåder. Den svarede 
på spørgsmål, som de ikke havde 
stillet. De mødte ikke nogen, der 
kendte deres sjæl og lyttede til de-
res nød. Så drog de hjemmefra af 
hjemlængsel”. Personligt kender 
jeg alt for mange, der ”drog hjem-
mefra af hjemlængsel”. De forlod 
kirken af bare længsel efter kirke. 
Og dét er fortvivlende. 

Om man hører til den ene eller 
anden gruppe bliver udfaldet det 
samme. Tanken om kirke giver 
en dårlig smag i munden. Derfor 
bliver man væk.

Jesus og kirken
I Bibelen er Jesus faktisk be-

mærkelsesværdigt fåmælt om kir-
ken som institution. Vi ved, at han 
selv startede sin kirke på Peters 
bekendelse ”Jeg siger dig, at du 
er Peter, og på den klippe vil jeg 
bygge min kirke, og dødsrigets 
porte skal ikke få magt over den” 
(Matt: 16,18). Men i det store hele 
er det, som om hans fokus er på 
Guds relation til os mennesker. 
Og her er han til gengæld meget 
eksplicit. 

I Lukasevangeliet kap. 15 for-
tæller Jesus fx hele 3 lignelser 
med stort set identisk budskab: 
Guds længsel efter mennesket. 
Lignelserne om det mistede får, 
den forsvundne mønt og den 
fortabte søn peger på det samme: 
Hvor stor værdi vi mennesker har 
for Gud. Hvor stor en glæde, der 
er hos Gud, når et menneske 
fi nder hjem til ham. Og så det 
helt fantastiske, ja næsten ube-
gribelige: At Gud søger efter os 
mennesker – enkeltvis!   

Jeg tror derfor, at der er to ting, 
der er helt afgørende, hvis kirken i 
Danmark skal stå stærkt som ver-
dens håb; et lys i mørket for dem 
der er blevet åndeligt hjemløse, et 
håb for dem, der har mistet troen 
på fællesskabet. 

VI er kirken
For det første må vi indse, at 

VI er kirken. Kirken er ikke en 
institution, man kan pege fi ngre 
af. Kirken er fællesskabet af tro-
ende på ethvert givent tidspunkt 

og sted. Et legeme med Kristus 
som hoved (1. Kor. 12). Kirken er 
alt det, du og jeg fører ud i livet. 
Det er derfor OS, der skal fi nde 
os selv og forstå, hvorfor vi er 
sat her i verden. Det er OS, der 
må besinde os på, hvem vi er, og 
hvad vores kald er.

Guds mission
er kirkens mission

Og for det andet må det dæmre 
for os, at kirkens kald, kirkens 
mission, er Guds mission! Jesus 
bad i sin ypperstepræstelige bøn: 
”Som du sendte mig til verden, 
sender jeg nu dem” (Johs. 17,18). 
Kirken er ikke og har aldrig været 
noget i sig selv. Kirken er kun 
noget i det omfang, den støtter op 
om Guds mission i verden. 

Den tyske frihedskæmper og 
teolog Dietrich Bonhoeffer beskri-
ver dette i sit klassiske værk om 
kirken ”Gemeinsames Leben”: 
”Det kristne fællesskab er ikke et 
afl ukke fra verden, men en Kristi 
tilstedeværelse i verden gennem 
hans folk. Kristi tilstedeværelse 
i verden”.

Kirke handler ikke om kirke. 
Kirke handler om Gud og hans 
insisterende længsel efter verden. 
Vi er ikke til for os selv. ”A church 
that exists only for itself and its 
own enlargement is a witness 
against the gospel”, siger den bri-
tiske biskop og missionær Lesslie 
Newbegin. Det er slet ikke kirken, 
der har en mission, en opgave, 
et kald. Det er Guds mission, der 
har en kirke. At være kirke er at 
være sendt, sendt for at deltage i 
Guds mission.

“The church is sent into the 
world to continue that which he 
came to do, in the power of the 

same spirit, reconciling people to 
God”, Lesslie Newbigin. 

Derfor kan det at ”være sendt 
til verden, ligesom Jesus var 
sendt til verden af Gud”, aldrig 
blive noget, vi GØR. En aktivitet i 
kirken, som nogen kan stå for, og 
som andre må huske at bede for. 
Vores mission er Guds mission. 
En dybdedimension i alt, hvad 
kirken foretager sig. 

Splagchnizomai
Men hvad handler den mis-

sion så om? Det var Charles 
Spurgeon, også kaldet ”Prince 
of preachers”, der sagde: ”Hvis 
man skulle opsummere hele 
Kristi karakter i forhold til os, kan 
det samles i denne ene sætning 
”Han blev fyldt med medlidenhed” 
(Matt. 9, 37).

Det originale græske ord for 
medlidenhed/barmhjer tighed 
fi ndes hverken i klassisk græsk 
eller i Septuaginta (den ældste 
græske oversættelse af den 
hebraiske Bibel). Dét tyder på, at 
forfatterne af Det nye Testamente 
opfandt et nyt ord for at beskrive 
det, de observerede, når Jesus 
mødte mennesker, der var i nød. 
Åbenbart fandtes der ikke et dæk-
kende ord i hele det ellers så rige 
græske sprog! 

Ordet er splagchnizomai, og 
det betyder noget i retning af, at 
hele ens indre skriger, eller at 
ens indvolde eller organer vrider 
sig. Det forfatterne af Det nye 
Testamente åbenbart kunne se, 
var, at Jesu indre var grebet af 
medfølelse i en sådan grad, at 
det var smertefuldt for ham! Der 
var tale om en pinefuld følelse af 
overvældende sympati. 

Når vi læser om Jesus, må vi 
forundres over hans barmhjertig-
hed mod os mennesker. Jesus 
identifi cerede sig så meget med 
menneskeheden, at det vi gør 
mod de mindste små, i virkelighe-
den gøres mod ham (Matt. 25,41). 
Dét er vores kald! Barmhjertighed 
er ikke bare ”nice to have” for et 
kristent fællesskab. Det er ”need 
to have”. 

Splagchnizomai 
som kirkens mission

Og denne dybe medfølelse var 
ikke bare en ubehagelig følelse, 
som når vi ser noget trist på tv og 
derpå tager os en ny kop kaffe. 
Nej, for Gud fører splagchnizo-
mai altid til handling. Det, at Gud 
selv blev et menneske og led og 
døde for os, er i virkeligheden det 
ultimative udtryk for netop det. 

Derfor tvinger Jesu inderlige 
medfølelse ham også til handling, 
når han ser mennesker i nød. 
Han MÅ have medarbejdere, 
der med fuldmagt fra ham kan 
bringe hans budskab videre. Det 
var derfor, han grundlagde kirken. 
For ham er kirken det fællesskab 
af troende, der på hans vegne vil 
opsøge de vildfarne får, fi nde den 
bortkomne mønt og omfavne den 
fortabte søn.

Derfor, hvis vi vil være kirke, 
som genfinder vores identitet 
som sendt kirke, så må vi gøre 
som ham og lade os bevæge af 
medfølelse. Gud længes virkelig, 
virkelig efter at nå os mennesker, 
og han ønsker fortsat at bruge 
kirken som sit redskab. 

Jesus - kirkens centrum
Ligesom vejen frem for den 

omtalte teenagedreng ikke er 
at sove eller kigge selvkritisk på 

telefonen, men tværtimod fi nde 
ud af, hvem Gud har skabt ham 
til at være, og hvilket kald Gud har 
over hans liv - sådan er det også 
kirkens vej frem. Og spørgsmålet 
står klart og er såre enkelt: Hvem 
er Jesus, kirkens hoved, for os?

Engang Mother Teresa lå syg, 
skrev hun en bøn, som svar på 
netop dette spørgsmål:

Jesus er…
Ordet - som blev kød.
Offeret for mine synder på korset.
Ordet - som skal tales.
Sandheden - som skal siges.
Vejen - som skal gås.
Lyset - som skal tændes.
Livet - som skal leves.
Kærligheden - som skal elskes.
Glæden - som skal deles.
Offeret - som skal bringes.
Freden - som skal gives.
Livets Brød - som skal spises.
Den Sultne - som skal have mad.
Den Tørstige - som skal veder-
kvæges.
Den Nøgne - som skal klædes.
Den Hjemløse - som skal ind-
bydes.
Den Syge - som skal helbredes.
Den Ensomme - som skal elskes.
Den Uønskede - som skal ønskes.
Den Spedalske - hvis sår skal 
vaskes.
Tiggeren - som man skal give 
et smil.
Den Fordrukne - som man skal 
lytte til.
Den Retarderede - som skal 
beskyttes.
Den Lille - som skal omfavnes.
Den Blinde - som skal ledes.
Den Stumme - på hvis vegne man 
skal tale.
Krøblingen - som man skal følges 
med.
Narkomanen - som man skal vise 
venskab. 
Den Prostituerede – som man 
skal beskytte mod farer og vise 
venskab.
Fangen – som skal besøges.
Den Gamle – som skal tjenes

Hvis vi sammen tjener dénne 
Jesus, er jeg sikker på, at den 
lokale kirke i Danmark har en 
lovende fremtid som verdens håb. 

Kirke handler 
slet ikke om kirke 
Tænk hvis det ikke er kirken, der har en mission, men derimod Guds mission, der har en kirke. 

Cand. Theol.
Assisterende ledende præst i 

København Vineyard

”Når han så på skarerne, 
blev han fyldt af medliden-
hed, for de var mishandlede 
og nedbrudte. De var som får 
uden hyrde. Og han sagde 
til sine disciple: »Høsten er 
stor, men arbejderne er få. 
Bed derfor ham, der har 
ansvaret for høsten, om at 
sende fl ere arbejdere ud for 
at få høsten ind.” 

Matt. 9.36-38

Kirke handler ikke om kirke. Kirke handler om Gud og hans insisterende længsel efter verden. Vi er ikke til for os selv. 
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver dette brev til dig, 

fordi jeg lider af angst. Det er, som 
om angsten har trukket mig ind i 
en eller anden form for trolddom. 
Jeg stirrer på den hele tiden.

 Det føles, som om angsten 
nogle gange er ved at kvæle mig. 
Når det er sådan, kan jeg ikke 
foretage mig noget som helst, 
også selv om jeg så gerne ville. 
Jeg er nemlig en meget aktiv 
kvinde på 43. 

Jeg har prøvet mange gange 
selv at fi nde vej ud af angsten. 
Også med assistance af en psy-
kolog. Men hver gang jeg gennem 
samtale oplever, at jeg er kommet 

fri, så alligevel kommer angsten 
tilbage. 

Der er i hvert fald nu en ting, 
jeg ved, og det er, at angsten er 
stærkere, end jeg er.

Jeg er en kristen kvinde og 
tilhører en god menighed. Men 
jeg tror ikke, at der er nogen, der 
ved, hvor forfærdeligt det er at 
leve med en angst som min.

Jeg har bedt om helbredelse 
selv. Men angsten bliver ved med 
at kue mig og knuge mig. Det er 
næsten som om, den er blevet en 
del af min identitet. 

Nogle gange tænker jeg, hvor-
dan mit liv ville blive, hvis angsten 
en dag forsvandt. Tanken om det 

giver mig også angst.
 Min psykolog siger, at dette er 

et kendt fænomen, som opstår, 
når en person har levet længe 
med sin angst. 

Han siger også, at fra erkendel-
sen af angsten og fra erkendelsen 
af angstens årsag kan der godt 
være et stykke vej til befrielse. Jeg 
er nemlig nået til at erkende min 
angst og årsagen dertil. Det er 
meget vigtigt at være nået dertil, 
siger min psykolog. 

Hovedårsagen er, at jeg hele 
mit liv har forsøgt at være en 
anden end den, jeg er. 

Som min psykolog siger, så har 
jeg hele tiden været bange for at 

tabe min møjsommeligt lavede 
maske.

Jeg er meget spændt på at 
læse dit svar ind i min situation. 
Jeg håber også, at du vil bede 
for mig og eventuelt sende mig 
en salvedug. 

En kvinde i min menighed, som 
kender min situation, har udtalt, at 
jeg skal passe på ikke at gøre mig 
for afhængig af en psykolog. Hun 
mener, at det kan bringe mig på 
afstand af Jesus. Hvad mener du 
om det? Har hun ret?

Venlig hilsen
En angst kvinde

Kære angste kvinde
Der er altid den fare, når man 

søger hjælp hos mennesker, at 
det kan bringe os på afstand af 
Jesus. 

Det gælder ikke kun med hjæl-
pen fra psykologer. Det gælder for 
al hjælp fra mennesker. 

Faren består i, at vi begynder at 
stole mere på mennesker, end vi 
stoler på Jesus. Altså i, at vi lader 
mennesker kommer på første-
pladsen, og Gud og Jesus derfor 
ryger ned på andenpladsen. 

Kvinden, der har advaret dig, 
har ret i, at den fare fi ndes.

Men hvad skal vi da gøre?      
Er løsningen at holde op med at 
søge menneskelig hjælp? Blandt 
andet hjælp fra læger og hospi-
taler og for den sags skyld hjælp 
fra psykologer.

Det mener jeg ikke. Gud bruger 
jo også os mennesker til at hjælpe 
hinanden. 

Men det er meget vigtigt, at 
inden vi går ud for at søge hjælp 

hos mennesker, at vi da beder 
Jesus om at være med os, om 
at gå foran os og lede det, der 
skal ske. 

Lad mig sige det på denne 
måde: Alt hvad vi mennesker gør 
uden at tage Gud og Jesus med 
i det, rummer en fare.

Tænk blot på Adam og Eva:  
Gud fortalte dem klart og tydeligt, 
hvad de skulle, og hvad de ikke 
skulle. Men de ville gøre tingene 
på deres egen måde, og det gik 
grueligt galt.

Jeg vil nu skrive lidt til dig om 
befrielse fra angst, og om Jesus 
og vores angst. 

Jesus prøvede selv at kæmpe 
mod angst i Getsemane have, 
også apostlene kæmpede mod 
angst.

Så angsten fi ndes i verden og 
kendes nok mere eller mindre 
af alle. 

Men heldigvis kan Jesu kær-
lighed, som vi bl.a. fi nder i Jesu 
ord, slukke angstens ild. Det har 

noget at gøre med, hvor vi har 
vores fokus. Vores fokus bør være 
på Jesus.

Angsten kan nemlig kun trække 
os ind i sin trolddom, der hvor vi 
stirrer på den hele tiden i stedet 
for at se på ham, på Jesus, som 
har overvundet verden. Han har 
nemlig også overvundet angsten 
i verden. 

Du har haft svært ved at fi nde 
vej ud af angsten alene. Derfor 
har jeg sendt dig en salvedug 
og bedt for dig. Men kom også til 
forbøn på et møde.

Jeg kender en mand, som var 
ved at gå til af angst. Men nu er 
angsten forsvundet fra hans liv. 
Hvordan gik det til? 

Han fandt ud af årsagen til sin 
angst. Årsagen til din angst har 
du også fundet ud af med hjælp 
fra din psykolog. 

Den omtalte mand overgav 
derefter årsagen til Jesus. Ja, 
det gjorde han faktisk mange 
gange. Det var ikke bare lige ud 

ad landevejen. Men han blev ved. 
Han oplevede, at hans angst 

blev mere og mere svækket. 
Derfor blev han ved. 

I dag har Jesus udfriet ham af 
angsten. Han kom samtidig til at 

opleve Helligåndens kraft og virke 
i sit liv. Det kendte han ikke til før.

Angsten forsvandt fra hans liv, 
fordi noget stærkere kom ind og 
fyldte ham. Det var Helligånden.  
Kære angste kvinde, jeg tror på, 

at du kan opleve det samme.
Med venlig hilsen

Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov!
Tak for de adskillige gange, 

du har sendt mig en salvedug og 
hjulpet mig så godt. Det er jeg 
meget taknemmelig over. Nu har 

jeg fået en knude, som sidder 
midt på mit underliv!

Jeg vil være dig uendelig tak-
nemmelig, hvis du vil sende mig 
en salvedug til at lægge ovenpå 

den.
Jeg beder for dig og for din 

gave til at kunne hjælpe folk.
De bedste hilsener fra

           J.A.J.

Kære Orla Lindskov
Jeg sender her min sal-

vedug tilbage til dig og tak-
ker mange gange Jesus for 
Guds kraft og styrke til hel-
bredelse. Jeg takker også 
dig, fordi du hjælper Jesus 

med at gå i forbøn for os alle, 
som har brug for det. Hermed en 
kæmpestor tak til Jesus og til dig.

Kærlig hilsen fra
            K. Skagen

Hvordan fi nder jeg vej ud af angsten?

Jesus vandt over angst - han kan også hjælpe dig

Læsere takker for salvedug

Min psykolog siger, at fra erkendelsen af angsten og fra 
erkendelsen af angstens årsag kan der godt være et stykke 
vej til befrielse.

Heldigvis kan Jesu kærlighed, som vi bl.a. fi nder i Jesu ord, slukke angstens ild. Det har 
noget at gøre med, hvor vi har vores fokus. Vores fokus bør være på Jesus.
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Af Tina Varde

- Livet er et mirakel. At jeg 
sidder her i dag er et mirakel. 
At jeg har været i Israel, stået 
på Table Mountain i Sydafrika, 
besøgt Nelson Mandelas fæng-
selscelle og delt mad ud til fat-
tige børn, der har mistet deres 
forældre på grund af AIDS… 
for mig er dét tros-oplevelser 
og små mirakler. 

- Det er de mange, mange 
bønnesvar, jeg har oplevet gen-
nem årene også, men det er så 
personligt, siger Inga Helver. 

At skabe håb og glæde gen-
nem bøn og omsorg er kodeord i 
hendes liv og store arbejde for at 
hjælpe andre. Ikke mindst bræn-
der hun for at hjælpe fl ygtninge. 
Fx gennem Grønnevang Kirkes 
asylarbejde, eller som bedende 
bisidder til Udlændingestyrelsens 
interviews med asylansøgere fra 
Sandholm. Eller når hun låner 
Mødestedet i Jægerspris en gang 
om måneden.

I sit eget hjem samler hun hver 
onsdag fl ygtninge og andre fra 
forskellige lande til fællesskab, 
forløsende samtaler og bøn.

- Jeg stoler fuldt og fast på, at 
Gud lytter og svarer, når vi beder. 
Ofte siger Han ja. Men nogle 
gange siger Han vent eller nej, 
fordi Han har andre planer.

- Bøn ligger mig meget på 
hjerte. Bøn baner vej. Når man 
beder, så arbejder Gud, og så 
kommer der til at ske noget godt. 
Min trosbekendelse er som H.C. 
Andersens: ”Jeg tror på en kærlig 
Gud, der fører alt til det bedste” 
forklarer hun.

Inga Helver kommer med et 
lille eksempel:

- For nylig var der en præst, 
som jeg bad til skulle møde en, 
der står mig nær – og som havde 
brug for samtale. Så sørgede 
Gud for, at de kom til at mødes 
gennem mig på grund af noget 
helt andet.

En stor hjertesag er også bøn 
for sundhedssektoren, som hun 
var en del af i tredive år. Fra 
1980erne arbejdede hun i hjem-
meplejen -  de sidste ti år som 
mellemleder i Frederikshavn.

Forlod alt
Men da hendes ægtemand 

for fi re år siden fandt en anden, 
rejste Inga Helver fra det hele - 
undtagen Gud!  

- Jeg forlod alt: venner, hjem, 
kirke og arbejde… blot et år in-
den jeg kunne have fejret 50 års 

jubilæum på arbejdsmarkedet, 
fortæller hun.

Efter tyve år i Frederikshavn 
fl yttede hun til Jægerspris, hvor 
hendes døtre bor.

- Da jeg sagde farvel til mine 
kolleger i Frederikshavn, holdt de 
en afskedsreception. I afskedsta-
len fortalte jeg om min perlekrans, 
der netop på det tidspunkt havde 
været gået helt i stykker: ”Jeg 
måtte gå til guldsmeden med 
alle perlerne og spørge: ”Kan 
du sætte den sammen, så den 
bliver hel igen? Og det kunne hun 
heldigvis”, refererer Inga Helver.

Den uventede skilsmisse hav-
de knækket hende. Sin egen 
reparation overlod hun til Gud… 
For som hun tilføjede i afskedsta-
len: ”Jeg har en far i himlen, der 
vil sørge for, at jeg også bliver 
hel igen! ”  

- Det blev en stor, mægtig, 
varm og smertelig afsked. Og 
Gud kunne heldigvis gøre mig hel 
igen, siger hun. 

Flittig frivillig
I dag har Inga Helver en ny 

meningsfyldt tilværelse med 
fuldtidsarbejde for Gud på frivil-
lig basis. 

Efter 30 år i sundhedsplejen 
kæmper hun nu bl.a. gennem 
KriSoS for at få Danmarks præ-
ster til at bede for Social- og 
Sundhedssektoren, hvor der kan 
være store udfordringer forbundet 
med en almindelig arbejdsdag. 
KriSoS opmuntrer også til, at 
kristne kollegaer mødes og beder 
for deres arbejdsplads.

Den tværkirkelige og tvær-
faglige forening, som ønsker at 
styrke kristne værdier, holdninger 
og livsstil i sundhedssektoren, 
er en del af HCFI – Healthcare 
Christian Fellowship Internatio-
nal, som er repræsenteret i over 
100 lande.

Udover at være ledergrup-
pemedlem i KriSoS og redaktør 
af medlemsbladet har hun taget 
initiativ til Candle of Compassion. 
Det er et mødested i KriSoS-regi, 
hvor der især bedes for kristne, 
der forfølges. Og for dem, der 
forfølger. 

- Jeg har et hjertearbejde i 
forhold til at hjælpe især kristne 
fl ygtninge. I Candle of Compas-
sion tænder vi lys i medfølelse 
med de lande, de repræsenterer. 
Det er for nydanskere og deres 
venner. For dem, der har fået 
opholdstilladelse - fra Syrien, 
Irak, Iran, Afghanistan og Eritrea.

- Hver onsdag holder jeg et tre 
timers møde med dem hjemme. 

Det er en discipelskabs-gruppe. 
Nu kommer alle folkeslag jo til 
Danmark, og vi skal gøre dem 
til disciple.

- Under mødet har vi omsorg 
for hinanden, beder og takker 
for det gode, som er. Vi hører en 
lignelse og overvejer, hvad Gud 
kan tænke sig at forandre? Dét 
spørgsmål giver anledning til 
gode snakke.

- Mødestedet er også et frirum, 
hvor migranter kan fortælle deres 
historie, siger hun. 

Inga Helver er desuden am-
bassadør for Åbne Døre, der 
tjener verdens forfulgte kristne. 
Og uddannet diakon. 

Søde naboer
- Da jeg fl yttede til Jægerspris 

for fi re år siden, var jeg så heldig, 
at min datter straks fandt et ledigt 
hus, jeg kunne leje. Det deler jeg 
med en massør, som har klinik i 
den ene ende. 

- Jeg har også tidligere boet 
og arbejdet her i byen - med FN 
soldater i 70erne, hvor Cypern 
var aktuel. Det var ”de bedste år 
af mit liv, ” siger hun…og tilføjer: 
”Men det er vel hele tiden de 
bedste år.”

- For fi re år siden sad jeg alene 
i mit nye hus. Jeg havde jo dog 
mine døtre og børnebørn i nærhe-
den. Så fi k jeg to katte af naboen. 
Jeg har heldigvis søde naboer. En 
dag sagde jeg til dem: ”Hvis I ser 
mig læse et ugeblad, så er det 
fordi, jeg ikke har det godt”, siger 
den normalt meget aktive kvinde.

Naboerne mente åbenbart, 
hun trængte til lidt adspredelse 
og hvile. I hvert fald kom de straks 
med en hel stak ugeblade. 

- Og det var vist, hvad jeg 
kunne magte på det tidspunkt, 
så det gjorde godt, fortæller hun.

Inga Helver er uddannet bog-
binder på et bogtrykkeri, men 
har arbejdet som ”kuffe-mor” på 
KFUM´s soldaterhjem. Som leder 
bor man på soldaterhjemmet og 
sørger for, at der bydes på kaffe, 
lidt mad og andagt. Som hun si-
ger: ”Det er ikke et arbejde, men 
et liv at være det”.

I ti år forinden boede og arbej-
dede hun for KFUM på Stevns-
fortet i Rødvig.

- Jeg har været kristen, siden 
jeg blev født. Jeg har aldrig tvivlet, 
men Han har måske tvivlet på mig 
engang imellem , siger hun.  

Mobbet kristen
Inga Helver er født for 68 år 

siden på landet – ved Randers 
Fjord. Hendes første skoleår var 

en svær tid. Nogle store drenge 
chikanerede og forfulgte hende, 
fordi hun kom fra et kristent hjem. 

- De forsøgte at tvinge mig til at 
bande for at få lov til at komme ind 
på skolen. De vidste, at det gjorde 
jeg ikke. Nogle gange trak de 
også de lange bukser af mig el-
ler tømte min skoletaske i sneen. 
Ingen greb ind, fortæller hun. 

Hver dag gik hun fem km 
alene til og fra skole, så drengene 
havde gode muligheder for at 
genere hende. ”En lang og en-
som skolevej”. Hun husker ikke, 
om hun nogensinde fortalte sine 
forældre om det. 

- Jeg prøvede vist at fortrænge 
det… forsone mig og tilgive mine 
fjender. Det sluttede heldigvis, 
da jeg kom på en større skole. 
Her kom der i øvrigt en sort mis-
sionær fra Afrika. De sorte kom 
jo til landet, da vi solgte Jomfru-
øerne. Nogle af dem blev udstillet 
i Tivoli, så besøgende kunne røre 
ved dem!

Jeg tænkte: ”Hans blod er 
rødt som vores. Jesus har givet 
sit blod til både sorte og hvide” 
tilføjer Inga Helver. Måske var det 

her, det første kim til fremtidens 
arbejde med at hjælpe kristne 
fl ygtninge blev lagt.

Fakta: KriSoS:
I 1988 var Inge med til at starte 

KriSoS - Kristne i Social- og 
Sundhedssektoren, herhjemme. 
Formålet er at styrke det kristne 

menneskesyn i Social og Sund-
hedssektoren.  

HCFI har hovedsæde i Johan-
nesburg i Sydafrika og arbejder 
med bøn, evangelisation og disci-
pelskab. Inga er bedekoordinator i 
Danmark og Norden og med i det 
internationale bedeteam. 

Gud gør hel
Efter en stor krise fi k Inga Helver en ny tilværelse 
med fuldtidsarbejde - for Gud - på frivillig basis.

For fi re år siden startede et helt nyt livskapitel for Inga Helver, der er landet godt efter en personlig 
krise. Her er hun sammen med nogle fl ygtninge.
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MAF-fl y hjælper Haiti efter orkan

I de nordiske lande må præster 
og menigheder i disse år forhol-
de sig til den glædelige situation, 
at asylansøgere fra Mellemøsten 
ønsker at blive døbt. Men der er 
også fælles udfordringer.

Den 13.-14. september mødtes  
ledere fra Norge, Sverige, Finland 
og Danmark til netværkssamling i 
Nordic Network on Migration, som 
er de nordiske kirkers arbejde blandt 
asylansøgere og flygtninge. Fra 
Danmark deltog Søren Dalsgaard 
fra Folkekirkens Asylsamarbejde og 
Birthe Munck-Fairwood fra Tværkul-
turelt Center.

De nordiske kirker må nu forholde 
sig til spørgsmål om dåbsforbere-
delse, udlændingemyndigheders 
troværdighedsvurderinger af konver-
titter - samt chikane på asylcentre. 
Menighederne er også på forskellig 
vis engageret i diakonalt arbejde 
blandt fl ygtninge.

I Sverige kan afviste asylansø-
gere uden børn ikke længere bo på 
asylcentrene eller modtage ydelser. 
De kan reelt sendes på gaden uden 
forsørgelse. I 2015 søgte 166.000 
personer asyl i Sverige.

Finland oplevede fra 2014 til 2015 
en mangedobling i antal asylansøgere. Mere end 32.000 søgte asyl 
sidste år. Af disse kom 20.000 fra Irak og 5.000 fra Afghanistan. 
Nu har udlændingemyndighederne erklæret Irak og Afghanistan for 
sikre lande, så ansøgere fra disse lande får ikke længere ophold 
på humanitært grundlag. Mange irakere har derfor trukket deres 
asylansøgning tilbage.

Også Norge oplevede i 2015 en stor stigning i antallet af asyl-
ansøgere. Men tallet er faldet markant i 2016, og nye regler gør det 
muligt at afvise fl ygtninge allerede ved grænsen.

I Sverige opstod der pludselig et behov for akut hjælp til at huse 
asylansøgere og sikre adgang til basale fornødenheder. 

I de andre nordiske lande har der været fokus på andre behov, 
fx hjælp til sprogundervisning, juridisk bistand, fortalervirksomhed 
samt forskellige psykosociale behov, skriver Folkekirkens Mel-
lemkirkelige Råd.

Bodil

De nordiske kirker 
hjælper fl ygtninge

Søren Dalsgaard og Bir-
the Munck-Fairwood var 
med til de nordiske kir-
kers møde om arbejdet 
blandt asylansøgere.

Haiti er igen blevet ramt af 
en voldsom naturkatastrofe. 
Mission Aviation Fellowship 
(MAF) har 3 nødhjælpsfl y, som 
bringer nødhjælpsmedarbej-
dere og forsyninger ud til de 
isolerede områder fra fl ybasen 
i Port Au Prince. 

MAF har allerede gennemført 
fl ere evakuerings- og ambulan-
ceflyvninger og samarbejder 
med partnerorganisationer for at 
kortlægge skaderne og vurdere 
den bedste måde at hjælpe det 
nødlidende folk. 

Kraftigste orkan i 50 år
Haiti, der ofte betegnes som 

det fattigste land på den vestlige 
halvkugle, blev særdeles hårdt 
ramt, da orkanen Matthew i 
sidste uge for alvor ramte med 
vindhastigheder på over 250 ki-
lometer i timen. Det vestlige Haiti 
blev også ramt af ekstrem regn. 
Antallet af dødsofre er nu steget 
til over 1000.

Kommunikationsmidlerne fun-
gerer ikke, og veje og broer er util-
gængelige på grund af oversvøm-
melser. Tusindvis af bygninger og 
mange familiers hjem og afgrøder 
er blevet ødelagt. 

Voldsomme skader
FNs seneste opdatering siger, 

at 1,4 millioner mennesker har 
brug for akut nødhjælp. Befolk-
ningen har behov for rent vand, 
mad, medicin og husly. 

Mere end 300 skoler er øde-
lagt eller svært beskadiget. Det 
samme gælder madlagre og 
høstudbytte i mange områder,

I området Grande Anse er øde-
læggelserne enorme. 198 blev 
dræbt, 97 blev kvæstet og 99.400 
er efter uvejret blevet indkvarteret 
i midlertidige nødlejre. 

Over 175.500 bor i nødlejre 
andre steder i landet.

Fare for kolera-epidemi
En af myndighedernes højeste 

prioriteter er at få bragt rent vand 
frem for at undgå en truende 
koleraepidemi. Denne risiko er 
altid til stede under katastrofer, 
hvor primitive latriner fl yder over 
og blander sig med drikkevandet. 

På hospitalet i den sydlige 
by Port-a-Piment er der ifølge 
Reuters allerede registreret en 
drastisk stigning i antallet af 
koleratilfælde. Her tog lægerne 
mandag imod et væld af nye pa-
tienter, der var helt livløse efter at 
have kastet voldsomt op. For hver 
dag, der går, øges risikoen for 

nye udbrud, siger Marc Vincent 
fra Unicef.

MAF i aktion fra første dag 
MAF hjælper nu andre hjælpe-

organisationer, når de ankommer 
til basen i Port Au Prince. De 3 
nødhjælpsfl y bringer både perso-
nale og nødhjælpsforsyninger ud 
til de isolerede områder.

På én og samme dag transpor-
terede MAF ca. 1 tons fødevarer 
til Les Cayes og bragte to perso-
ner med skader fra Dame Marie 
til behandling i Port-au-Prince.  

Et katastrofe-team fra MAF 
USA er ankommet for at sikre, 

at alle nødvendige ressourcer 
er til rådighed for at hjælpe de 
nødstedte.

- Destinationerne på den syd-
vestlige halvø er hårdest ramt af 
orkanen. Havnebyen Les Cayes 
samt Jérémie og særligt Dame 
Marie. Dette område var det 
meste selvbærende med en suc-
cesrig industri centreret omkring 
kakao og rigelige naturressour-
cer af frugt og grøntsager. Men 
orkanen har ødelagt det hele, og 
de efterfølgende problemer vil 
medføre sult, tab af levebrød, og 
ødelæggelse af infrastrukturen, 
fortæller Paul O’Brien fra MAF’s 
katastrofeteam.

Katastrofal situation
Haiti står efter orkanen Mat-

thew i en dyb humanitær krise, 
som kræver et ”massivt svar” 
fra det internationale samfund, 
udtaler FN’s generalsekretær, 
Ban Ki-Moon. 

Haitis repræsentant i WHO, 
Jean-Luc Poncelet, siger efter 
et besøg i lufthavnen i den hårdt 
ramte by Jeremie, at situationen 
efter orkanen er ”virkelig kata-
strofal.”

- Alting går meget langsomt, 
når man ikke har nogen kom-
munikationsmidler - ingen radio, 
ingen telefon, ingen veje, og når 
end ikke en helikopter kan lande, 
siger han.

MAF Danmark samler
ind til hjælpeaktion

MAF International har bereg-
net, at en foreløbig plan for MAF’s 
hjælpeprogram i Haiti beløber 
sig til 200.000 USD og har bedt 
MAF Danmark om at deltage i 
aktionen. Der er derfor iværksat 
en indsamling til dette formål, 
oplyser MAF Danmark. 

Bodil

Orkanen Matthew efterlod Orkanen Matthew efterlod 
store ødelæggelser på Haiti, store ødelæggelser på Haiti, 
hvor der meldes om over 1000 hvor der meldes om over 1000 
døde. Som følge af oversvøm-døde. Som følge af oversvøm-
melserne er der også udbrud melserne er der også udbrud 
af kolera. Foto: MAFaf kolera. Foto: MAF

’Matthew’ kostede over 1000 menneskeliv. Nu er Haiti også truet af en koleraepidemi.

MAF-fl y var på vingerne kort efter orkanen for at få et overblik 
over ødelæggelserne. Foto: MAF 

WHO frygter, at orkanen vil medføre sult, tab af levebrød og en 
ødelagt infrastruktur, især i landdistrikterne. Foto: MAF

Forældreløs 14-årig fra Haiti: 
”Vores hus kollapsede!”
- Jeg troede, vi skulle dø, siger 
Leisme Richelove fra Haiti.

Leisme blev reddet, men har 
mistet alt, fortæller nødhjælps-
organisationen ADRA Danmark.

Leisme Richelove er 14 år. 
Hun var hjemme sammen med 
sin bedstemor og to søstre, da 
orkanen Matthew sønderslog 
deres hus og den efterfølgende 
stormflod rev dyr og afgrøder 
med sig. De reddede sig i land 
og bor nu hos slægtninge, men 
har mistet alt.

Leisme går i 7. klasse og vil 
gerne være sygeplejerske. Hun 
har altid boet i Roche en Bateau 
tæt på kysten. Hendes forældre døde af astma, da Leisme var 
mindre. Indtil orkanen ramte deres hjem, boede hun sammen med 
bedstemoderen og sine to søstre. De holdt grise og en tyr, dyrkede 
ris, bønner og bananer og fi skede. Men nu er der ingenting tilbage. 

”Jeg troede, vi skulle dø. Vores hus kollapsede omkring os. Træ-
erne faldt og huse brød sammen”. 

Alligevel udviser Leisme styrke og siger: ”Der er ingen grund til 
at folk skal føle sig håbløse. Gud er der og kan gøre noget for dem.”

Man kan støtte ADRAs arbejde ved at sende en sms med tek-
sten ”ADRA 50” til 1414. Dermed støtter man katastrofearbejdet 
med 50 kr. 

Bodil

Leisme Richelove blev red-
det, men har mistet alt.
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Af Bodil Lanting

Jesus selv viste sig i sandstor-
men og hindrede islamister i at 
dræbe 50 kristne, som netop 
havde afsluttet en massedåb i 
Det arabiske Hav.

Det skriver organisationen 
bibles4mideast.com i en rapport 
fra den 2. oktober. En hemmelig 
husmenighed havde netop af-
sluttet tre dages bøn og faste, 
hvorefter de døbte 24 nye kristne 
af muslimsk baggrund. Men på 
hjemturen blev deres bus omrin-
get af islamister, som begyndte 
at affyre skud. 

Vinden tog til
Rizwan, en af de nydøbte for-

tæller om oplevelsen: ”Vi havde 
holdt det hemmeligt, at vi skulle 
holde dåb, og vi ved ikke, hvor-
dan islamisterne fi k det at vide. 
Måske ville de have dræbt os 
ude i vandet. Men vi var blevet 
færdige før forventet og prøvede 
at vende tilbage. 

Der var omkring 50 inklusive 
dåbskandidaterne til gudstjene-
sten. Vi kørte alle i samme bus. 
Efter at vi var færdige med dåb 
og bøn, gik vi alle ind i bussen 
for at vende tilbage til vores hus-
menighed for at tilbede Gud og 

holde nadver. 
Bussen kørte, men pludselig 

var der nogle islamister bag os 
i tre eller fl ere biler, de begyndte 
at skyde med geværer mod os.”

De nye kristne og deres ledere 
frygtede det værste. Men nu be-
gyndte vinden at tage til. Støvet 
hvirvlede omkring dem.

Jesus viste sig
- Vi vidste ikke, hvad vi skulle 

gøre. Den unge buschauffør kørte 
stærkt. Islamisterne forfulgte os 
med samme fart. Alle folk troede, 
at vi ville blive myrdet.

- Pludselig så vi en kæmpe-
stor støvsky forme sig bag vores 
bus. Først blev vi allesammen 
bange, fordi vi så sandstormen. Vi 
tænkte, at vi ikke kunne undslippe 
og ville falde i hænderne på de 
militante. 

Men Gud ske tak og lov igen og 
igen! Vi følte alle, at Herren Jesus 
Kristus viste sig i sandstormen 
som en mægtig og vidunderlig 
mand, der rakte sine smukke, be-
skyttende hænder imod os med 
et kærligt smil. Jesus reddede os. 
Det var ham, der blokerede vejen 
for islamisterne i form af en sand-
storm, hedder det i rapporten.

Bibles For Mideast er en kristen 
organisation, der arbejder ”under 
jorden” bl.a. med at uddele bibler. 

Sandstorm ’fra Gud’ 
redder kristne fra terror 
Islamister omringede bussen med 24 nydøbte og skød imod dem. 
Men så kom Jesus selv midt i en sandstorm, fortæller en af de nye kristne.

Da terroristerne begyndte at skyde mod bussen, kom der plud-
selig en sandstorm. Og Jesus var i stormen...

De 24 nye kristne var blevet døbt i Det arabiske Hav og var på 
vej hjem til deres undergrundskirke, da de blev angrebet.

Hvad siger Koranen om Bibe-
len og kristne? Det spørgsmål 
prøver en muslim og en kristen 
at besvare i en ny oversættelse 
af Koranen med bibelhenvis-
ninger.

Den libanesisk-fødte Safi  Kas-
kas, der er leder af East-West 
University i Chicago, og ortopæd-
kirurg Dr. David Hungerford har 
i år udgivet The Qur’an — With 
References to the Bible: A Con-
temporary Understanding.

Med 3.000 referencer til Bibe-
len i den nye Koran håber Kaskas 
og Hungerford, at folk i USA vil 
se lighederne mellem islam og 
kristendom. De har også følt et 
behov for at vise, at muslimer 
kan leve i fred med ikke-muslimer.

- Koranen er ikke skrevet imod 
nogen anden religion og opfordrer 
ikke folk til vold eller til at hade 
kristne, jøder eller andre, siger 
Kaskas. Han mener, at nogle 
Koran-oversættelser fejlagtigt 
udtrykker det modsatte, og næv-
ner den tekst, som blev læst op 
i Københavns Domkirke den 6. 
april til minde om terrorofre: 

”Vis os den rette vej; vejen for 
dem, Du har skænket Din nåde 
– ikke vejen for dem, der har 
påkaldt sig Din vrede, eller som 
er faret vild”.

Her går oversættelsen ”The 
Noble Quran” (som er trykt i 
Saudi-Arabien) for vidt og bliver 
xenofobisk og imod alle, der ikke 
er muslimer, mener Kaskas.

Oversættelsen af: “dem, der 
har påkaldt sig din vrede” efterføl-
ges af en parentes med teksten 
“som jøderne”, mens “eller som 
er faret vild” efterfølges af en par-
entes med teksten “de kristne”.

- Vores oversættelse lægger 
ikke Gud ord i munden, forsikrer 
Kaskas og tilføjer, at hvis Gud er 
vred på nogen, kunne det jo også 

tænkes at være muslimer eller IS.

Kristne omtales kærligt
Kaskas siger til Christian Post, 

at Koranen faktisk taler med øm-
hed om jøder, kristne og andre 
ikke-muslimer. Han citerer kap. 
5:48 om, at Gud skabte folkeslag 
med forskellig tro.

- Men i virkeligheden tester 
Gud mennesker med det, han har 
åbenbaret for dem, siger Kaskas. 
Han nævner kapitel 5 vers 48, 
som siger, at kristne tror, at Jesus 
er Guds søn, der blev menneske, 
og at han kom til jorden for at 
betale løsesum for vore synder.

- Som muslim tror jeg, at jeg 
selv har ansvaret for mine synder. 
Jeg må falde på knæ og bede 
Gud tilgive mig, forklarer Kaskas.

Han siger om et koranvers, der 
opfordrer til drab af ikke-troende  
(9:5) at ’afgudsdyrkerne’ først 
skal have tilbud om en fredspagt. 
Og denne er bindende for musli-
merne. Det er nemlig dem, der 
skal tage initiativ til fredspagten, 
for krig bliver ikke set som et mål 
for islam, påpeger han.

Bodil

Ny Koran med 3.000 bibelhenvisninger
Nogle oversættelser overfortolker visse passager, så det fører til vold mod ikke-muslimer.

Nogle Koran-oversættelser fremstiller islam mere voldelig end 
originalteksten, mener muslimske Safi  Kaskas og kristne David 
Hungerford, som her ses ved siden af deres nye bog.

Ungdom i Oppdrag (Ungdom med Opgave) har netop startet 
en ny bibelaktion i Nord-Troms, hvor de vil uddele 10.000 bibler 
og en søndagsskole-CD.

– Det er med glæde jeg ser, at Bibelen nu tilbydes alle husstande 
i Nord-Troms, siger biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard.

Over 200 personer vil gå fra dør til dør i Nord-Troms og Balsfjord 
i løbet af efteråret og vinteren for at tilbyde folk en bibel. Storfjord 
kommune og Øst-Lyngen ligger først på listen og fi k besøg allerede 
12.-13. oktober. I november fortsætter uddelingen i Skjervøy og 
Kvænangen kommuner. Efter nytår kommer turen til kommunerne 
Balsfjord, Karlsøy, Nordreisa og Kåfjord.

Under aktionen vil beboerne også blive inviteret til lokale guds-
tjenester, hvor Bibelen bliver oplæst og aktualisert.

– De fl este hjem har fl ere bibler, men en bibel gør ingen nytte, så 
længe den står på hylden. Min opfordring til folket i Nord-Troms er 
nu: Lad Bibelen blive en brugsgenstand, siger biskopen.

Bibelen til Alle i Nord-Troms er en fortsættelse af den store bibel-
aktion i oktober 2014, hvor alle husstande i Finnmark fi k besøg, med  
tilbud om en gratis bibel.

Bibel-aktionen er tværkirkelig, men er startet på initiativ af Ung-
dom i Oppdrag i Borgen, oplyser Ungdom i Oppdrag.

KPK/Bodil

Ungdom med Opgave har 
netop uddelt 10.000 bibler 
i Nord-Troms. Billedet er 
fra bibeluddelingen i Finn-
mark, oktober 2014. 
Foto: Ungdom i Oppdrag 

UMO: 10.000 bibler 
uddeles i Nordnorge

Pakistan: Ankesagen for den 
dødsdømte Asia Bibi er udsat
En af de tre dommere i Pakistans højesteret har trukket sig fra 
ankesagen, som skulle have været for retten torsdag.

Ifølge Stefanusalliansen 
nægtede den ene dommer at 
deltage i ankesagen for den 
blasfemi-anklagede Asia Bibi 
i Pakistan. Han anførte som 
årsag, at han også deltog i rets-
sagen mod Punjab-guvernøren 
Salmaan Taseer, som blev 
myrdet på grund af sin støtte 
til Asia Bibi - og at de to sager 
var for nært knyttet sammen. 

– De må nu vente på en ny 
sammensætning af dommer-
panelet, antagelig i løbet af nogle uger, fortæller Thea Haavet fra 
Stefanusalliansen til avisen Dagen.

Både Sajid Christopher Paul fra Human Friends Organization 
(HFO), advokaten og Asia Bibis familie var med i højesteret, men 
dommeren nægtede dem tilladelse til at sige noget, fordi den ene 
dommer havde trukket sig.

Håber fortsat trods blasfemi-lovene
– Vi er fremdeles håbefulde og tror, at Asia vil blive løsladt, vi må 

bare vente nogle fl ere uger, siger Paul til Stefanusalliansen.
Stefanusalliansen oplyser, at den islamistiske "røde moske" også 

har udsendt en advarsel om, at alle, som støtter Asia Bibi, ligesom 
hun selv vil blive opfattet som blasfemiske. Nogle aviser har trykt 
denne advarsel, og der var store sikkerhedsstyrker i gaderne og 
udenfor højesteret fra tidlig morgen torsdag. 

Asia Bibi blev anklaget af nogle nabokvinder, efter at hun som 
kristen havde ”forurenet” deres brønd ved at drikke fra den. Med an-
klager om at have fornærmet profeten Muhammed blev fem-barns-
moderen sat i fængsel i 2010 og idømt dødsstraf ved hængning.

Menneskerettighedsgrupper påpeger, at Pakistans kontroversielle 
blasfemi-love ofte bliver misbrugt til at gennemføre personlige ven-
dettaer, hovedsagelig mod den kristne minoritet.

Både Stefanusalliansen, Åbne Døre og Dansk Europamission 
følger sagen og opfordrer til bøn for Asia Bibi og hendes familie. 

KPK/Bodil
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Af Daniel Frick 
og Mirjam Holmer

Tempelbjerget er i de forgange 
måneder endnu engang kom-
met i fokus: Mange palæstinen-
sere tror, at Israel vil ændre ved 
stedets status quo. Israelere 
ser det som resultat af en hetz, 
der tilskynder til vold mod 
jøder. Israels premierminister 
Benjamin Netanyahu bedyrer 
gang på gang at ville holde fast 
ved stedets status quo.

Israel krænker islam og kristen-
dommens hellige steder, frem 
for alt Al-Aqsa-Moskeen! Siden 
1967 har det været Israels mål 
at ødelægge Al-Aqsa-Moskeen! 
Israel vil opsluge den hellige by! 

Men det palæstinensiske selv-
styre vil ikke passivt se til, at 
israelerne angriber. Vi bliver i 
Jerusalem og vil beskytte byen 
og dens hellige steder!

Vil Israel ødelægge
Tempelbjerget?

Disse og lignende udtalelser 
kunne i det forgangne efterår læ-
ses i selvstyrets offi cielle dagblad 
”Al-Hajat al-Dschadida”. 

Et af budskaberne bagved 
lyder: Israel vil ændre på status 
quo for Tempelbjerget. Siden den 
13. september 2015 er araber-
nes fortørnelse herover kommet 
håndfast til udtryk i optøjer på 
Tempelbjerget og angreb på jøder 

over hele landet. 170 angreb med 
kniv, bil eller skydevåben har 
hidtil kostet 30 mennesker livet, 
heraf 28 jøder, en palæstinenser 
og en udlænding. 

Israels regeringschef Benjamin 
Netanyahu bedyrer igen og igen, 
at han ikke vil ændre noget ved 
stedets status quo. Hans ord 
vinder dog ikke gehør, for palæ-
stinensiske politikere og medier 
udspreder modstridende rygter 
og opfordrer til vold mod jøder. 
Desuden opmuntrer forherligelse 
af denne vold til drab på jøder.

Hetzen kommer samtidig også 
fra øverste sted. Præsidenten for 
det palæstinensiske selvstyre, 
Mahmoud Abbas, udtalte ved 
optakten til urolighederne, at 
han hilste ”enhver blodsdråbe”, 
der blev udgydt på grund af Je-
rusalem, velkommen. Hans parti 
Fatah lod forlyde, at ”med vores 
sjæle befrier vi Al-Aqsa.”

Af hensyn til offentlig ro
På denne måde blusser striden 

helt forudsigeligt med jævne 
mellemrum op i forbindelse med 
aftaler, som egentlig blot skal 
sikre den offentlige ro og går 
under betegnelsen ”Status quo”. 

”Status quo” har eksisteret 
siden det 18. århundrede og be-
stemmer, hvilke religionsfælles-
skaber der har med de forskellige 
hellige steder i Jerusalem at gøre 
og i hvilken udstrækning. 

Især efter Seksdagskrigen i 
1967 var det Israel meget magt-
påliggende at holde fast ved 
disse aftaler. I dagene fra den 5. 
til den 10. juni 1967 havde Israel 
blandt andet erobret og annek-
teret Østjerusalem og dermed 
Tempelbjerget fra Jordan, altså 
udvidet de i Israel gældende love 
til også at gælde i den erobrede 
bydel. 

”Tempelbjerget er i vores hæn-
der,” jublede chefen for fald-
skærmsjægerne, Mordechai 

Gur, dengang glad, da de havde 
erobret Tempelbjerget. 

Meddelelsen var en sensation: 
Efter rundt regnet 2000 år var 
stedet med begge de jødiske 
templer igen under jødisk kontrol. 
Erobringen havde en nationalreli-
giøs symbolvirkning. 

Det var imidlertid den davæ-
rende forsvarsminister, Moshe 
Dayan, magtpåliggende at tage 
sprængkraften ud af denne sym-
bolik samt nedtone den religiøse 
dimension af konfl ikten mellem jø-
der og araber. Tempelbjerget var 
efter hans mening for muslimer 
stadig stedet for bøn, hvorimod 
det for jøder primært havde en 
religiøs betydning. 

Araberne kalder i folkemunde 
området ”Haram”. Det er den 
korte udgave af ”Haram al-Scha-
rif”, ”den ærværdige helligdom”. 
Araberne skulle fortsat have den 
religiøse suverænitet over Tem-
pelbjerget. Med denne indrøm-
melse, håbede Dayan, ville man 
undgå, at området skulle blive et 
nationalt symbol på længsel for 
araberne.

Juristen Schmuel Berkowitz, 
der har skrevet en doktorafhand-
ling om de hellige steders ret-
lige status, siger herom: ”Dayan 
mødtes i Klippemoskeen med 
medlemmerne af den jordanske 
regering for at forhandle en aftale 
på plads om stedet. Aftalerne blev 
truffet mundtligt, og der foreligger 
ikke noget papir på samtalerne.” 

Aftalen bestemte, at den is-
lamiske myndighed Wakf også 
fremover skulle stå for admi-

nistrationen af Tempelbjerget, 
som det havde været tilfældet 
hidtil. Jøderne skulle garantere 
sikkerheden. 

Muslimske særrettigheder
Senere blev der vedtaget 

endnu videre regler til gunst for 
muslimerne: Ikke-muslimer må 
kun betræde Tempelbjerget gen-
nem Mughrabi-porten ved Græ-
demuren, mens muslimerne har 
ti porte til rådighed. Flaghejsning 
af ligegyldigt hvilket fl ag er forbudt 
på Tempelbjerget. Adgang til Klip-
pemoskeen og Al-Aqsa-Moskeen 
er ikke tilladt for ikke-muslimer.

Berkowitz indrømmer, at der i 
dag fi ndes cirka 15 jødiske orga-
nisationer, som kæmper for retten 
til at bede på Tempelbjerget, men 
de er hverken politisk eller sam-
fundsmæssigt relevante.

”Den israelske regering har 
gentagne gange forsikret, at de 
ikke vil ændre noget ved status 
quo, og ingen steder i verden 
er så godt bevogtet af det isra-
elske politi som Tempelbjerget i 
Jerusalem.” Og Berkowitz tilføjer 
spøgefuldt: ”Bortset måske fra 
den atomreaktor, der siges at stå 
i Dimona.”

Berkowitz bider også fra sig, 
når det gælder en yderligere an-
klage: ”At der i dag sker jødiske, 
arkæologiske udgravninger på 
Tempelbjerget er det rene vås. 
Tempelbjerget står ene og alene 
under Wakf’s opsyn.” 

Juristen siger ligeledes med 
overbevisning i stemmen: ”Ud fra 
et retligt standpunkt har Jordan 
ikke mere krav på Tempelbjerget 
end Israel. Jordan havde an-
nekteret territoriet i 1948. Men 
denne indlemmelse blev udeluk-
kende anerkendt af Pakistan og 
Storbritannien.” I Oslo-aftalerne 
i 1990’erne blev Tempelbjergets 
status quo overhovedet ikke 
diskuteret; indtil i dag har intet 
af betydning således ændret sig.

Moshe Amirav er professor i 
statskundskab ved det hebræiske 
universitet i Jerusalem og har i 
mange år beskæftiget sig med 
politik. Han siger: ”I Jerusalem 
drejer det sig ikke om fakta, men 
om følelser. Det, der tæller, er 
landet, som mødrene synger om 
for deres børn. Derfor nævner 
jeg aldrig fakta, men fortæller 
historier.” 

Han fortæller blandt andet om 
møder med Yassir Arafat, som 
engang sagde til ham: ”Haram er 
vigtig for os, fordi vi ikke har olie. 
Det eneste, vi råder over i forhold 
til jøderne, er Haram al-Scharif.”

Slagordene sejrer
Episoden med Abbas, der 

bebrejdede Israel den formodede 
henrettelse af et barn, viser, hvor 

Terrorbølge i Israel:

Tempelbjerget og hetzen
Det palæstinensiske selvstyre beskylder Israel for at ville ødelægge muslimske og kristne hellige steder - og opfordrer til vold mod jøderne. 
Men ”Status Quo” fra det 18. århundrede gælder stadig, mener Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

”Dayan mødtes i 
Klippemoskeen med 

medlemmerne af den 
jordanske regering for 
at forhandle en aftale 

på plads om stedet. 
Aftalerne blev truf-

fet mundtligt, og der 
foreligger ikke noget 
papir på samtalerne.” 

Beskyldninger om, at Israel vil 
ødelægge muslimske hel-
ligdomme - og forherligelsen 
af islamistisk terror har ført til 
stadig fl ere angreb mod jøder.

Artiklen om Tempelbjerget ser 
også på den historiske udvik-
ling siden Seksdageskrigen i 
1967.

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
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MIG OG MELLEMØSTEN

Dansker forvist fra Tempelpladsen
- sang hebraisk trosbekendelse
Danske Jane Kiel var på Tempelpladsen sammen med en 
ven, da en vagt fra Wakf pludselig kom. Vagten sagde, at hele 
området er en stor moské. Han afspillede så en to måneder 
gammel optagelse, hvor hun sang den jødiske trosbekendelse 
’Shema Israel’ (Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én) fra 
5. Mos. 6, 1. – Vi har ventet på dig i to måneder, sagde vagten.

“Han krævede at se hendes ring med hebraisk indskrift og sagde, 
at hun var en ’genfødt troende’.”

– De eneste religiøse, som kan komme her for at bede, er mus-
limer, ingen jøder eller kristne.

Samtidig påstod manden, at han var fra politiet i Jordan. Han 
tvang de to besøgende til at slette optagelsen af hændelsen og 
truede med arrest, hvis de ikke umiddelbart forlod Tempelpladsen.

Han sagde ifølge Arutz 7, at han tog Kiel og hendes ven til israelsk 
politi. I virkeligheden bragte han dem til en mand, han kaldte Wakf-
chef på Tempelpladsen. Chefen beordrede dem til at forlade stedet.

Jane Kiel sagde, at hun havde anmeldt sagen til politistationen i 
Jaffa-porten. ”Politiet er venlige, men der er ikke meget, de kan gøre” 
sagde Kiel. Hun sendte herefter et brev både til sikkerhedsminister 
Gilad Erdan og turistminister Yariv Levin, for at lade dem vide, hvad 
der kan ske med jøder og kristne, som besøger Tempelpladsen.

Fra Udfordringen 45/2015



Udfordringen søndag den 16. oktober 2016 UDLAND . 13  

 

Alle vinder
når en leder bliver bedre
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lidt opmærksomhed fakta har. I 
en tale i fjernsynet sagde Abbas 
midt i oktober: ”Israelerne henret-
ter koldblodigt vores børn, sådan 
som de gjorde det med drengen 
Ahmad Manasra.” 

Faktum er, at den nævnte 
dreng sammen med sin fætter 
havde angrebet to 13 og 21 år 
gamle jøder med en kniv. Derfor 
blev fætteren skudt af sikker-
hedsstyrkerne og Ahmad under 
fl ugten påkørt og såret af en bil. 

Men fakta interesserer kun lidt, 
når slagordene først er i omløb. 
Således var de handlende i den 
gamle bydel i Jerusalem allerede 
få dage efter det forsøgte attentat 
overbeviste om, at: ”Soldaterne 
dræber vores børn. I har selv 
set, hvordan det gik med den 
trettenårige Ahmad.” 

At han stadig levede og for 
længst var blevet behandlet af is-
raelerne på Hadassah hospitalet 
i Jerusalem, var uden interesse. 
Heller ikke Abbas udtalte sig of-
fentligt om sagen, da drengen 
nogle dage senere kunne udskri-
ves. I stedet sagde han i Holland 
i slutningen af oktober – som en 
reaktion på de seneste udtalelser 
fra hans regering: ”Vi palæstinen-
sere er ikke perfekte, men disse 
ting skal ses under ét.”

Kamp om barnehjerter 
Hetz og bagtalelse kommer 

dog ikke blot oppefra, men også 
fra folket. Således bliver de sten-
kastende børn og unge, som 
ofte kommer af dage ved mødet 
med de israelske sikkerheds-
styrker, posthumt udråbt til helte. 
Dyrkelsen af de døde kommer 
for eksempel til udtryk i festlige 
begravelsesceremonier og hyl-
dest af de pågældendes familier.

Palæstinenserne sikrer des-
uden, at børn på et tidligt tidspunkt 
tager denne form for heroisme til 
sig. I begyndelsen af december 
beslaglagde toldmyndighederne 
på havnen i Haifa 4000 dukker, 
som forestillede stenkastende 

børn. Hovedet var omhyllet af et 
palæstinensisk tørklæde. På ban-
nere stod der i palæstinensiske 
farver ”Jerusalem, vi kommer!”

Leveringen stammede fra De 
Forenede Arabiske Emirater. Den 
var tiltænkt det palæstinensiske 
selvstyre.

Et andet middel er navngivning. 
I solidaritet med palæstinensiske 
knivstikkere, som havde angrebet 
israelere, kaldte en palæstinen-
sisk civilist fra Rafah i den sydige 
del af Gaza-striben sin nyfødte 
søn Sakin al-Kuds, Jerusalems 
kniv. På de sociale medier blev 
navnet rost i høje vendinger, 
faren betegnet som en helt, og 
fra selvstyret og fra Fatah var 
der varme tilkendegivelser på de 
offentlige kanaler. 

Ligeledes får offentlige pladser 
og gader navne efter ”martyrhel-
tene”. Byen Surda opkaldte en 
gade efter Muhannad Halabi. Den 
nittenårige havde i begyndelsen 
af oktober myrdet to jøder i den 
gamle bydel i Jerusalem og yder-
ligere såret to; sikkerhedsstyr-
kerne skød ham. Borgmesteren 
sagde ved omdøbningen: ”Det 
skylder vi ham; det er det mindste, 
vi kan gøre for ham.”

Facebook erstatter nyheder
Karikaturer er ligeledes med 

til at opmuntre til hetz og bruges 
som erstatning for nyheder. De 
dukker især op på de sociale 
medier, men også i den offi cielle 
presse, og viser ofte jøder, som 
har ondt i sigte. Således siger en 
israelsk soldat med hævet gevær 
og et skadefro grin om munden til 
en gravid, palæstinensisk kvinde: 
”Vi har dræbt de bedste af jeres 
unge.” 

På et andet billede ses en 
soldat, der netop har skudt fl ere 
palæstinensere. De ligger midt på 
gulvet i en blodpøl, og soldaten er 
i færd med at placere en kniv ved 
siden af hvert lig. Hen over tegnin-
gen er skrevet: ”Skyd, læg en kniv 
ved siden af og fotografér det.”

Ved siden af udsagn fra of-
fi cielle regeringsmedier har de 
sociale netværk for længst erstat-
tet den seriøse nyhedsdækning 
for store dele af befolkningens 
vedkommende. Omfanget af den 
udbredte hetz sammenfattes 
bedst i udsagnet fra en boghand-
ler i Jordan: ”Jeg behøver vel ikke 
fortælle dig, hvilke uretfærdighe-
der den israelske hær begår mod 
uskyldige palæstinensere. Du ved 
jo selv, hvad der står på Face-
book; jøderne dræber uskyldige 
palæstinensere.”

Professoren i statskundskab, 
Amirav, er overbevist om, at man 
ikke kan få bugt med hetzen. 
Heller ikke den nyligt indgåede 
aftale mellem Israel og Jordan om 
brug af videokameraer på Tem-
pelbjerget vil føre til en løsning. 
”Det hele kører i ring, og hvert 
andet år brydes ringen af nye 

optøjer. Det har hverken noget 
med Netanyahu eller Abbas at 
gøre, men om forholdet mellem 
jøder og muslimer.”

Den eneste mulighed for at 
gøre en ende på den onde cirkel 
synes at være, at den palæsti-
nensiske tankegang ændres. 
Men at det skulle ske virker ikke 

sandsynligt – tværtimod. 
Leverancer som hjerteduk-

kerne fra Haifa ”ville forgifte små 
og uskyldige børns sind,” sagde 
Israels stedfortrædende uden-
rigsminister, Likud-politikeren 
Zippi Hotovely, og fortsatte: ”Na-
tioner verden over må forstå, at 
vi ikke kan føre en dialog med 

vores naboer, så længe det palæ-
stinensiske uddannelsessystem 
ikke ændres.” For at det kan ske, 
må kernen i den palæstinensiske 
ledelse ændres.

(Artiklen stammer fra det tyske 
magasin Israelnetz i begyndel-

sen af 2016.)

Terrorangreb mellem 13. 
september 2015 og 20. 
januar 2016:
30 dødsofre 
170 angreb
160 palæstinensere blev 
dræbt efter angreb på jøder, 
forsøg herpå eller kvæstelser 
efter sammenstød med sik-
kerhedsstyrkerne.
290 jøder fik for en dels 
vedkommende svære kvæ-
stelser.

Kilde: Den israelske hær; 
Roter Davidsstern, Nachrich-
tenagentur ”Ma’an”.

- Bed om fred i Jerusalem. Må det gå godt for dem, der elsker byen, står der i Davids Salme 122:6.

Aftalen bestemte, at 
den islamiske myn-

dighed Wakf også 
fremover skulle stå 

for administrationen 
af Tempelbjerget... Jø-
derne skulle garantere 

sikkerheden. 
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BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
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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Alle daginstitutioner: Afstand 4 km. Glumsø station: 7 km. 
Grund: 29.607 m2 til heste, får, forpagtning mulig.
Kontantpris: 2.195.000 kr., udbetaling: 115.000 kr. 
Ejerudgift: 2.540 kr. 

Kurt & Annelise Ruhnau, Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle, 
Tlf. 5550 1716                              Se boligen på nybolig.dk

Troshjemmet i Torpe sælges
Til retræte-center eller stor familie.
Velholdt landvilla i skønne omgivelser.
Eventyrlig naturpark med stort dyreliv, og en have der har 
det hele: blomstrende buske og træer og alt i bær og frugt. 
Velholdt landvilla på 182 m2, stor stue med sydterasse, og 
stort spisekøkken med alrum og stor vest-terasse. 
1.sal: 5 værelser, 2 baderum.

Alt særdeles velholdt. 3/4 nybygget i -83 og -89 (1966)
Beliggenhed: 15 km fra Næstved/Ringsted.

Annonce:

Denne bog er dels en slags 
udslag af dårlig samvittighed, 
dels en rejse i åndelig selvdi-
sciplin. 

Som så mange andre har 
forfatteren oplevet det som ét af 
sit livs grundvilkår, at der er så 
forfærdelig mange ting, det mo-
derne menneske lige formodes 
at skulle stilling til. Arbejdet skal 
passes. Familien skal passes. 
Forholdet til Gud skal passes. 
Nogle gange glider de åndelige 
ting lidt i baggrunden. Det burde 
ikke være sådan, men det bliver 
det let. 

Forfatteren bekender kulør i 
mere end én henseende: Han 
erkender dels sin helt private, 
karaktermæssige uformåenhed 
og dels sit undertiden mangel-
fulde bibelstudium;  med denne 
bog prøver han at få bugt med 

sin tilbøjelighed til åndelige 
overspringshandlinger.

Samtidig er bogen en åben 
invitation til at gå i en (næsten) 
ganske almindelig mands læse-
fodspor og måske styrke sine 
egne. Det er en bog, hvor Jo-
hannes Evangeliet gøres til et 
projekt, ca. ét vers om dagen skal 
der læses, konsumeres og kom-
menteres. Det er en interessant 
indgangsvinkel, men risikoen for, 
at det også kommer til at betyde, 
at læseren kan få fornemmelsen 
af at løbe ét langt skema igen-
nem, er afgjort til stede.

Det er en risiko, som forfatteren 
selv er bevidst omkring. Thomas 
Teglgaard er rigtig meget ordrig i 
denne bog, og undertiden også 
FOR meget, som når han et sted 
(side 200) kommer til at defi nere 
jødedommen som ”kristendom-

men tømt for indhold” - en ganske 
meningsløs karakteristik, der 
skulle forudsætte, at kristen-
dommen var den ældste af de to 
religioner. Hvad den som bekendt 
ikke er. 

Jeg skal gerne sende bogen 

ud i verden og ønske den bedst 
mulig fremgang. Men en lidt min-
dre grad af snakkesalighed og lidt 
større stringens havde kun givet 
bogen yderligere vinger.

Af Kristian Kristiansen

Anmeldt af Josua Christensen

’Livet går forud for meninger 
og holdninger’, lyder en af 
overskrifterne til kapitlet om, 
hvordan en Midtfynsk landsby 
tager imod fl ygtninge. Her er 
der masser af kritiske hold-
ninger til fl ygtningestrømmen, 
der satte Danmark på den 
anden ende for et år siden; 
men samtidig stopper det ikke 
mennesker fra at dele liv med 
andre mennesker, selvom de 
netop er sådanne fl ygtninge.

Dansk Missionsråd, der står 
bag udgivelsen af ’Ny Mission,’ 
rammer et højaktuelt, sprængfar-
ligt, politisk betændt emne med 
dette nummer om fl ygtningekri-
sen og kirkens ansvar. Vandene 
skilles, som det hedder sig, når 
noget virkelig kan bringe sindene 
i kog, og det må siges at være 
tilfældet i fl ygtningespørgsmålet. 

I Jeg var fremmed og I tog 
imod mig gør man sig derfor 
også umage med ikke at poli-
tisere og blande spørgsmålet 
om antal, modtagelsesvilkår o.l. 
ind i belysningen af emnet, men 
spørge mere grundlæggende ind 
til, om der er en særlig kristen 
forpligtelse, en kristen etik, som 
udgangspunkt for, hvordan vi 
bør forholde os til de fremmede 
iblandt os.

Johannes Nissen giver en 
god bibelsk indføring lige fra 
udgangen af Egypten og frem til 
Jesu egen endetidslignelse, hvor 
han udtaler de berømte ord ”… 
jeg var fremmed, og I tog imod 
mig”. Pointen er, at først forplig-
tes jødefolket og sidenhen Kristi 
efterfølgere til at udvise gæstfri-

hed, omsorg, barmhjertighed og 
praktisk hjælp. 

Men, som Nissen advarer, må 
vi passe på, at vi ikke kommer 
til at stå som den skriftkloge i 
historien om den barmhjertige 
samaritaner, med spørgsmålene: 
”Hvem er min næste?” og ” Hvor-
når har jeg gjort nok?” 

En voldsom udfordring
Der er tale om 13 forskellige 

artikler i bogen, og på den måde 
kommer vi både omkring det teo-
logiske, det praktiske og de helt 

store globale perspektiver. 
Michel Jalakh, som er gene-

ralsekretær for det mellemøstlige 
kirkeråd, udfolder, hvilken vold-
som udfordring fl ygtningestrøm-
men udgør i Europa, men i endnu 
højere grad i de områder, hvor 
fl ygtningene kommer fra. 

Han peger på, hvordan det 
er destabiliserede områder, der 
til trods for år med fremgang i 
velstand og forbedringer på andre 
af FNs humanitære agendaer er 
præget af mangel på basale men-
neskerettigheder og undertrykkel-

se af mindretal (især kristne) – en 
samfundsuorden, som forholdet 
mellem sunni- og shiamuslimer 
ganske tydeligt illustrerer. 

Majoriteten undertrykker mi-
noriteterne, og diskrimination 
er hverdag. Lægger man dertil, 
at der snart ikke er fl ere kristne 
tilbage i lande som Afghanistan 
og Syrien, som kan repræsentere 
en anden form for åbenhed og 
accept af anderledestænkende, 
så er det et gruopvækkende 
fremtidsscenario, der tegner sig. 

Høsten og 
høstarbejderne

De mest opmuntrende kapitler 
er at fi nde i slutningen af bogen, 
hvor to gange Birte (eller Birthe) 
fortæller om en mængde initia-
tiver, der allerede er taget for at 
møde de nytilkomne. Om det så 
handler om at drikke kirkekaffe 
eller give dåbsundervisning, så 
er disse kapitler ladet med energi. 

Det stråler ud af beretningerne, 
at det giver nyt liv, når kirkerne 
træder i karakter og handler som 
mesteren ikke bare sagde, men 
gjorde. Det er en kirke som erfa-
rer, at disse nye mennesker ikke 
kun er en byrde eller fare, men 
muligvis også en berigelse. 

Flygtninge, som har været 
utrolige ting igennem og erfarer 
ægte kristen næstekærlighed, 
er billedligt talt ofte ’klar til høst’, 
så spørgsmålet er blot, om der 
også er høstarbejdere til at udføre 
arbejdet.   

”Jeg var fremmed og I tog imod 
mig”: Redigeret af Mogens 
Mogensen. Kan læses gratis 
på: dmr.org                  

Selskabet for Tidebøn og 
Gregoriansk Sang har netop 
udsendt første bind af den 
nye udgave af Dansk Ti-
debog.  

Bind 1 indeholder ugens 
tidebønner, alle de bibelske 
salmer og øvrige bibelske 
lovsange. Sammen med Ti-
debogen udgives et meloditil-
læg, Antifonale, hvor også 
nykomponerede melodier 
præsenteres på noder.

Tidebønnerne er den sam-
ling af korte andagter til brug på bestemte tider af døgnet, som i 
mange hundrede år har været bedt i kirker og klostre verden over, 
men som i Danmark efterhånden er ukendte for mange.

At synge bibelske salmer direkte som de står skrevet, og ikke 
bare som de rimede gendigtninger, vi fi nder i salmebogen,  er en 
meget gammel tradition, der går helt tilbage til apostlene og stam-
mer fra jødedommen. Men også andre lyriske bibeltekster end 
Davids salmer er igennem kirkens levetid blevet sunget, som de 
står skrevet , fx Zakarias’, Marias og Simeons lovsange. 

Men med en lyrisk tekst, som ikke har versefødder og rim, 
kan man naturligvis ikke bruge en melodi i gængs forstand, som 
gentages vers for vers og passer til det hele. Her er det så, at man 
fra gammel tid har brugt den gregorianske sang, hvor melodiens 
skift markeres med et system af små tegn inde i bibelteksten, som 
fortæller den øvede sanger om melodiens forløb. 

De forskellige sangbare tekster er blevet fordelt på årets og 
døgnets tider – deraf benævnelsen Tidesang.

I løbet af et døgn synges i sin fulde form otte tidebønner:
Aftensang (Vesper), Nattebøn (Completorium), Vågenatsbøn 

(Matutin), Morgenbøn (Prim), Morgensang (Laudes), Formid-
dagsbøn (Terts), Midddagsbøn (Sext) og Eftermiddagsbøn (Non).

Det kræver en vis øvelse – og en rimelig sangstemme – at synge 
med på tidebønner i en forsamling; ifølge hjemmesiden gregoriansk-
tidebøn.dk har interessen de senere år været stigende i forbindelse 
med den generelt stigende interesse for nye gudstjenesteformer. 
Det har også betydet en ny interesse for at genopdage de værdier, 
der ligger i den oldkirkelige tidebøn og den gregorianske sang.
Formand for Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang er kantor 
Kim Thinggaard, Bethlehemskirken. 

Anmeldt af Krista Revsbech

Johannes - året rundt

Jeg var fremmed 
og I tog imod mig

Thomas Teglgaard: 
”JOHN - Et år med 
Johannesevangeliet” 
366 sider • 300 kr. • Lohse 

Ny sangbog 
med tidebønner
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Liget, der blev væk
I fi lmen Risen følger vi tribunen Clavius jagt på Jesu forsvund-
ne lig - og det bliver jagten på sandheden i mere bred forstand.

Det er påskemorgen. Gravvagterne er væk, graven er åben og 
liget er forsvundet. Det er begivenhederne der udløser Clavius’ 
efterforskning af gravrøveriet i bedste Sherlock Holmes stil. Den 
fi ktive ramme er, at Pontius Pilatus venter Kejser Tiberius besøg 
og derfor ikke ønsker myten om opstandelsen spredt - en opstan-
delse under besøget vil være katastrofalt. Derfor aftales det med 
ypperstepræsten at skåne gravvagternes liv - og sprede rygtet om at 
disciplene overfaldt vagterne, der var faldet i søvn, og stjal Jesu lig.

Risen starter, hvor de fl este Jesus-fi lm slutter - med Jesu død og 
opstandelse. Både instruktør Kevin Reynolds (Robin Hood: Prince 
of Thieves) og hovedrolleindehavenren Joseph Fiennes (Luther, 
2003) giver i binusmaterialet udtryk for, at det er hensigten at fortælle 
historien fra en ikke-troendes perspektiv. Ideen er ikke helt original, 
i det fi lmen slutter sig til en række andre fi lm med lignende tema: 
Ligklædet (amerikansk, 1953), Pontius Pilatus (italiensk, 1962) og 
Inkvisitionen (italiensk, 2006). Plottet minder særligt om meget om 
Inkvisitionen, men fi lmen er godt lavet og troværdigt fortalt - så man 
sidder ikke med en følelse af at have set fi lmen før.

Anmeldt af Daniel Giversen
Risen, DVD, 103 minutter
Instruktør: Kevin Reynolds 
Introduktionspris: 129 kr.  Danske undertekster

Luther (DVD)
Luther er et actionfyldt drama om en 
af historiens væsentligste revolutio-
nære perioder, da én mands overbe-
visning havde styrke til at forandre 
verden. Drevet af sin tro begynder 
Luther (Joseph Fiennes)  at sætte 
spørgsmålstegn ved de fastlagte 
religiøse normer. 
Situationen tilspidses, da han frem-
sætter sine 95 teser i Wittenberg og 
udfordrer de gamle afl adsbreve, som 
mange af kirkens fremstående mænd 
drager økonomisk udbytte af.                  124 minutter. Kr. 98,-

Den episke, bibelske historie om Jesus’ 
opstandelse fra de døde, som den blev 
oplevet af en ikke-troende soldat. 
Den romerske soldat Clavius bliver til-
troet opgaven at sørge for begravelsen, 
men liget forsvinder på mystisk vis og 
pludseligt opstår en række uforklarlige 
hændelser.
Hovedrollerne spilles af Joseph Fien-
nes (Luther) og Cliff Curtis. 
103 minutter. Kr. 129,-

Risen (DVD)

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

Af Henri Nissen

For en gangs skyld er det ikke 
Bob Dylan selv, der overrasker, 
men Det Svenske Akademi, 
som har besluttet at tildele 
den legendariske folkesanger 
Nobelprisen - i litteratur.

Vi har jævnligt fortalt om Bob  
Dylan i Udfordringen, for selv 
om det sjældent kommer frem 
i de verdslige medier, så blev 
protestsangeren fra 1960’erne og 
70’erne ”født på ny” i 1979. 

Han - som var verdslig jøde - 
havde en stærk åndelig oplevelse 
og blev kristen. Han udgav de tre 
albums med kristne tekster ”Slow 
Train Coming”, ”Saved” og ”Shot 
Of Love” fra 1979 til 1981. 

Mest markant var nok rock-
pladen ”Slow train coming” med 
Mark Knopfler på guitar. Tek-
sterne er utroligt stærke og sam-
fundskritiske. 

Tavshed om tro
Men efter et par albums med 

åbne bekendelser holdt han igen 
sin tro for sig selv. Og rygterne 
gik, at han havde mistet troen.

Men ifølge den kristne Larry 
Norman var han stadig kristen, 
men orkede ikke at være det of-
fentligt. At blive brugt.

I julen 2009 fortolkede han dog 
15 klassiske julesange i juleal-
bummet ”Christmas in the heart”. 
En interviewer - den amerikanske 
rock-kritiker og MTV-producer, 
Bill Flanagan - bemærkede, at 
Bob Dylan fremfører sangen ”O 
Little Town of Bethlehem” som 
en sand troende, hvortil han sva-
rede: ”Jeg er en sand troende.”

Ungdomsoprører
De af os, der er et halvt hundre-

de eller derover, husker mange af 
Bob Dylans sange udenad. Og 
hans hæse jamrende stemme 
gav os håb om, at vi også kunne 
synge. Han fortolkede det ung-
dommelige oprør imod alt det 
etablerede, mod krig og fattig-
dom. Han udtrykte den oprinde-
lige idealisme i ungdomsoprøret 
og fredsbevægelserne. Først 
sammen med Joan Baez.

Altid fornyede han sig musi-
kalsk og kastede sig ud i nye gen-
rer, og hans tekster var geniale i 
al deres mystiske enkelhed. At 
han selv stort set aldrig udtalte 
sig eller lod sig fotografere, ja 
aldrig smilte, gjorde ham blot til 
en større legende. 

”Han blev religiøs, da alle troe-
de, han var den mest kyniske kriti-
ker af alle etablissementer”, skrev 
den indfl ydelsesrige amerikanske 
rock-kritiker og MTV-producer, 

Bill Flanagan, i et eksklusivt 
interview med Bob Dylan, der i 
2009 blev oversat - med eneret 
til blade, som sælges af hjemløse 
verden rundt. Anledningen var 
cd’en ”Christmas in the heart”, 
med 15 klassiske julesange - til 
fordel for verdens sultende. 

Nu har han helt fortjent fået 
Nobelprisen i litteratur. Og hvis 
man forventer, at han holder en 
stor tale, bliver man nok skuffet.  

Dansk bog Dylans tekster
Den danske teolog og litte-

raturanmelde Jacob Brønnum 
(der også har anmeldt bøger i 
Udfordringen) har skrevet en 382 
sider lang bog om Bob Dylans 
sangtekster og den viser, at Bibe-
len faktisk er Dylans væsentligste 
inspirationskilde.

Udfordringens anmelder, Jo-
sua Christensen, skrev i sin 
anmeldelse (uge 2, 2015) bl.a.:

”Brønnum tager os med helt 
fra begyndelsen med ’Blowin’ 
in the wind’ (1963) og forklarer, 
hvordan Dylans udprægede brug 
af symbolik og tekstsampling har 
fl ere lag.

Der er således ofte tale om et 
menneskeligt livsaspekt (kon-
krete oplevelser), et universelt 
perspektiv (fx hvad der skal til 
for at opnå fred) og en kritik af 
de menneskelige fejltagelser 
(at vi tror, vi kan vinde freden 
ved hjælp af våben). Herefter 
gennemgås den ene tekst efter 
den anden, med Bibelen som 
referenceramme, og pludselig 
forstår man teksternes dybde og 
rækkevidde.

Dommedagsprofet 
Det er i hundredvis af sange, 

som anvender Bibelen som væ-
sentligste inspirationskilde, og 
selv om der er mange temaer i 

spil, ser man også en rød tråd, 
som handler om at vælge sig 
selv og tage et individuelt ansvar. 

Dylans samfundskritik skinner 
tydeligt igennem i sange som 
’With God On Our Side’, men 
hans fokus er først og fremmest 
eksistentielt; sangene handler om 
frihed, tryghed, afsked, nærvær, 
ensomhed og menneskelige håb, 
drømme og bestræbelser – det 
er alment menneskelige forhold, 
hvor hvert menneske vælger sig 
selv igennem sine handlinger.

Midt i den usandsynligt lange 
karriere som sanger og sang-
skriver står Dylans ’evangeliske 
periode’, som Brønnum kalder de 
fi re år, hvor Dylan er bekendende 
kristen. 

Perioden indledes med ’Gotta 
Serve Sombody’, som er en be-
kendelse af det grundlæggende 
forhold, at man ikke kan leve 
’for sig selv’, men altid vil stå i 
en større sags tjeneste. Dylan 
træder frem med indtrængende 
appel om at vælge side. Der er 
en dommedag i udsigt, hvor hvert 
menneske kommer til at stå til 
ansvar for sit liv, hvis ikke de er 
dækket af Lammets blod. 

Der er ingen tvivl om, at Dylan 
har oplevet en omvendelse i sit liv, 
og dog varer det ikke ved,” mener 
Brønnum ifølge Josua. 

Men ifølge Dylans nære kristne 
venner er han altså stadig seriøst 
troende.

I believe in you!
Dylans beskrev sin Jesus-ople-

velse i sangen ”I believe in you”:

They ask me how I feel
And if my love is real
And how I know I’ll make it through
And they, they look at me and frown
They’d like to drive me from this town
They don’t want me around

’Cause I believe in you
They show me to the door
They say don’t come back no more
’Cause I don’t be like they’d like me to

And I, I walk out on my own
A thousand miles from home
But I don’t feel alone
’Cause I believe in you

I believe in you even through the tears 
and the laughter
I believe in you 
    even though we be apart
I believe in you 
   even on the morning after
Oh, when the dawn is nearing
Oh, when the night is disappearing
Oh, this feeling is still here in my heart

Don’t let me drift too far
Keep me where you are
Where I will always be renewed
And what you have give me today
is worth more than I can pay
And no matter what they say,
I belive in you.

I believe in you 
   when wintertime turns to summer
I believe in you 
   when white turn to black
I believe in you 
  even though I be outnumbered
Oh, though the earth may shake me
Oh, though my friends forsake me
Oh, even that couldn’t make me 
go back

Don’t let me change my heart
Keep me set apart
From all the plans they do pursue
And I, I don’t mind the pain
Don’t mind the driving rain
I know I will sustain
’Cause I believe in you

Til sidst må alle alligevel bøje 
knæ for Jesus. 

Nobelprisen til 
kristen Bob Dylan
Bill Flanagan: ’Du synger julesangen som en sand troende.’ – Bob Dylan: ’Jeg er en sand troende.’

Jakob Brønnum gennemgår 
i bogen ”Sange ved himlens 
port” Bob Dylans bibelske 
inspirationskilder.”
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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!

Vi kunne ikke vente længere!
Da Mona Seyghalahi i oktober 
sidste år søgte asyl i Danmark, 
blev hun spurgt om sin reli-
gion. Den 28-årige ingeniør fra 
Teheran var ikke i tvivl. Selv om 
hun var opvokset i en muslimsk 
familie, vidste hun med sig 
selv, at hun ikke var muslim. 
Måske havde hun aldrig været 
det. Efter mange år med en 
hemmelig tro var hun kommet 
til et land, hvor hun vovede at 
sige det forbudte ord højt uden 
frygt for repressalier. Svaret 
kom prompte. ”Jeg er kristen,” 
sagde hun. 

I Iran var det alt for farligt for 
Mona Seyghalahi (28) og hendes 
mand Sijawash Bavandi (29) at 
opsøge en kirke med henblik på 
dåb. Men efter to måneder som 
asylansøgere i Danmark kunne 
parret ikke vente længere. Selv 
om de endnu ikke vidste, om de 
ville få opholdstilladelse, ville de 
døbes. 

En decemberdag sidste år 
sagde de ja til den kristne tro ved 
en dåbsgudstjeneste i Fredericia, 
hvor de var indkvarteret på byens 
asylcenter. 

Jesus-troende i Iran
Mona Seyghalahi og Sija-

wash Bavandi, der i dag bor på 
et asylcenter på Langeland, er 
blandt de fl ere hundrede iranske 
asylansøgere, der de seneste år 
er døbt ind i folkekirken. 

Siden den islamiske revolu-
tion i 1979 har muslimer ikke 
kunnet skifte religion i Iran, og 
interesse for andre religioner er 
forbundet med betydelig risiko 
for forfølgelse fra myndighederne. 
Alligevel - eller måske netop der-
for - er mange iranere tiltrukket af 
kristendommen, fortæller Mona 
Seyghalahi, der allerede som 
barn ønskede at vide mere.    

- Jeg var kun fem år gammel, 
da jeg første gang tændte lys for 
Jesus. Min mor havde fortalt mig, 
at Jesus elsker børn. Jeg tror, at 
min mor allerede dengang hem-
meligt havde Jesus i sit hjerte. 

- I Iran kan man ikke vælge sin 
religion. Mine forældre har altid 
givet min bror og mig stor frihed 
til at læse bøger og tænke, som 
vi ville, men vi vidste, at vi aldrig 
måtte sige noget uden for vores 
hjem. Det var meget farligt. 

Som mange iranske unge 
havde Mona Seyghalahi mange 
spørgsmål. Den otte år lange krig 
mod nabolandet Irak havde kostet 
omkring en million mennesker 
livet, heriblandt mange ganske 
unge. Hertil kom, at Mona altid 
havde haft svært ved at affi nde 
sig med den åbenlyse ulighed 
mellem mænd og kvinder, som 
havde været en del af det iranske 
samfund, siden landet blev om-
dannet til en islamisk stat. 

- Alle vegne hørte vi, at islam 
var den bedste religion. Men 
hvorfor skulle så mange unge i 
vores land dø i krigen? Og hvorfor 

skulle piger gå med tørklæde, fra 
vi var ni år? 

Jeg læste meget om Jesus og 
googlede mange ting. Det var 
meget forbudt, men jeg kunne 
godt lide det, jeg læste. Jeg havde 
en kristen armensk veninde og 
var meget tiltrukket af kristen-
dommen. 

Jesus var så anderledes. Jesus 
siger, at mænd og kvinder er lige. 
I islam er der ikke lighed mellem 
mænd og kvinder. 

Besøgte huskirke
For tre år siden blev Mona 

Seyghalahi gift med Sijawash 
Bavandi, der var opvokset i et 
armensk kvarter i Teheran, hvor 
der boede mange kristne. Det vi-
ste sig, at Sijawash havde familie 
i London, der var blevet kristne for 
25 år siden. 

 - Hans familie var ikke religiøs, 
men hans bedstemor gik i kirke 
inden revolutionen, da det ikke var 
forbudt. Hun havde fortalt ham om 
Jesu mor Maria. Da jeg fortalte 
Sijawash, at Jesus var i mit hjerte, 
ville han gerne høre mere.     

- En af min mands venner 
inviterede os til at besøge en 
hemmelig huskirke i en lille by, 
hvor 10-15 mennesker mødtes i 
et privat hjem. Folk kom og gik på 
forskellige tidspunkter, for det var 
meget forbudt. 

Vi bad sammen og læste fra Bi-
belen. Det havde vi aldrig oplevet 
før. Det var noget meget stort for 
os. Men vi var hele tiden bange 
for, at politiet skulle komme, 
husker hun.  

Første gudstjeneste
i et frit land

Det var politiske problemer, der 
sidste år sendte parret på fl ugt 
over grænsen til Tyrkiet og derfra 
videre til Europa. 

- Min mand havde en forret-
ning, hvor han solgte mobiltele-
foner, som han importerede fra 
Dubai. På et tidspunkt hjalp han 
nogle venner med elektronisk 
udstyr. Bagefter fik vi mange 
problemer med sikkerhedspolitiet, 
der kom til min mands forretning. 
En ven blev fængslet og døde i 
fængslet. Det blev meget farligt 
for os. 

Familie og venner hjalp med at 
arrangere fl ugten gennem fl ere 
lufthavne. Jeg var meget bange 
og bad til Jesus hele tiden. Det 
var et mirakel, at de hver gang 
lod os rejse videre. Da vi nåede 
København, sagde politiet vel-
kommen til Danmark. Vi kunne 
næsten ikke fatte, at vi nu var i et 
frit land, fortæller Mona. 

Efter et par uger blev parret 

overfl yttet til et asylcenter i Fre-
dericia. 

- Centret lå inde i byen. Fra 
vores vindue kunne vi se en kirke. 
Det var vores chance! Men da 
jeg var derhenne den første dag, 
var kirken lukket. Jeg var meget 
skuffet. Senere mødte jeg en 
kristen iraner, der inviterede os 
til gudstjeneste i en anden kirke 
og gav mig sin bibel. 

Det var første gang, vi oplevede 
en gudstjeneste. Kirken var fuld af 
mennesker. Og der var ikke noget 
politi! Vi forstod ikke noget, men vi 
fi k en salmebog og sad og snak-
kede med Jesus i vores hjerte. 
Bagefter var der kirkekaffe, hvor 
folk kom hen og sagde velkom-
men. Vi følte en stor varme. 

Dåben var som et nyt liv
- Vi ville gerne lære mere om 

Jesus og fi k lov at følge et kursus 
i kirken. Efterhånden var vi rigtig 
mange iranere, der kom i kirken, 
fortæller Mona, der i fl ere år hav-
de haft et stærkt ønske om dåb.

- I Danmark var det pludselig 
muligt. At blive døbt var som at få 
et helt nyt liv og en ny fødselsdag. 
Jeg bare græd og græd af glæde! 

Bagefter inviterede vi til dåbs-
fest med iransk mad, musik 
og dans. Vi var over hundrede 
danskere og iranere. Vi fi k også 
danske dåbsvidner fra menighe-
den, der inviterede os hjem og 
kom og besøgte os. De er blevet 
som vores nye familie. 

Ny bryllupsfest
Efter dåben fortsatte parret 

med at følge undervisning i kirken. 
- Når vi sad i kirken, glemte 

vi alt andet – vores asylsag og 
usikkerheden om fremtiden. At 
modtage brød og vin fra Jesus 
hjalp os til at være stærke resten 
af ugen.

Da jeg fortalte mine forældre, at 
jeg var blevet døbt, blev de meget 

glade på mine vegne. Nu havde 
jeg endelig fået mulighed for selv 
at vælge min religion. 

- Efter nogle måneder bad vi 
præsten velsigne vores ægte-
skab i kirken. For os var det som 

vores rigtige bryllup. Nu kunne 
vi begynde et nyt liv sammen for 
Guds ansigt. Vi holdt en stor fest, 
og en konditor fra byen lavede en 
bryllupskage til os i fi re lag.     

På asylcentret fi k parret lov at 
holde café nogle timer hver dag 
som en del af et praktikforløb. Her 
lavede de kaffe, te og sandwiches 
og snakkede med de andre 
beboere, fortæller Sijawash, der 
drømmer om en dag at åbne en 
restaurant i Danmark.

 - Vi kan godt lide at lave 
mad og vil gerne gøre nytte her. 
Samtidig ønsker vi at dele vores 
tro på Jesus. På centret var der 
fl ere iranere, der gerne ville med 
hen i kirken, når vi fortalte, hvad 
Jesus havde gjort for os. Nogle 
blev senere døbt. 

Færre i kirke på Langeland
Da asylcentret i Fredericia 

lukkede i juni som følge af et 
faldende antal asylansøgere, blev 
Mona og Sijawash overfl yttet til et 
center på Langeland. 

- Det har været en stor omvælt-
ning. I Fredericia var vi mange 
kristne. Sådan er det ikke her. Vi 
savner vores kirke og vores ven-
ner, der har støttet os meget. Den 
første søndag cyklede vi hen til 
en kirke i den nærmeste by, men 

der var kun nogle få meget gamle 
mennesker og så os. Hvorfor 
kommer folk ikke?

Det er svært for os at forstå, 
når man kan gå i kirke i Danmark 
uden at være bange for politiet. 
Den næste søndag prøvede vi 
en anden kirke. Der var slet ingen 
mennesker og ingen præst, men 
døren var åben, så vi satte os ind 
i kirken og bad til Jesus, fortæller 
Mona. Sijawash supplerer: 

- Vi vil meget gerne have besøg 
af danskere fra kirken, der vil 
bede og læse i Bibelen sammen 
med os. Vi er jo nye kristne. Man-
ge danskere har været kristne i 
mange år og ved en masse om 
deres tro. Vi vil gerne lære fra 
dem. Vi håber meget, at vi får lov 
at blive i Danmark. Det er vores 
drøm at få lov at bo i et land, hvor 
vi kan gå i kirke og fortælle om 
Jesus uden at være bange. 

BMF/bladet Nyt på Tværs

Sidste nyt: Mona og Sijawash 
har nu fået asyl i Danmark

Det iranske ægtepar Mona og Sijawash blev døbt efter kun to måneder i Danmark. Nu skal de bo i Fredericia.

 - Vi ønsker vi at dele vores tro på Jesus, siger Mona og 
Sijawash, som nu skal bo i Fredericia. 

Jesus var så ander-
ledes. Jesus siger, at 
mænd og kvinder er 

lige. I islam er der 
ikke lighed mellem 
mænd og kvinder. 

Det var første gang, vi 
oplevede en gudstje-

neste. Kirken var fuld 
af mennesker. Og der 
var ikke noget politi! 
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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

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. 
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Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal
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Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

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                  

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

KOLOFON

Mangler du nye medarbejdere? 

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Vi søger en forstander til vores botilbud i Rold Skov, 
som vil stå i spidsen for arbejdet med at hjælpe ud-
satte mennesker.
Du skal have erfaring fra udsatte-området og gerne 
også misbrugsbehandling. Din grundlæggende ud-
dannelse er fx diakon, socialpædagog eller socialråd-
giver, og derudover har du en lederuddannelse.
Stillingen er på fuld tid med start 1. januar 2017. 

Ansøgningsfrist er 31. oktober 2016 kl. 12. 

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Forstander 
Blå Kors Hjemmet Rold Skov 

blaakors.dk

Plej sjæl og legeme på en uges ferie i fantastiske om-
givelser. Tid til fordybelser i Bibelen og ferieoplevelser i 
sol og varme.
Hvornår: 25. februar - 4. marts
Rejseledere: Mette og Børge Haahr Andersen
Udrejse fra både Billund og Kastrup

Læs mere på www.
felixrejser.dk/GranCanaria  
eller kontakt os på 7592 2022

Gran CanariaBIBEL- OG BADEFERIE

RABAT   500 kr. ved tilmelding senest d. 28/11

Diverse

VIL DU GIVE MIG  
EN CHANCE?

MIT FADDERBARN
Enggade 14D, 7323 Give, 
tlf. 6165 9234
fadderbarn@hotmail.com

Bliv fadder til et  
slumbarn i  
Sydamerika  
og følg det via jævn-
lige informationer.

Se fotos og læs mere på 
www.mitfadderbarn.dk

Så har du chancen nu, hvor ARROW Lederskab mod-
tager ansøgninger til hold 3, som begynder i foråret 2017.

 Tjek os ud på hjemmesiden www.arrowlederskab.dk 
og send os en mail, hvis vi skal sende dig en brochure, eller 
ring til daglig leder Peter Sode Jensen på tlf. 23 93 65 17 
og få en god snak med ham om, om det er noget for dig…

 Du kan søge frem til den 11. november; men det er 
en god idé at sende din ansøgning så hurtigt som muligt, 
og du får svar på, om du er optaget senest 4 uger efter 
modtagelsen.

 Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du også gerne blive klogere på dig selv
og din relation til Gud og andre mennesker?

Uddannelse & Kurser

Rådgivning

Familie-psykoterapi 
i Holbæk

3. års stud. på 
Kempler Instituttet.

Pris: 350 kr. 
Nærmere info. på 
tlf.: 3158 7677 

Brug for en annonce?
Ring 73 56 15 06

Udfordringen 
udkommer hver søndag!

Vi søger en visionær og engageret kommunikations-
chef, der kan videreføre den positive udvikling i ar-
bejdet med at fortælle om udsattes vilkår og Blå Kors’ 
arbejde. 

Du skal rådgive topledelsen og får det øverste ansvar 
for at udvikle organisationens kommunikation eks-
ternt og internt  - samt fundraising. 

Jobbet er en fuldtidsstilling med start 1. jan. 2017. 
Arbejdssted i Silkeborg.

Ansøgningsfrist 11. november 2016.

Læs stillingsopslaget og søg jobbet på 

www.blaakors.dk/job 

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Engageret 
kommunikationschef
til Blå Kors 

blaakors.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 40:

Elisabeth Melin
Haraldslundvej 42
2800 Lyngby

Kodeord: brilleetui

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 20. 
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.

Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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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 

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

Debat

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

Send dit debatindlæg til: debat@
udfordringen.dk 
OBS! Max 200 ord. Udfordringen 
forbeholder sig retten til at for-
korte og udelade indlæg.

Skjulte 
evangelister?

Er du en skjult evangelist? Ja, 
de to ord: ”skjult” og ”evangelist” 
passer ligesom ikke sammen. 
Alligevel viser historien, at evan-
gelister kan være skjulte, indtil de 
”klækker ud”.

- Er du skjult af arbejdsliv, 
menneskelig planlægning eller 
begrænsninger, der står i vejen 
for den virkelige plan med dit liv? 
Mens du i virkeligheden er kaldet 
til et radikalt liv for Jesus og at 
vinde mennesker for himlen?

For 2000 år siden...
- var der almindelige menne-

sker, fi skere og toldere, der levede 
ved siden af eller på afstand af 
det, Jesus ville kalde dem til. De 
var skjulte evangelister. De havde 
ingen idé om, hvad Gud havde 
planlagt for dem...

I dag er der også...
- skjulte evangelister, som er 

set af Gud og kaldet til tjeneste 
- ligesom de første 12. Jeg har 
oplevet Guds nærvær stærkt un-
der bøn for, at de må blive forløst.

- ER DU ÈN AF DEM?
LARS HYLDGÅRD

RÅBJERGVEJ 8, AALBORG 

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 
23. oktober

kl. 10:30

Bjarne Kjær
Tema: De betroede

talenter

S
23

Bj K

Knud Ipsen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

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

26. oktober kl. 10.30 til ca. 13.00:
Per Svendsen, Silkeborg og Carsten Høyer, Aalborg

2. november kl. 11.30 til ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
30. oktober kl. 14.00: Hans Berntsen

27. november kl. 14:00: Hans Berntsen
Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Asbjørn KristiansenPer Svendsen Carsten Høyer

Her i byens centrum står seks kristne fra forskellige kirker 
med samme vision og brand. Vi er i bøn og ænser ikke byens 
puls, travlhed, trafi k og larm. Om lidt skal vi i krig. 

Alle er klar til kamp. Denne gågade er slagmarken, og nu er det 
tid til at plyndre sjæle fra Djævelen. Vi angriber ham på hans eget 
territorium og kalder det gademission. Drivkraften er menneskers 
frelse, så de ikke ender i fortabelse, men bliver forsonede med Gud.

Stilen er afslappet og tilbagelænet. Der udveksles af og til en 
joke eller munter bemærkning med de forbipasserende. Tro ikke, 
at vi står med fordrejede ansigter klar til at true med svovl og for-
tabelse. Tværtimod stiller vi os til rådighed for en velsignelse eller 
en personlig forbøn. Det giver stor taleret, når et menneske fysisk 
eller følelsesmæssigt berøres af Gud.

En ældre herre er stoppet op. Han har svært ved at tro på en 
almægtig Gud med al den ondskab, men er ikke afvisende, nok 
snarere lidt forvirret. Jeg fortæller, at Gud har en modstander, der 
er kommet for at slagte og stjæle og ødelægge. 

”Har du noget, vi skal bede for?” Jo, han har fået angst efter et 
alvorligt uheld, men det kan vi vist ikke gøre så meget ved. Jeg 
lægger en hånd på hans skulder og beder en kort velsignelsesbøn. 
Herefter skifter tonen og bliver hård og kommanderende: ”Du ånd 
af frygt. I Jesu navn: Gå!” En frygts ånd er i sig selv en lille frygtsom 
dæmon som sjældent yder stor modstand, hvilket den heller ikke 
gør i dette tilfælde. Manden bliver sat fri på stedet.

Dette er en direkte konfrontation med fjenden, og jeg elsker det. 
Jesus ønsker at sætte alle undertrykte i frihed, og det er enhver 
kristens privilegium. Også kaldet den troendes autoritet. For tre 
år siden så jeg ingen helbredelser, hvilket der var en forklaring 
på. Jeg praktiserede det ikke. Prøv det. Det er simpelthen livet! Vi 
har mandens fulde opmærksomhed til at 
fortælle om Jesus på korset. Ikke en 
lang forkyndelse, men en kort, intens 
introduktion til kristendommen.

Det er 
simpelthen livet!

Opfordring
I Udfordringen 2. okt. bruger 

en kirketjener (kateket) megen 
spalteplads til at fordømme 
udtalelser fra et ungt medlem af 
et parti, kateketen ikke kan lide. 
Han er dybt rystet og kalder alle 
kristne og danskere til kamp for 
sine indvandrervenner. 

Kateketens indlæg har kaldt 
mig til skrivepulten for en op-
fordring til i stedet at tænke 
på forfølgelsen af kristne og 
andre skikkelige gudsdyrkere 
i Nordkorea og i de muslimske 
lande. Tag dem med i vore 
bønner og lad de fl este af vore 
fi lantropiske bidrag gå til hjælp 
for vore stakkels trosfæller. De 
forfulgte synes ret oversete af 
både kirken og offentligheden 
i Danmark.

B. MAACK

8752 ØSTBIRK 

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

Fredag den 21. Oktober kl. 19-22

Åben café hver fredag kl. 19 i Café 
Morgenstjernen, Jernbanegade 1.
Christiansfeld
Forskellige oplæg og  
mulighed for personlig 
samtale og forbøn.

Gratis. Kaffe kan købes.

Kom og vær med  l ”Mindes du Sangen” 
En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Søndag d. 23/10 kl. 19:00
Pandrup Bap  stkirke, Bredgade 57

Torsdag d. 27/10 kl. 14.00 
Pinsekirken Thisted, Tilstedvej 20.

Søndag d. 27/11 kl. 19.00 
Fristedet Brovst, Kirkegade 26. Julekoncert

Søndag d. 04/12 kl. 10.00 
Hjørring Bap  stkirke, Sct. Olai Pl. 7. Julekoncert

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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.
Genudsendes mandag kl. 8.30 og 
lørdag kl. 8.30.

Mandag 17/10
23:25 Vejen til Konstantinopel 
(5:6) ”Hedningene og martyrkul-
ten”. Amerikansk dokumentar fra 
2014. (The Road from Christ to 
Constantine). Den britiske histo-
riker Jonathan Phillips fortæller i 
seks programmer om kristendom-
mens tornede vej fra Mellemøsten 
til Konstantinopel. Phillips rejser 
til Nordafrika for at fortælle histo-
rien om den hellige Perpetua, der 
sammen med sin tjenestepige led 
martyrdøden for sin kristentro. Han 
besøger også andre steder, hvor 
kristne gennemgik ufattelige lidel-
ser for deres tro, og hvor Romer-
riget med dets hedenske templer, 
kejserkult og vold truede alt det, de 
kristne stod for.

Onsdag 19/10
21:45 I Guds navn - USA versus 
Danmark 3:3. 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 (3:3)
Hvordan har 1000 års kristendom 
påvirket os danskere og vores 
måde at tænke og leve på? Måske 
mere end vi tror. Kristian Leth går 
på jagt efter et svar og undersøger 
i dette program vores syn på natu-
ren, fjerne krige i Mellemøsten og 
vores rolle i verden.

22:45 Mit hemmelige liv Fader-
huset
Som medlem af Faderhuset var 
Jerry Jensen klar til at dø som 
Guds soldat på jorden i kampen 
mod de gudløse. I dette program 
åbner han døren til sit hemmelige 
liv i Faderhuset og fortæller om 
profetiske evner og tvangsægte-
skaber. Og om at tilgive fortidens 
spøgelser.

23:15 Vejen til Konstantinopel 
(6:6) ”Konstantinopel”. Ameri-
kansk dokumentar fra 2014. 
Den britiske historiker Jonathan 
Phillips fortæller i seks programmer 
om kristendommens tornede vej fra 
Mellemøsten til
Konstantinopel. I sidste afsnit for-
tæller Phillips, hvordan Rom satte 
alt ind på at udrydde kristendom-
men, men at troen voksede i takt 
med Romerrigets og kejserens 
svækkelse. Det var ikke desto 
mindre en omvendelse af en anden 
kejser, Konstantin den Store, der

skulle bane vejen for udbredel-
sen af den kristne tro, der nu på 
verdensplan omfatter mere end 2 
milliarder mennesker. 

Lørdag 22/10
19:45 Før søndagen
Ud fra søndagens tekst taler Stine 
Bosse om, at vi skal tage vare på 
vores indre barn. Morten Børup 
Skolens Kor ved dirigent Alice 
Vestergaard synger salmen ”Ingen 
er så tryg i fare” fra Gellerup Kirke 
i Århus.

Søndag 23/10
14:00 Gudstjeneste fra Avedøre
Sognepræst Inge Stagsted Lund 
inviterer til Gud og Lasagne. I 
kirken myldrer børnene rundt. 
Kirkekulturmedarbejder Rikke 
Strandgaard tager børnene på 
rejse gennem et ”hul” i hækken, til 
orgelkløften og videre til den mørke 
hule. Kirkens børnekor medvirker 
sammen med organist Karin Bech. 
Gudstjenesten slutter med lasagne 
i sognesalen. Genudsendes man-
dag kl. 8.30.

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

Radio 

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

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 16/10
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Skt. Johannes Kir-
ke, Aarhus Stift. 21.s. e. Trinitatis.
Prædikant: Bent Arendt.
Salmer:
54: Hvad mener I om Kristus
450: Du kommer, Jesus, i vor dåb
582: At tro er at komme
616: Herrens røst, som aldrig 
brister
217: Min Jesus, lad mit hjerte få
Korsang efter prædikenen
I Jesu navn hvordan det går
19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 17/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 18/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 19/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
I programserien hvor ’Mennesker 
og tro’ drager ud i Europa, besø-
ger vært Anders Laugesen det 
spiritistiske medie Marion Dampier 
Jeans i London, som fortæller om 
sit arbejde med at bringe bud fra 
det, hun tror, er de afdøde.
Vært: Anders Laugesen. 
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 20/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 21/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 22/10 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 23/10
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro. (P1)
09.54 Højmesse (P1)
Højmesse fra Skt. Stefans Kirke, 
Københavns Stift. 22.s. e. Trini-
tatis. Prædikant: Hans Jørgen 
Bonnichsen. 
Salmer:
750: Nu titte til hinanden
302: Gud Helligånd, O kom
695: Nåden hun er af kongeblod
42: I underværkers land
Introitus: 
”Hebe deine Augen auf zu den 
Bergen” (F. Mendelssohn).
Korvers: ”Glemmer en kvinde sit 
diende barn”
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mød en evolutionsbiolog, en 
hjerneforsker, en astrofysiker 
og en sundhedsforsker på DR 
K fra den 9. november.

I offentlige debatter er der ofte 
uenighed om, hvorvidt tro og vi-
den kan eksistere sammen uden 
at forurene hinanden. Men i en ny 
programserie på DR K besøger 
journalist Gertrud Højlund (bil-
ledet) fi re af Danmarks førende 
videnskabsmænd, som samtidig 
tror på ting, der rækker ud over 
det, videnskaben kan bevise og 
forklare.

For hvordan kan man vie sit 
liv til fakta og viden, og samtidig 
tro på noget, der ikke kan måles 
og vejes?

Fire forskellige
videnskabsmænd

Programserien har premiere 
onsdag den 9. november kl. 22 
på DR K og begynder med den 
prisvindende evolutionsbiolog 
Eske Willerslev. Ud over at jagte 
svar på, hvordan mennesket har 
udviklet sig gennem årtusinder 

tror han på åndelige kræfter, som 
ikke kan observeres gennem et 
mikroskop. Hvordan hænger det 
lige sammen?

Ugen efter møder vi hjernefor-
sker Morten Storm Overgaard, 
som forsker i hjernens fysiske 
processer, og hvad bevidsthed er. 
Selv om han bruger elektroder til 

at analysere hjernens mysterier, 
er han også åben for, at menne-
sket består af noget, vi ikke kan 
måle og veje. 

En som også går og undrer sig 
over, hvordan universet hænger 
sammen, er astrofysiker Johan 
Fynbo, som forsker i fjerne ga-
lakser. Det vil altså sige, at han til 
daglig prøver at forstå universets 
grundsten gennem den videnska-
belige kikkert. Men samtidig tror 
han også på, at Gud er ophav 
til alt. Ham møder vi i det tredje 
program i serien.

Og i det fjerde og sidste pro-
gram mødes Gertrud Højlund 
med Morten Overgaard i kapellet 
på Odense Universitetshospital, 
som er knudepunkt for det viden-
skabelige og det trosmæssige i 
hans forskning.

I programmet medvirker også 
Niels Christian Hvidt, som både 
er teolog og lektor på Syddansk 
Universitet, hvor han ved det 
Sundhedsvidenskabelige Fakul-
tet forsker i, om tro har en indfl y-
delse på folks helbred.

TV: Forskere er åbne for 
’mere mellem himmel og jord’

Gertrud Højlund besøger i ny 
programserie fi re videnskabs-
mænd, som tror på ting, udover 
hvad videnskaben kan forklare.

I det tredje og sidste program i serien ”I Guds navn” møder vi sognepræst og mediekonsulent 
Christian Roar Pedersen og en af hans konfi rmander. Christian Roar Pedersen er præst i en min-
dre by i Nordjylland og mener, at Folkekirken stadig har noget at tilbyde danskerne. Se udsendel-
sen på DR K onsdag kl. 21.45. Foto: DR 
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- Min mor siger altid, at jeg skal spise op!

350.000 elever i USA 
tog Bibelen med i skole

Hvad skal du i efterårsferien?
Det er blevet efterårsferie, og vi har i den anledning spurgt nogle unge ud om deres ferie - og minder.

Skoleeleverne tilmeldte sig aktionen ’#Bring Your Bible to School Day’ før den 6. oktober.
Opfordringen #BringYourBible 
to School blev fulgt af 155.000 
sidste år. Den 6. oktober i år 
var antallet mere end fordoblet.

For de kristne elever er bibel-
dagen en mulighed for at fortælle 
deres kammerater om Jesus. 
Men det er også en politisk mar-
kering af religionsfriheden i USA.

Flere vil have bibelklub
En high school-elev i Georgia 

fortæller på Facebooksiden om 
sine oplevelser:

- Jeg gav en bibel til en sata-
nist og en ateist. Der var også 3 
personer, som kom hen til mig og 
spurgte efter fl ere bibler, men jeg 
havde ikke fl ere, så jeg gav dem 
de små bibler, som bliver uddelt.

Til frokost var der 9-11 per-
soner, og jeg bad sammen med 
dem. (Det var første gang jeg bad 
højt sammen med andre). Og de 
spurgte, om jeg vil stå for noget, 
så jeg har spurgt rektor om lov... 
og alle sender beskeder om, at vi 
nu er en ’klub’. 

Hvis jeg ikke havde set Face-
book-siden om Bring [Your] Bible 
to School, ville jeg nok aldrig have 
haft mod til at gøre det. Jeg kunne 
ikke fatte det: der var nogen, der 
ventede på mig til frokost bare 
for at vise mig, at de også havde 

deres bibler med. 
Så nu laver vi en klub for at få 

fl ere med! Rektor skal lige give 
offi cielt besked om, vi må gøre 
det. Jeg takker Gud, fordi han har 
ladet det ske!

Må man tage Bibelen
med i skole i USA?

Der har været fl ere tilfælde af 
forvirring omkring religionsfrihe-
den i USA bare inden for de sidste 
12 måneder.

- En politibetjent blev sendt til 
en syv-årig drengs hjem, fordi han 

havde delt bibelvers med sine 
venner i en fritime.

- En 12-årig elev blev stoppet, 
da hun skulle fortælle om sig selv 
i 6. klasse. Hun ville bruge et bil-
lede med sit yndlingsvers, men 
fi k at vide, at bibelvers er forbudt.

- De yngste klasser i Kentucky 
havde glædet sig til at se ”A 
Charlie Brown Christmas” - indtil 
de blev klar over, at skoleledelsen 
havde planer om at bortcencurere 
scenen, hvor Linus fortæller bibel-
versene om Jesu fødsel.

”Eleverne mister ikke deres 

religionsfrihed, når de ankommer 
til skolen om morgenen. De har 
ret til at tale om deres tro i skolen 
og læse Bibelen uden for timerne. 
‘Bring Your Bible to School Day’ 
hjælper børn og unge til at forstå 
deres trosfrihed og bringe håb til 
andre”, siger Jim Daly fra Focus 
on the Family og henviser til 
forfatningens First Amendment. 

Deltagerne i bibeldagen var 
med i en konkurrence om billet-
ter til en koncert med det kristne 
band Newsboys i Dallas.

Bodil

- Nu er jeg ikke længere bange. Jeg kan 
tale om min tro på Jesus med hvem-
somhelst, siger Lexie. Sammen med 
veninden Sydney lavede hun t-shirts og 
inviterede venner til bibeldagen i 2015.

- Gud blev ved med at tale til mig, mens jeg bad. 
Jeg fi k hele tiden små ord. Jeg har aldrig oplevet 
det før, fortæller Sydney om oplevelsen af at for-
tælle om sin tro. Hun og Lexie havde bl.a. inviteret 
kammeraterne til bibeldagen via sociale medier.

- Jeg har fødselsdag i ferien, 
så jeg skal bare være derhjemme 
og fejre det.

Siden du har fødselsdag i fe-
rien, har der så været et år, hvor 
fødselsdagen var ekstra god?

- Altså, da jeg blev ti, var et 
godt år. Der følte jeg, at jeg blev 
stor!

- I min ferie skal jeg bare være 
derhjemme og hygge med nogen 
venner og veninder.

Bedste ferieminde?
- Det var helt klart, da jeg var 

ude at rejse med min familie. Vi 
tog til Italien.

Filip 17 år, Lindehøjskolen 
i Herlev

Jessica 14 år, 
Lindehøjskolen i Herlev

Thomas 13 år, 
Lindehøjskolen i Herlev

Daniel 17 år, 
Haderslev Katedralskole

- I min efterårsferie skal jeg til 
Ungarn for at besøge min familie 
dernede.

Hvad er det bedste ferieminde 
du har?

- Jeg kan ikke huske et specielt 
godt et. Men jeg kan huske, at 
det var hyggeligt bare at være 
derhjemme med venner og familie.

- Jeg skal på Brighter Konfe-
rende i Mariager, sammen med 
nogle fra min kirke.

Husker du en særlig god efter-
årsferie?

- Jeg har flere gange været 
med på KKI’s efterårslejr i Odder. 
Det  har altid været godt.

Af Salome R. Samuelsen

Der er grund til at sætte pris på efterårsferien, som tidligere blev kaldt kartoffelferien. For feriens oprindelige formål var, at bør-
nene skulle kunne hjælpe med kartoffelhøsten... og desuden er efterårsferien den eneste ferie i efterårssemesteret, mens vores 
forårssemester både har en vinterferie, påskeferie og fl ere helligdage...

Det du skal forelske dig i på dette album, er teknikken 
bag sangskrivningen og den strukturelle opbygning af 
sangene. 

Der er et rimelig ‘tight’ trommespor henover albummet, der 
gør, at det er mere end bare en pæn stemme og gode melo-
dier. De bruger rytmeboksen og guitarerne til at få sangene 
til at fremstå kraftigere på nodeskalaen. Lyt til hvordan det er 
komponeret på “Outside/ In” og “Closer to me”.

Det er ikke musik, du aldrig har hørt før, men man kan høre, 
at bandet har spillet sammen i 10+ år. De har en formel, de 
holder sig til og som virker.

Hvilket univers ønsker Sherwood drengene så at male for 
os? Lidt ligesom de amerikanske indiebands Copeland og 
Weezer indeholder dette band en samling nostalgi, livserfaring 
og historier, hvilket er udtryk, der bæres frem gennem en 
vokal, der ikke støder nogen, men med tekster, der beskriver, 
hvad alle føler.

Jeg kan relatere til det, og det kan du sikkert også. Paulus 
snakker om det (Romerbrevet 7, 14), da han forsøger at 
forklare mennesket i sin svageste form, og hvorfor viljen ikke 
bliver hyldet i kristendommen som drivende motivationsfaktor, 
men rettere: Guds nåde. Det er det fantastiske ved musik. Du 
skal selv tænke, og det skal få dig til at fundere. Teksten er 
fra Outside/ In:

“The old fears are coming back, that I thought were gone…
’cause I’m on the outside and not looking in. I know the path 
to take but I can’t get myself to begin..so what’s the upside, 
to walk through the pain. I know the path to take and I’m the 
only one in my way”.

Marianne Glitfeldt

Mere end en 
pæn stemme
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Klummen

Af Mette Amby
volontør i Impact

Vibeke Binderup:

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

148,-

”Glem alt hvad 
du har lært som 
sygeplejerske”

Af Steen Jensen

- Jesus gik virkeligt som et 
vaskeægte menneske på 
denne jord. Han arbejdede, 
spiste, snakkede og havde 
brug for tid alene – ligesom 
mig, siger Camilla Tvilling 
Jacobsen.

Hun er en ung kristen, som 
har deltaget i ungdomsorgani-
sationen Joffi ´s årlige minibi-
belskole i Israel – fjorten dage 
rundt til steder, hvor Jesus selv 
satte sine fødder.

- For mig har det haft stor 
betydning for bibellæsningen 
at få bundet et fysisk sted til 
begivenhederne, siger Camilla.

Hun var med i sommer i en 
gruppe bestående af 29 unge 
fra hele Danmark. 

Hver sommer arrangerer Joffi , 
der er Ordet & Israels ungdoms-
afdeling, en minibibelskole for 
unge mellem 20 og 30 år. 

Lederen af dette års tur hed-
der Jesper Møberg Sundgaard, 
og han er ungdomssekretær 
i Joffi .

- Vi tror på, at Bibelen er Guds 
virksomme og levende ord, 
som opbygger, udfordrer, gen-
nemskuer, knuser og læger os. 
Og derfor skal den i spil. Vores 
mission med minibibelskolen er 
at hjælpe unge mennesker til en 
større forståelse af Bibelen, den 
jødiske kultur og i sidste ende 
af, hvem Gud er, siger Jesper.

Joffi  er egentligt et ret pas-
sende navn til ungdomsorgani-
sationen, for navnet er hebræisk 
og betyder noget i stil med godt, 
fedt eller lækkert.

Fedt og lækkert – det er vi-
sionen for minibibelskolen, for 
den skal indeholde det hele: 

Fede oplevelser rundt i Israel 
kombineret med god, solid 
bibelundervisning. Og et godt 
fællesskab…

- Gang på gang oplever del-
tagerne, at Bibelen åbner sig 
op, bliver mere forståelig, og 
relationen til Gud bliver styrket, 
fortæller Jesper.

On location
Det rykker noget at sidde 

i Galilæa og læse Bibelens 
fortællinger om Jesus gøren 
og laden, om hans barndom i 
Nazareth eller om hans vandring 
på Genesaret Sø – frem for at 
sidde på et kollegieværelse i 
Herning eller i Frederikssund og 
læse om det. Det er så tæt på 
arnestedet, som det kan blive, 
eller på moderne tv-dansk: On 
location.

Ordet & Israels nybyggede 
hus – Det Danske Hus, som det 
hedder – ligger tæt på Genesa-
ret Sø, og det er udgangspunk-
tet for Joffi ´s minibibelskole. Her 
er undervisning i Bibelen, og 
herfra går turene ud i Galilæa i 
det nordlige Israel.

Bl.a. med en tur i båd på Ge-
nesaret sø, hvor Jesus vandrede 
på vandet og stilnede en storm, 
og en tur til Jesu barndomsby, 
Nazareth, hvor man har opført 
Nazareth Village.

Nazareth Village er en slags 
frilandsmuseum, der viser, hvor-
dan tilværelsen muligvis har set 
ud i Nazareth for 2000 år siden, 
da Jesus var dreng. Med men-
nesker klædt i den tids tøj – i fuld 
sving i markerne, som tømrere, 
vævere osv. 

- De forskellige ture gjorde på 
hver deres måde indtryk på mig. 
Men særligt berørt blev jeg af 
tiden, vi tilbragte ved Genesaret 
Sø. Det gav et indblik i, hvor 
geografisk begrænset et om-
råde Jesus virkede i, fortæller 
Camilla Tvilling Jacobsen.

Om selve bibelundervisnin-
gen på turen fortæller Camilla:

- Nogle formiddage havde 
vi klasseundervisning, som 
fokuserede på det store billede. 
Bibelen består ikke blot af iso-
lerede begivenheder, men er en 
sammenhængende historie, der 
viser Guds hellighed, kærlighed 
og tålmodighed med sit folk. Vi 
fi k indblik i, hvordan frelseshisto-
rien har udviklet sig fra Abraham 
til i dag, og hvordan Gud altid 
opfylder sine løfter, selv om 
det kan tage lang tid. Et særligt 
fokus blev lagt på Israels rolle til 
at række hele verdens hans vel-
signelse og frelse, siger Camilla.

De 14 dages tætpakkede 
program i sommer bød også på 
en tur til Jerusalem, hvor grup-
pen boede i Joffi huset, Ordet & 
Israels danske oase i det sydlige 
Jerusalem. Med besøg bl.a. i 
Gravhaven, ved Grædemuren 
og på Tempelbjerget, hvor Kong 
Salomo for 3000 år siden byg-
gede det første tempel.

Næste tur i 2017
Inden turen gik hjem til Dan-

mark, nåede gruppen en tur op 
på fæstningsbjerget Masada, 
der blev brugt i kampen mod 
Romerne i årene 70-74 efter 
Kristus, og til en svømmetur i det 
saltholdige vand i Det døde Hav.

- Hver dag startede og slut-
tede i fælles bøn om, at Gud 
måtte røre os og tale til os. Den 
bøn satte rammen for mange 
gode snakke om alt fra køk-
kenholdets fantastiske mad til 
sammenhængen mellem Gud i 
Det gamle Testamente og i Nyt 
Testamente, fortæller Jesper 
Møberg Sundgaard.

Næste gang, Joffi sender 
unge afsted på minibibelskole 
i Israel, bliver 16.-30. juli 2017. 
Der åbnes for tilmelding i de-
cember, hvor programmet vil 
ligge klar. Prisen for turen er 
7.000 kr., hvilket inkluderer bl.a. 
kost og logi og adgangsbilletter 
til seværdigheder, men dog ikke 
fl ybillet.

Traditionelt set har det mest 
været unge fra missionsfor-
eninger, der har deltaget, men 
Jesper Møberg Sundgaard 
håber på, at fl ere unge fra fri-
kirkemiljøet også melder sig. I 
år var der deltagere fra Skywalk 
i Randers og fra Vineyard i Kø-
benhavn med på holdet.

Joffi  er aktiv i Danmark med 
bl.a. bibelundervisning og stæv-
ner og har også en israelsk 
afdeling, kaldet Joffi  Israel, med 
Joffi huset i Jerusalem som fast 
tilhørssted for otte volontører og 
for et dansk lederpar, foruden 
at det er et åbent hjem for alle 
andre unge danskere i Israel, 
der altid er hjerteligt velkomne 
til at kigge forbi.

Bibelskole i Jesu fodspor
Joffi  - som er Ordet & Israels unge – sender hvert år et større hold unge 
afsted på en 14 dages minibibelskole i Israel – med både sightseeing og bibelstudium.

Minibibelskolen i Israel består af undervisning tæt på Geneseret Sø samt ture til bl.a. Nazareth Village, Masada og Jerusalem. 

Jesper Møberg Sundgaard er ung-
domssekretær i Joffi . Han håber 
at se fl ere unge fra frikirkemiljøet 
på næste års minibibelskole.

Den ene gemmer sig, når jeg kommer forbi med medi-
cintasken. Den anden rækker hånden frem og siger ”mi 
pastilla” (min tablet) til mig – selvom vedkommende slet 
ikke skal have medicin, mens den tredje med glæde tager 
tabletterne, da han derefter kan drikke alt det vand, som 
jeg har taget med.

 
En af mine arbejdsopgaver på børnehjemmet Emmanuel i 

Honduras består i at uddele medicin til ca. 30 børn, som af den 
ene eller anden årsag får enten permanent eller midlertidig 
medicin. Det i sig selv kan være lidt udfordrende, når børnehjem-
met består af 500 børn, og det eneste man har at gå ud fra er 
et navn og en aldersgruppe. For hvor mange er der ikke lige, 
som hedder ”Carlos” her!?!

 
Der er mange udfordringer forbundet med at bo, leve og 

arbejde i en fremmed kultur. Hver dag bliver jeg udfordret per-
sonligt, kulturelt, socialt og fagligt. Det er både en af glæderne 
og en af udfordringerne ved at agere i en fremmed kultur. Dog 
lærer jeg noget nyt hver dag, som er med til at udvikle mig som 
menneske og som sygeplejerske. For lige meget om du er barn 
i Danmark eller barn i Honduras, har du egentlig bare brug for 
omsorg og kærlighed.

Gud har kaldet mig til at være i Honduras dette efterår, der-
med har jeg også tillid til, at han vil udruste mig til de opgaver, 
som jeg kommer til at står overfor – også når jeg ikke kan fi nde 
”Carlos” på min medicinrunde.  

 
Alt dette taget i betragtning har jeg ikke tænkt mig at glemme 

alt, hvad jeg har lært som sygeplejerske, men derimod udvikle 
min sygeplejefaglige horisont. For vi kan let forfalde til at tro, at 
hvis bare alle gjorde som os, så ville alt være godt, og hondu-
ranerne kan da helt sikkert lære noget af os – men vi kan helt 
bestemt også lære noget af dem!
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Hvor går rejsen hen?
Der var totalt kaos i lufthavnen. Flyafgangen bliver gentagne 
gange udsat. Meddelelserne kommer kun på sprog, vi ikke 
forstår. Du vil gerne, men du kan ikke gøre en pind. Et er 
sikkert: Flyet videre fra München til København er allerede 
ved at lette – det nås ikke – du er på ”Herrens Mark”. 

Efter 3 timer letter fl yet, der havde en teknisk fejl, og sætter 
kursen mod München. Vi er på vej – det er allerede noget. Du 
kan tage det som en oplevelse eller ærgre dig til døde – og det 
sidste har vi ikke lyst til, så vi tager det som en oplevelse.

Kort før vi lander tager kaptajnen ordet og ønsker os god 
fornøjelse i München og fortsat god rejse til vores endelige mål, 
som på engelsk hedder ”fi nal destination”. Det udtryk rammer 
mig lige i hjertet – vores rejsemål er Hedehusene, hvor vi på 7. 
år bor som pensionister, men den gode kaptajn minder mig om, 
at vi gerne skulle have et rejsemål for vores liv. Alle andre hjem 
og rejsemål er midlertidige. Som kristne kan vi glæde os over, 
at vi har et endeligt rejsemål – et sted vi må lande – et sted vi 
må kalde vort hjem. Vi er på vej til Himlen!

Tilbage til München: Bevæbnet med et boardingpas til fl yet, 
der er afgået, i den ene hånd og vort pas i den anden, går vi fra 
skranke til skranke, mens spændingen stiger. Næste fl y til Køben-
havn har ingen ledige pladser, og endelig lykkes det, at få plads. 
Vi skal over Zürich til København – en underlig fornemmelse at 
fl yve mod syd i stedet for mod nord, men 4-5 timer forsinket når 
vi både Kastrup og Hedehusene. 

Den sidste gratis udfl ugt til lufthavnen i Zürich bliver også et 
billede på livet. Guds veje gennem livet kan ofte synes at være 
i den ”forkerte retning”. Den lige vej fi ndes 
ikke, men med Jesus ender livet altid i 
Himlen. Det er vores endelige rejsemål – 
fi nal destination.

Helge Pahus –
still going strong!
Sognepræst Helge Pahus døde i 2014 af 
hjertestop – men kører lyslevende omkring...
Den 18. juni for to år siden i 
2014 faldt pensioneret sog-
nepræst Helge Pahus død 
om foran døren til Vridsløse 
fængsel på vej til Alpha-kursus. 

To gange måtte der ringes 112 
efter en ambulance, før den kom, 
men en ihærdig førstehjælper fra 
fængslet opgav ikke genoplivnin-
gen, før ambulancefolkene kunne 
tage over. 

- Men jeg husker intet. Hverken 
at jeg var i himlen eller hvad der 
skete fem uger før. Og det er 

egentlig mærkeligt, men hvis jeg 
har oplevet noget, så er det indtil 
videre glemt, siger Helge. 

Han er på tur rundt i landet i sin 
gamle Volvo - lyslevende - for bl.a. 
at tale i Sønderjylland.

- Det med at tale skal jeg må-
ske til at stoppe med. Jeg er nok 
for gammel, griner Helge, der 
trods alt kun er 73 år. 

Og han tager stadig på kano-
tur, arrangerer rejser og tager til 
Polen med sin hustru, der trods 
sine 80 år stadig sover i telt med 
sin friluftsglade ægtemand.

- Jeg er kommet mig helt. Jeg 
kan have lidt svært ved at huske 
navne, men det er der jo mange, 
der har. Ellers kan jeg gå 20 km 
og jeg kører bil, osv.

Karlslundes succes
Helge Pahus har brugt sit 

liv på at opbygge en stor aktiv  
krismatisk menighed i Karlslunde 
Strandkirke. Han er også forfatter 
og har en ph.d. i ’Ydmyghed’.

Nu har andre præster taget 
over, og han glæder sig over, at 
der stadig kommer 300 til guds-

tjeneste hver søndag.  
Om hemmeligheden bag en 

stor menighed, siger Helge:
• Der skal være nye sange og 

ikke blot de gamle salmer. Jeg 
spillede på guitar i 80’erne.

• Prædikenen skal være ved-
kommende for dem, der er der.

• Kirken skal være åben for alle 
- også de unge og børn.

• Menighedsrådet skal selv være 
aktive i kirken.

• Og så hjælper det, når menig-
heden oplever Guds undere...

Henri.

Hans Verner Lollike 
Tidl. sognepræst, Hedehusene.

Helge Pahus var en tur i himlen, 
men blev sendt tilbage.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF005B00420061007300650072006500740020007000E500200022004D0065006400690065006800750073006500740020004D006F007200730020002D0020004D00460043005F007600330022005D0020005B00420061007300650072006500740020007000E500200022005B005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031005D0022005D0020004200720075006700200069006E0064007300740069006C006C0069006E006700650072006E0065002000740069006C0020006100740020006F007000720065007400740065002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002C00200064006500720020006600F800720073007400200073006B0061006C00200073006500730020006900670065006E006E0065006D00200065006C006C0065007200200073006B0061006C0020006F0076006500720068006F006C006400650020005000440046002F0058002D00310061003A0032003000300031002C00200065006E002000490053004F002D007300740061006E0064006100720064002000740069006C00200075006400760065006B0073006C0069006E00670020006100660020006700720061006600690073006B00200069006E00640068006F006C0064002E00200059006400650072006C006900670065007200650020006F0070006C00790073006E0069006E0067006500720020006F006D0020006F007000720065007400740065006C007300650020006100660020005000440046002F0058002D00310061002D006B006F006D00700061007400690062006C00650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400650072002000660069006E006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800E5006E00640062006F00670065006E002000740069006C0020004100630072006F006200610074002E0020004400650020006F007000720065007400740065006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E0074006500720020006B0061006E002000E50062006E00650073002000690020004100630072006F00620061007400200065006C006C006500720020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200034002E00300020006F00670020006E0079006500720065002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


