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FORUDBESTIL  NU!

NY BOG FRA EN AF 
VERDENS MEST 
EFTERSPURGTE 
PRÆDIKANTER

Af Vidar Norberg og Heljä 
Norberg og Lars Madsen (foto)

Kristne fra hele verden valfar-
ter til Jerusalem under løvhyt-
tefesten. Den årlige Jerusalem-
march er et højdepunkt for 
7000 til 8000 kristne fra 90 
lande. 

Danskernes antal er øget lidt. 
Selv om der ikke fi ndes offi cielle 
tal, var der fl ere rødhvide Dan-
nebrog som vajede gennem 
Jerusalems centrums gader. 

Færingerne havde medbragt 
et stort fl ag med indskriften ”We 
stand with Israel” (Vi står sammen 

med Israel).
Israels radio meddelte, at 

der i alt var omkring 30.000 
mennesker med til Jerusalem-
marchen. Jerusalem Post skrev, 
at deltagerne kom fra over 100 
lande. Men de fl este af deltagerne 
er israelere. Flyselskabet El Al 
og forsvarsproducenten Rafael, 
organisationer og ikke mindst 
soldater deltog i Jerusalem-
marchen.

Stor tradition
Medietalsmand David Parsons 

fra Den Internationale Kristne 
Ambassade Jerusalem (ICEJ) 
ved ikke, hvor mange, der stod 

langs gaderne i år for at se på 
marchen. Han tilføjede, at det 
plejer at være omkring 150.000 
mennesker. 

– Dette er en stor tradition. Is-
raelske børn kommer for at samle 
fl ag fra mange lande. Der er en 
forventning i luften for Jerusalem-
marchen, sagde Parsons.

Thank you!
I Betzalel-gaden stod isra-

elere med en plakat med teksten 
”Thank you”. De tilbød småkager 
fra et fad til forbipasserende. Der 
var også nogle, som takkede 
hollænderne, fordi de gik imod 
UNESCOs afgørelse om at bruge 

arabiske navne på Tempelplad-
sen og afvisningen af, at jøderne 
har nogen som helst tilknytning 
til stedet.

Marchen startede som sæd-
vanlig fra Sacher-parken, gik op 
over Betzalel og krydsede King 
George og fortsatte ned ad Hil-
lel. Tribunen med æresgæsterne 
stod midt over for King David ho-
tel. Der sad også Bet Norvegias 
volontører og ”hilste” deltagerne. 
Marchen sluttede i David Remez-
gaden.

Flere kristne deltagere
– Jeg tror, at der var mellem 

7.000 og 8.000 kristne fra over 90 

lande, som gik med i marchen. Af 
disse var omkring 5.000 fra Den 
Internationale Kristne Ambas-
sade Jerusalem (ICEJ), sagde 
medietalsmand David Parsons.

Sidste år opgav ICEJ 5500 
deltagere fra 90 nationer, mens 
det i 2014 var 6000 deltagere.

– I år var der ingen restriktioner 
på, hvor mange der fi k lov til at 
deltage i marchen. Alle måtte gå 
med, sagde Parsons.

600 norske
Norge har i fl ere år ikke haft 

nogen samlet gruppe, men deri-
mod flere små grupper. David 
Parsons sagde, at der var 152 

norske deltagere fra ICEJ. Han 
anslog, at antallet af nordmænd 
er omkring 200 personer. 

I 2015 var der 150 tilmeldte 
nordmænd til ICEJ, men også 
andre grupper deltog i marchen. 
I 2014 blev antallet af nordmænd 
anslået til 600 personer.

En fi nsk marchdeltager anslog 
antallet af fi nner til omkring 250 
personer. De går altid samlet. 
Det svenske fl ag var også synligt 
i marchen.

Fortsættes side 12.

Se fotoreportage 
af danskere side 12.
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Josefi ne Løndorf 
Sarkez og Mathias 
Reikjær Knudsen blev 
viet den 12. august 
2016 i Kristuskirken, 
Baggesensgade 7, 
2200 København N.

Ny genbrugsbutik i kirkelokaler
Onsdag den 26. oktober åbner Pinsekirken på Sagavej i Rønne 
sin nye genbrugsbutik.

Kirkelokalet har fået en lettere omplacering for at kunne rumme 
genbrugsbutikken. ’Hjerte til Hjerte Genbrug’ har brug for effekter 
til salg i butikken. Hvis ikke der er nogen i kirken, kan tingene 
placeres i vindfanget midt på bygningen, oplyser lederne Lilli-Ann 
Studsgaard og Christina Sonne.

Bodil

Mikael skal være lærer 
på Mariager Højskole 
Mikael Iversen, hustruen Laurene og deres 
tre børn fl ytter til Mariager, når han fra 2017 
starter som ny lærer på Mariager Højskole. 

Mikael har siden 2012 været ansat som 
børne-, teenage- og ungdomspræst i Herning 
Frikirke. En stilling han afslutter ved udgangen 
af 2016. På Mariager Højskole bliver Mikael koblet på linjerne G-
Next (ungdomsarbejde), Lederlinjen samt mission. 

Mikael Iversen har fl ere års erfaring med udvikling af træ-
ningsmiljøer og udrustning af unge. I ti år var Mikael ansat som 
koordinator og leder for Jesus Revolution, en missions- og discipel-
skabstræningsskole med afsæt i Norge. Dette bragte ham blandt 
andet til Italien og Tyskland, hvor han var med til at starte kirke, 
træningsskole og drive missionsarbejde. De seneste år har Mikael 
også været igangsætter af sommermission.dk, som arrangerer 
missionsrejser for unge. 

Bodil

Fødselsdage
Fredag d. 21. 

oktober kunne 
missionær i 
IM Heri Elttør, 
Au lum,  fe j r e 
50-års-fødsels-
dag. 

Søndag d. 23. 
oktober fylder 
pens. frit ids-
forkynder i IM 
Niels Jørgen 
Nyrup Andrea-
sen, Nr. Onsild, 
80 år. 

Torsdag  d . 
27. oktober kan 
missionær i IM 
Bjarne Hvid-
berg, Tistrup, 

fejre 60-års-
fødselsdag. 

Tirsdag d. 
1. november 
kan pensio-
neret missio-
nær i Indre 
Mission Ka-
ren Heitmann Schmidt, Hjord-
kær, fejre 80-års-fødselsdag. 

Sølvbryllup
Onsdag d. 9. november kan 

Lisbeth og Vagn Stensig An-
dersen, Skjern, fejre sølvbryl-
lup. Vagn er fritidsforkynder i 
ungdomsarbejdet i Indre Mission.

Nyansættelser
Grafiker og webudvikler i 

Indre Mission Martin Kristen-

sen, Børkop, 
er ansat i en 
for tsat  t je-
neste  som 
ko m mu n i -
kationstek-
niker i Indre 
Missions nye 
kommunikati-
onsafdeling fra den 1. november 
2016. Martin er 54 år og gift med 
Helle.

S o c i o -
log Cecilie 
Sønderby 
Christen-
sen, Had-
s u n d ,  e r 
ansat i en 
t j e n e s t e 

som konsulent med fokus på 
unge og tværkulturelt arbejde 
i Indre Mission, Regions Nord, fra 
den 15. oktober 2016. Cecilie er 
23 år og gift med Thomas.

Kirketje-
n e r  P a u l 
Holm, Aal-
b o r g ,  e r 
ansat i  en 
t j e n e s t e 
som fritids-
forkynder 
i Indre Mis-
sion, Region 
Nord, fra den 1. november 2016. 
Paul er 74 år og gift med Sonja.

Mærkedage og nyansættelser i Indre Mission

Af Henri Nissen

For 40 år siden var Steve Me-
yering hippie og afhængig af 
stoffer og alkohol. 

- Jeg havde leverbetændelse 
og blev meget syg. Jeg var gul 
og tynd. Jeg så forfærdelig ud. 
Jeg lå i sengen i over en måned, 
fortæller Steve, som er på besøg 
i Sønderjylland på vej til Prag. 

Du slår dig selv ihjel
- Da jeg kom op af sengen, var 

min første tanke at komme hen til 
min yndlingspub og få en drink. 

Men bartenderen kiggede bare 
på mig sagde: Jeg vil ikke give dig 
nogen drink. Du ødelægger dig 
selv. Hvis du fortsætter, vil du dø. 

Jeg vidste han havde ret, men 
jeg kunne ikke forandre mig selv. 
Jeg var afhængig.

Så tænkte jeg: Måske Gud kan 
hjælpe mig. Jeg må væk fra mine 
narko-venner. Jeg solgte min 
motorcykel og købte en fl ybillet til 
Hawaii. For det var vinter i Seattle. 
Ingen ville sidde ved siden af mig 
i fl yet, fordi jeg så så elendig ud.

Hare Krishna
- Jeg gik nedad hovedgaden i 

Wakiki og spillede mundharmoni-
ka. Så mødte jeg nogen, der ville 
starte et band. Jeg fl yttede ind i 
deres hus, fyldt med narkomaner 
og musikere. Det hjalp ikke... 

Senere mødte jeg nogle Hare 
Krishna-disciple, som sang og 
tilbad. De ofrede mad til Krishna, 
men maden blev blot båret ud. 
Og i min rus spurgte jeg lederen: 
Er jeres gud syg, så han ikke 
kan spise?

Så smed de mig ud. Lederen 

sagde til mig, at alt var en illusion. 
Så jeg greb ham hårdt, så det 
gjorde ondt. ”Det var da ikke en 
illusion, var det?” spurgte jeg. 

Bad i en LSD-rus
- Senere mødte jeg nogle rig-

tige kristne, som sang på gaden. 
De fortalte om Jesus, som døde 
på korset og sagde, at jeg også 
kunne blive et Guds barn. Jeg 
lovede dem, at jeg ville bede, når 
jeg kom hjem. Men huset var fyldt 
med narkomaner, der holdt fest. 
Så jeg tog også noget LSD. 

Alligevel bad jeg ude på toilet-
tet: ”Gud, du kan se, at mit liv er 
et stort rod. Og jeg har syndet en 
million gange. Men jeg har hørt, 
at din søn døde for mig på korset. 
Og hvis du vil have mit liv, så kan 
du få det.” 

Høj af Guds nærvær
- I det øjeblik kom Guds herlig-

hed ned og fyldte badeværelset. 
Jeg havde aldrig følt en sådan 
kraftfuld kærlighed før.

Jeg kom ud af min rus, og jeg 
læste senere, at ”Gud er den 
mest høje!” Der er ingen stoffer 
eller alkohol, der kan gøre dig så 
høj, som Gud! Så jeg gik ud og 
råbte: ”Gud er i det badeværelse. 
Gå derind! Hvem har en bibel?” 

De troede bare, at jeg havde 
fået for meget LSD.

Dagen derpå var jeg så fyldt 
af kærlighed, at jeg omfavnede 
alt på gaden. Selv postkassen.

Kristus-landsbyen
- Jeg mødte nogle hippie-

kristne, som gav mig deres telt. 
Der var en hel masse telte på 
stranden, og de kaldte stedet for 
Kristus-landsbyen. 

Her boede jeg i et godt kristent 
fællesskab, og ingen havde fortalt 
mig, at man ikke kunne tale med 
Gud, så jeg sagde til ham, at jeg 
var ensom og gerne ville fi nde 
en kvinde at være sammen med.

Gud sagde til mig, at jeg skulle 
tage tilbage til Seattle, så ville han 
give mig en kone. Jeg synes, der 
var kvinder nok på Hawaii, men 
han sagde: Jeg har en speciel én 
til dig. Okay, sagde jeg, kan jeg 
tage til Seattle og fi nde hende, og  
så komme tilbage hertil? Ja, det 
kan du godt, svarede han. 

Karen fi k syn af Jesus
- Tre dage efter fløj jeg til 

Seattle, hvor min bror boede. 
Straks, da jeg trådte ind, mødte 
jeg en kvinde. Og Gud sagde: Det 
er hende. 

Jeg sagde til hende: Gud har 
kaldet mig til at blive missionær. 
Vil du tage med mig? Hun blev lidt 
chokeret men sagde: Ja!

Tre dage før havde hun nemlig 
gået på gaden og set et syn af  
Jesus. Og i tre dage havde hun 
nu læst i Bibelen. 

Sådan mødte jeg min kone 
Karen. Vi har været gift i 42 år. 
Hun er en profet og vi arbejder 
sammen i tjenesten. Men hun er 
ikke så glad for at fl yve.

Kendte ikke kirken
- Så købte vi et folkevognsrug-

brød. Malede et stort kors på den. 
Vi vidste ikke engang, hvor kirken 
var. Vi havde aldrig været i kirke. 

Vi tog blaffere op og fortalte 

dem om Jesus. Sådan var begyn-
delsen, fortæller Steve.

Han var inviteret til kirken Po-
werhouse i Rødekro ved Aaben-
raa af præsten John Herd. I 
weekenden underviste Steve på 
en konference både lokale og 
tilrejsende om at høre fra Gud, 
få kundskabsord og tale profetisk.

Han har selv en meget stærk 
profetisk tjeneste. Det viste sig 
også i weekenden, hvor han fi k 
kundskabsord om vidt fremmede 
personer - en viden, han ikke 
kunne have naturligt.

Gud giver en chance til
Men Steve Meyering vil ikke 

bare være den store profet, der 
kommer og profeterer. Han vil 
lære os almindelige kristne at 
høre fra Gud, så andre også kan 
møde Guds kærlighed.

- Det er ligegyldigt hvor dybt vi 
sidder i synd, når vi kommer til 
Gud. Jeg var på LSD, da jeg bad 
til Gud. Men han skubbede mig 
ikke væk. Han tog imod mig, som 
jeg var. Sådan er Gud. Han giver 
en chance mere, og én til, og én 
til… Og når vi får den kærlighed 
ind i os, så forandrer alting sig. Vi 
skal bære den kærlighed videre. 
Det er den, der kan forandre 
verden, slutter Steve.

Han håber at komme tilbage til 
Danmark igen. Og næste gang 
vil han gerne rundt og undervise 
fl ere steder. Hans hjemmeside er: 
www.gloryrain.com.

Steve Meyering blev kristen som ung hippie. Nu forsøger han 
gennem undervisning at udruste kristne i det profetiske. 

Hippien fi k 
en ny chance

Lederne af genbrugs-
butikken i Rønner er 
Lilli-Ann Studsgaard og 
Christina Sonne.

Henning Lysholm 75 år
Tidligere folketingsmedlem for Kristeligt 
Folkeparti, lærer Henning Lysholm Chri-
stensen, fyldte 75 den 19. oktober. 

Henning Lysholm Christensen har lærer-
eksamen fra Haslev Seminarium. Han har 
været ansat i de kristne friskolers forening, 
været i bestyrelsen for Menighedsfakultetet 
og Israelsmissionen samt været formand for Bibellæser-Ringen. 
Efter valget i 1990 kom Henning Lysholm Christensen i folketinget 
for Kristeligt Folkeparti.

Henning Lysholm Christensen er gift med Gudrun. De bor i 
Børkop og har to børn og syv børnebørn.

Bodil

Tillykke

Brudepar, som indsender deres bryllupsbillede til avisen, 
kan stadig modtage Udfordringen gratis i tre måneder
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Af journalist Henri Nissen

Bjarke Holt Pedersen er inge-
niør og er med til at udvikle 
LEGOs robotlegetøj. Men i 
fritiden er han gademissionær!

- Og jeg kan rigtig godt li’ begge 
dele, fortæller Bjarke. 

Han har altid arbejdet med 
elektronik og teknik. 

- Som dreng skilte jeg radioer  
ad. Jeg rodede altid med teknik. 

På gymnasiet gik jeg på ma-
tematisk-musisk linje, og sådan 
er mit liv også en blanding af det 
tekniske og det musiske.

Jeg kan li’ at spille på guitar. 
Og jeg kan li’ at gå på gaden 
og se syge blive helbredt, siger 
svagstrømsingeniøren.

Faderen
Bjarke voksede op i Næsbjerg 

ved Varde. Han havde tre søsken-
de, og i fritiden arbejdede han på 
en gård, spillede fodbold og hørte 
musik. Det var hård og psykede-
lisk rock i Bjarkes tilfælde.

Hans far var bogholder, og 
Bjarke følte aldrig helt, at han 
kunne leve op til bogholderens 
forventninger. Han savnede an-
erkendelse og følte sig mislyk-
ket. Og det skabte sår i en ung 
mand, som gjorde ham hård og 
følelseskold.

I et forsøg på at imponere 
faderen, kæmpede Bjarke sig 
bl.a. til en 2. plads i Danmarks 
mesterskabet i bordtennis. 

Moderen var sekretær, og 
forsøgte at rette op på den mang-
lende faderlige opbakning, men 
ægteskabet gik til sidst i stykker.

Den kristne ven
- Jeg havde en god ven, Kim, 

som var troende kristen. Han 
forsøgte at hjælpe mig, men jeg 
betragtede kristne som skudt i 
roen - ikke rigtig kloge - og jeg 
brugte Bibelen til at anklage ham. 

Alligevel var han en god ven, 
og jeg var ofte hjemme hos 
ham, selv om jeg nogle gange 
behandlede ham ret dårligt, set 

i bakspejlet, husker Bjarke med 
lidt dårlig samvittighed.

Da pigen slog op...
Bjarke ville være ingeniør. Efter 

at have tjent sig nogle penge på 
at arbejde på gårde, arbejde i 
Tyskland og være skadedyrs-
bekæmper, begyndte han på 
Odense Ingeniør Højskole. 

- Jeg husker min ungdom som 
fest, musik, druk og one night 
stands. Var jeg heldig at fi nde en 
kæreste, så varede det kun en 
kort tid ad gangen, husker Bjarke. 

Men så var der en pige, der var 
blevet hængende i længere tid. 
Og da hun forlod ham, var Bjarke 
helt slået ud. 

Vennen Kim henviste ham til 
en af sine venner i Odense, Jeff, 
en rockmusiker, som var blevet 
kristen.

Gi’ mig det Jeff har
- Jeg hyggede mig med Jeff, 

for vi kunne begge li’ rockmusik. 
Men jeg kunne ikke forstå, at 

han prioriterede at være sammen 
med sin kone fremfor mig.

Jeg kunne se, han havde no-
get, som jeg ikke havde. Og efter 
at have ringet til ham og oplevet 
Jeff’s forhold til Gud, kan jeg hu-
ske, at jeg stod der med telefonen 
i baglokalet og desperat bad til 
Gud: ”Giv mig den samme lykke 
og fred, som Jeff har!” 

Så skete der noget. Det var, 
som om et varmt brusebad skyl-
lede ned over mig. 

Og på vejen hjem gik jeg 
og sang: Georgia on my mind. 
Men jeg sang bare Jesus on my 
mind... 

For jeg følte mig bare helt 
fyldt af Jesus, uden at jeg kan 
forklare det.

Stenen ud af hjertet
- Hjemme oplevede jeg noget, 

ligesom syner, men det var me-
get virkeligt. Jeg så Jesus tage 
mit stenhjerte ud og sætte et 
kødhjerte ind. 

Jeg så engle og følte, jeg fi k 
vist Sodoma og Gomorra, de to 

onde byer. Jeg så, hvordan Jesus 
slog fjenderne og til sidst tog mig 
i sin favn.

Det var en helt speciel dag - det 
var søndag den 30. marts 1990.

Den næste måned læste jeg 
hele Ny Testamente. Bagefter 
læste jeg hele Bibelen på et halvt 
år. Og da jeg var færdig, begyndte 
jeg forfra. Det var fantastisk.

En dag var jeg så højt oppe, 
at jeg stillede mig op på et bord   
i kantinen på teknisk skole og 
råbte: ”Hej! Jesus elsker jer!”

Og de kastede selvfølgelig 
bare en regn af ølkapsler efter 
mig. Men jeg har ikke rigtig be-
kymret mig omkring, hvad folk 
tænker om mig.

Jeg havde levet i en skal, og 
havde haft en benhård omgangs-
tone. Men nu var jeg begyndt at 
mærke mit hjerte igen.

Gift dig med mig!
Bjarkes hjerte bankede også 

heftigt, da han mødte Anne 
Grethe på Apostolsk Kirkes som-
mercamp i Kolding. Og på sin 
sædvanlige direkte måde fortalte 
han hende, at han nu var færdig 
som ingeniør og gerne ville giftes 
med hende og have børn. 

Nej, svarede hun.
Men i 1995 overgav hun sig og 

de to blev alligevel gift.  

Danfoss og Bartholdy
Efter endt uddannelsen blev 

Bjarke ansat på en virksomhed i 
Høruphav på Als, i elektronik pro-
duktionen, der var 22 i afdelingen.

Senere kom han til Danfoss 
afdeling i Gråsten, hvor han var 
test-ingeniør og arbejdede med 
VLT frekvensomformere. (Hvor 
man styrer hastigheden på en 
motor ved at ændre på frekven-
sen på AC spændingen.)

Efter 2½ år her rykkede han 
til Danfoss hovedafdeling i Nord-
borg, hvor han var i tre år.

Mens de boede på Als, var 
Anne Grethe og Bjarke meget 
aktive i Apostolsk Kirke i Søn-
derborg, hvor præsten Anders 
Bartholdy blev en fantastisk 

mentor for Bjarke.
- Vi var med på lejre, i teenage 

arbejdet, prædikede og gik på 
gademission, sang, spillede, osv., 
husker Bjarke med begejstring.

LEGOs robotter
I 2000 skiftede Bjarke job til 

LEGO, hvor han blev ansat i 
udviklingsafdelingen og var med 
til at designe og udvikle LEGOs 
robotlegetøj. 

Bjarke taler med stolthed om 
RCX-modellen, som han var med 
til at redesigne, NXT-modellen, 
hvor han udviklede hardwaren, - 
og ikke mindst den nye EV3, hvor 
han som en del af et stort hold 
havde ansvaret for hardwaren i 
den intelligente brik.

Han forklarer, at robotten har 
en ultralyds-sensor, så den kan 
reagere og måle afstand. Brikken 
har 64 MB ram og fjernbetjening 
og meget mere. Den kan benyttes 
af børn - nok mest drenge - fra 10 
år og op. Ja faktisk er der en hel 
del voksne, der bruger den til at 
udvikle avancerede programmer.

Kina og Indonesien
Bjarke har været i både Kina 

og Indonesien for at fi nde leve-
randører. Han er skiftet fra at 
være senior-ingeniør til at blive 
Engenering Manager Specialist, 
hvor det handler mere om re-
search og strategi. Derfor er han 
jævnligt i Fjernøsten for at se de 
nyeste teknologier på messer. 

- Det er sjovt, spændende 
og udfordrende - og det har det 
været i 16 år. Men mine opgaver 
er undervejs blevet ændret til  at 
være af mere strategisk art. Nu 
handler det også om, hvordan 
”legetøjet” kan bruges i leg og-
undervisning. For EV3’eren har 
et SD-kort som kan bruges til 

direkte at programere og udvikle 
spændende nye ting til robotten.

Ud blandt folk
Men som sagt har Bjarke et 

helt andet liv ved siden af sit 
spændende arbejde. 

I fritiden går han på gaden i 
forskellige byer og snakker med 
tilfældige mennesker. 

- Vi var ellers faldet lidt ned, da  
vi fl yttede til Vejle og havde fået 
vores to børn, Jonas og Katrine.

Men så hørte jeg om Lene 
Hauge Jeppesen. (”Forsker fi k 
bevis for Gud”, interview i Udfor-
dringen uge 33, 2013.) 

Hun gik på gaden og bad for 
folk. Og det satte fl ere af os andre 
i gang med det samme. 

Når man selv har oplevet Gud 
og opdaget, at han elsker mig, 
som jeg er, så ønsker man, at 
andre også skal få en chance for 
at møde ham. Mange kommer  jo 
ikke ind i en kirke, så derfor går vi 

udenfor - ud på gaden.

Erhvervsfolk i kirken
Bjarke mener også, at er-

hvervsfolk kan bidrage med 
meget mere i kirkerne. 

- De har måske ikke tid til at 
gå tre år på bibelskole, men de 
vil gerne gå på aftenskole, hvis 
undervisningen er brugbar. De 
vil måske også bruge deres ferier 
på det, men kirker og højskoler 
henvender sig ofte til et helt andet 
publikum, mener Bjarke.

Coaching fi rma
Han har selv taget en coach-

uddannelse for bl.a. at coache 
kirker og præster til at blive mere 
klar på, hvad de vil. Det tilbyder 
han gennem sit private firma 
www.c4you.dk.  

Flere har haft gode oplevelser 
med et coaching forløb, kan man 
se på udtalelserne fra kunderne 
på hjemmesiden.

Bjarke er vild 
med robotter 
- og med Jesus
- Jeg var blevet følelseskold og benhård af min opvækst. 
Men Jesus tog stenen ud af mit hjerte, fortæller ingeniør Bjarke Pedersen, 
som er med i udviklings-teamet bag LEGOs robot-legetøj.

NY
BOG

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

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

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

ROMANSERIE OM ÅÅNDELIGE GAVER

Bjarke ses her med LEGOs nye EV3 robot, som han selv har været med til at udvikle.
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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

Gadedreng fra Brasilien blev selv 
missionær og besøger nu Danmark

Mandag d. 17. oktober begynd-
te Helle og Bruno Kristoffersen 
som ledere af KFUMs Soldater-
hjem i Fredericia. 

I 12½ år har ægteparret boet 
i Thyregod, men senest har de 
været bestyrere af Sømands-
hjemmet i Sisimiut på Grønland 
i otte måneder. Tidligere har 
Helle og Bruno været ledere af 
Sømandshjemmet i Julianehåb. 

Nu glæder de sig til at skabe 
et hjem for soldater og veteraner 
i Helles hjemby. 

Kendt med Soldaterhjem
Helle var i sin tid ung medar-

bejder på KFUMs Soldaterhjem 
i Odense i 16 måneder. 

”Jeg synes, at det var fedt. Der 
skulle hygges, snakkes og spil-
les spil. Alle vidste godt, at der 
var andagt hver aften kl. 19, og 
soldaterhjemmet var et trygt og 
godt frirum”, husker Helle. 

Bruno har oplevet KFUMs 
Soldaterhjem som soldat. Først 
i Sandholmlejren og senere i 
Tønder husker Bruno: 

”På KFUMs Soldaterhjem var 
man i hjemlige rammer. Det var et 
hyggeligt sted, hvor der altid var 
nogen at snakke med. Jeg havde 
ikke brug for at komme steder, 
hvor man drak alkohol, og det var 
man fri for på soldaterhjemmet”. 

I Tønder kom Bruno med i 

en KFUM og KFUK-kreds via 
KFUMs Soldaterhjem, og det 
husker han som en god tid. 

Siden da er Helle blevet uddan-
net kontorassistent og har været 
på Lohses Forlag i 13 år. 

I 1999 tog Helle en ny ud-
dannelse som Social- og Sund-
hedshjælper. Bruno er uddannet 
lastvognsmekaniker og har været 
i gang med planteskoleuddan-
nelse. Han har arbejdet 7 år på en 
kirkegård og i 15 år på en trælast 
i Brande. 

Ægteparret har seks børn mel-
lem 22 og 32 år, fem svigerbørn 
og fem børnebørn.  Både Helle og 
Bruno har glædet sig til at fl ytte til 

Fredericia, bl.a. for at kunne tage 
del i byens menighedsliv. 

Med kaffe på kanden
Om den nye opgave siger 

Helle: ”Vi skal være der for sol-
dater og veteraner. Vi skal have 
kaffe på kanden. Vi vil være den 
tryghed, som de har brug for, så 
de også mærker, at soldaterhjem-
met er i en kristen ånd. For det er 
ikke lige meget, om man sidder 
på KFUMs Soldaterhjem eller på 
en café nede i byen. Jeg håber, 
at vi kommer til at ose af, at vi har 
tid til dem”. 

Bruno erklærer sig helt enig 
og tilføjer: ”Samtidig vil vi give 

veteranerne en venlig hjælp til at 
få lidt struktur på deres hverdag”.

Troens vej er den rigtige 
For det nye lederpar er det 

også vigtigt at formidle evangeliet 
på en relevant måde. 

”Vi er overbeviste om, at troens 
vej er den rigtige vej for os. Det 
behøver der ikke siges en masse 
ord om, men ånd og stemning 
er mindst lige så vigtigt. Der kan 
være ro, som fungerer bedre end 
ord”, fortæller Helle. 

Hun understreger, at de vil lade 
soldater og veteraner komme 
med emnerne i stedet for selv at 
bringe dem på banen. 

”Samtidig er det vigtigt, at vi 
har fat i grundtonen. Det essen-
tielle. Næstekærlighed. Det skal 
fortælles, så det rammer deres 
hverdag”, slutter Bruno. 

Officielt overtager Helle og 
Bruno KFUMs Soldaterhjem i 
Fredericia den 1. november efter 
Merete Henriksen, der har været 
konstitueret leder siden juni. 

Fredag den 11. november er 
der velkomstreception for Helle 
og Bruno på KFUMs Soldater-
hjem fra kl. 14-17. Søndag den 
13. november er der en indsæt-
telsesceremoni ved gudstjene-
sten kl. 10 i Sct. Michaelis Kirke 
i Fredericia.  

Bodil

’Soldaterhjemmet skal være 
et hjem, der giver mening’
Helle og Bruno Kristoffersen fra Thyregod skal lede KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. 

Bruno Kristoffersen var bruger af KFUMs Soldaterhjem, da 
han selv var soldat. Helle har været ansat på et soldaterhjem 
- og de to har sammen ledet sømandshjem på Grønland.

Den tidligere gadedreng Cicero 
fra Brasilien vil besøge Dan-
mark sammen med hustruen  
Vanderclea og deres baby Davi 
i perioden fra 27. oktober 2016 
til 20. januar 2017.

Lederen af UMO Danmark, 
Ulrik Corneliussen, kender den 
tidligere gadedreng fra sit man-
geårige arbejde i Brasilien. Her 
arbejdede han på Håbets Hus, 
som er et hjem for gadedrenge.

Gud er Gud i Ciceros liv
- Skulle jeg beskrive min ven 

Cìcero med få ord vil det blive no-
get i retning af:  ”En ung mand der 
ved at give Gud plads til at være 
Gud i sit liv, har formået at vende 
et liv som mange dømte som 
håbløst til at være et frugtbart liv.” 
I dag bruges han dagligt af Gud.

- Det at Cícero har inviteret 
Gud ind i sit liv, har forvandlet 
familiens liv og brudt en ond 
generations forbandelse af fat-

tigdom, sult og misbrug. 
- Gud har udrettet mirakler i 

den tidligere gadedrengs liv, så 
den dreng som Satan forsøgte 
at ødelægge og dræbe nu er 
fuld af liv og giver Gud ære ved 
bare at være i live, siger Ulrik 
Corneliussen.

Møder med UMO og Cicero
UMO Danmark tilbyder nu fx 

kirker og efterskoler besøg af 

Cicero, hvor han sammen med 
danske UMO-folk vil fortælle om 
livet på gaden og arbejdet blandt 
Brasiliens fattige børn.

- Der er plads til fl ere aftaler, 
og man kan booke via ulrik@
ywam.dk, hvis man ønsker besøg 
af Cícero. Vi håber, at mange vil 
blive opmuntret og udfordret af 
Cícero´s livshistorie. 

- Vi håber også, at folk vil støtte 
hans projekt J ”SHOW DE BOLA”.
Projektet arbejder bl.a. med fod-
boldskoler og har eksisteret i 10 
år. Det har igennem årene reddet 
mange unge mennesker fra at 
ende i misbrug og kriminalitet, 
oplyser Ungdom Med Opgave 
Danmark.

Bodil

Frugten af danske missionærers arbejde:

- Gud har udrettet mirakler i den tidligere gadedrengs liv, si-
ger Ulrik Corneliussen. Cicero og hans familie besøger Dan-
mark og kan holde møder i løbet af de næste tre måneder.

Cicero hjælper nu andre 
unge i Brasilien, fortæller 
Ulrich Corneliusssen.

Sagde han virkelig det? Det spørgsmål stillede en ung norsk 
kvinde, da hun var til barnedåb for at stå fadder og hørte 
præsten prædike i Fjell Kirke på øen Sotra i Norge.

Præsten, Helge Undeland, talte over teksten i Johannesevangeli-
et, hvor Jesus siger at “I skal elske hinanden som jeg har elsket jer”. 

I den forbindelse kom præsten ind på ægteskab mellem to af 
samme køn og den kristne tro. Han gjorde det klart, at den norske 
kirke offi cielt går ind for homoseksuelle vielser, selv om Jesus 
bekræfter Guds skabelselsorden: ”som mand og kvinde skabte 
han dem”. 

Præsten understregede, at vi bør holde fast i Jesu ord om 
kærligheden.

Det fi k den unge norske kvinde Silja Louise Folnes til at rejse 
sig op og forlade kirken. Hun lever selv som homoseksuel: “Det 
var ganske ubehageligt. Jeg tager ikke til dåb for at føle mig dømt, 
fordi jeg er lesbisk. Jeg var der for mit gudbarn, men jeg blev både 
chokeret og vred. Jeg forstår ikke, hvordan han skulle sige sådan 
under dåben”, og fortsætter: “Jeg reagerede stærkt på, at præsten 
brugte dåben til at formidle sine holdninger, siger hun til Vestnytt.

Præsten har forsvaret sig med, at han ser det som sin pligt at 
videreføre det, som traditionelt set er kirkens syn på sagen. Også 
præstens biskop Halvor Nordhaug står fast på, at selv om kirken har 
ændret praksis omkring ægteskab, har præster lov til at forkynde 
deres eget syn på ægteskabet.

Sagen rører ved noget meget væsentligt, nemlig præsternes 
forkyndelsesfrihed i en tid, hvor den tradtionelle kristne tro mere og 
mere risikerer at opfattet som et angreb på andres levemåde, også 
kaldet for “hate-crime”, dvs hadforbrydelser. Det er ikke utænkeligt 
at visse dele af den kristne tro i fremtiden vil blive kriminaliseret. 
Store dele af kirken i den vestlige verden har allerede givet efter for 
presset og er i fare for helt at blive opslugt af kræfter, som dybest 
set er fjendtlige overfor den.

Kirken må ikke at lade sig kue. Den moralske stemme og auto-
ritet, som kirken er udrustet med gennem Guds levende ord, er 
det eneste, der sikrer samfundet imod totalitære politiske regimer, 
der vil sætte sig på Gud plads og undertvinge religionsfriheden. 

Kirken er værn 
imod politisk tyranni
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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

På tirsdag d. 25. okt. mødes 80 
læger, sygeplejersker, social-
rådgivere, præster, pædago-
ger, fysioterapeuter m.fl . fra 
hele Danmark til den tredje 
temadag om ”Palliativ indsats 
til børn og unge med livstru-
ende tilstande”. 

- Der er stor interesse for 
denne temadag, hvorfor vi har 
måttet oprette vente- liste, for-
tæller Tove Videbæk, som leder 
arbejdsgruppen.

I forbindelse med 1. temadag 
i 2014 var der ikke mange, der 
vidste, hvad ”Palliativ indsats til 
børn og unge” var. Nu er fl ere 
fag-grupper involveret i emnet 
(eller ønsker at blive det) i deres 
daglige arbejde på sygehuse, 
i projekter eller på Danmarks 
første børne-hospice Lukashuset 
i Hellerup. 

- Og her er det vigtigt at notere, 

at et børne-hospice ikke er en 
kopi af et voksen-hospice, men 
et familieaflastningssted + et 
hospice, siger Tove Videbæk.

- Men vi skal videre med at 
udbygge mulighederne for alvor-

ligt syge børn og deres familier i 
Danmark. Det er formålet med 
Temadagen.

To erfarne og internationalt 
anerkendte fag-personer taler 
på temadagen. De har begge 
arbejdet med palliativ indsats til 
børn og unge i mere end 25 år, 
dels i deres hjemlande og dels 
internationalt. 

Og der fortælles også nyt fra 
danske fagpersoner, som er i 
gang med palliativ indsats til børn 
og unge – dels i de 5 regioner, 
dels i projektet Familiefocus samt 
i Lukashuset.

Temadagen foregår på RE-
HPA, Videncenter for Rehabili-
tering og Palliation, Vestergade 
17, 5800 Nyborg. 

- Vi er mindst 32 år bag efter 
England, som fik deres første 
børnehospice i 1982! siger Tove 
Videbæk.

Henri.

- Vi er mindst 32 år bag efter 
England, som fi k deres første 
børnehospice i 1982! siger 
Tove Videbæk.

80 læger, sygeplejersker og præster mødes om pleje til dødssyge børn.

Pleje til dødssyge børn

Hæfte med salmer og tekst til jul
’Julestund’ fra det nye Fridajohs design studio i Odder inde-
holder 24 klassiske julesalmer og sange samt juleevangeliet. 
Det hele er samlet i et A5-hæfte og trykt på miljøvenligt papir. 

Julestund indeholder kendte sange og salmer, inkl. den nye 
julesang “Hvad er det der gør Jul til noget særligt” af Svend Erik 
Petersen og Peter Sander Andersen, som vandt DR P2’s julesang-
konkurrence i 2015. Hæftet udkommer til november.

Bodil

Hæftet ’Julestund. 
Salmer og sange’ er 
beregnet til at tage med 
omkring træet juleaften.

Don Kosakkerne synger i Esbjerg
Torsdag d. 3. november kl. 19.00 åbner Skt. Nikolaj kirke, Kir-
kegade 58, Esbjerg, dørene for årets koncert med “Black Sea 
Don Cossacks” - Sortehavets Don Kosakker. 

I over 30 år har det berømte kor optrådt i europæiske kirker og 
koncertsale. Sangerne er alle topprofessionelle mandlige ope-
rasangere og koret kan få hårene til at rejse sig på de fl este. De 
synger dels religiøse sange fra den Russisk Ortodokse kirke, dels 
russiske folkesange. 

- De kraftige, dybe basstemmer og de lyse tenorer fremkalder ofte 
en meditativ stemning. Kosakkerne er en slags ambassadører for 
den russiske kirke og de udbreder kendskabet til traditionel russisk 
musik til de vesteuropæiske lyttere. Billetter kan købes på: www.
esbjergbilletten.dk, oplyser pastor Benny Blumensaat.

Bodil

Tværkulturel Venskabsfor-
ening i Hirtshals er det gode 
eksempel på et nært samar-
bejde om omsorg for andre 
mellem kirkeretninger, kulturer 
og lokalsamfund.

- Nogle mødes i folkekirken, 
og der har eritreanerne også en 
migrantmenighed. Andre mødes 
i baptistkirkens ungdomshus 
om tirsdagen. Og congoleserne 
foretrækker at komme i pinse-
kirken, fortæller Ole Valsson fra 
venskabsforeningen i Hirtshals.

Dem, der kommer fra Eritrea, 
Colombia og Congo er alle krist-
ne. Nogle af dem fra Irak og Sy-
rien er kristne, andre er muslimer, 
tilføjer Ole Valsson.

Engelsk og skolefransk
Foreningen har mange forskel-

lige arrangementer i ugens løb. 
Her mødes danskere og nydan-
skere med bopæl i Hirtshals. 
Der kommer også asylsøgere fra 
asylcenteret i Vrå.

- Vi kan som regel klare os med 

engelsk. Hvis vi taler dansk, tager 
det lang tid. Og somme tider må 
min kone bruge sit skolefransk, 
forklarer Ole Valsson.

Noget for enhver smag
Foreningen, der er tilknyttet 

Tværkulturelt Center i Køben-
havn, har som formål er at styrke 
fællesskabet blandt mennesker 
med forskellig kultur samt fremme 
muligheden for integration. Det 
sker gennem mange forskellige 
aktiviteter: Hver tirsdag eftermid-
dag er der fx lektiehjælp, eller 

danskerne hjælper nydanskerne 
med at forstå og udfylde diverse 
formularer, fx papirer vedr. fami-
liesammenføring. Og et nystartet 
gospelkor med en dygtig korleder 
har medlemmer fra Eritrea.

- Vi hygger os med kaffe, spil og 
billard, og fl ygtningene reparerer 
brugte cykler, som vi er blevet 
foræret, og hvis de mangler, får 
de selv efterfølgende cyklen. Vi 
får også meget tøj. Vi har købt et 
par symaskiner, da nogen gerne 
vil sy, og det bliver helt sikkert 
en succes, da vi også har et par 
skræddere iblandt os, fortæller 
Ole Valsson.

Venskabsforeningen holder 
fællesspisning en gang om må-
neden, hvor alle medbringer mad 
til en fælles buffet. På den måde 
lærer man bl.a. om hinandens 
madtraditioner. 

- Så har vi en årlig sommeraf-
slutning og juleafslutning med 
særligt arrangement. Det er det 
store trækplaster med 100-200 
deltagere. Til daglig er der 30-60 
personer med til arrangemen-

            VenskabVenskab  
gi’r god integration i Hirtshals

Folk fra Eritrea, Congo, 
Afghanistan, Sudan, Syrien, 
Sverige, Færøerne, Island 
og Danmark mødes til kaffe, 
lektiehjælp, spil, madlavning 
og gospelsang gennem Tvær-
kulturel Venskabsforening i 
Hirtshals.
Billedet er fra en juleafslutning 
i et af kommunens lokaler.

Der er både eksotisk mad, fælleskirkeligt samarbejde og gospel i ’Tværkulturel Venskabsforening’.

Festlig reformationsgudstjeneste 
planlagt i Børglum Klosterkirke
Børglum klosterkirke er normalt kun i brug fra pinse til høst, 
men i år er den også åben til gudstjeneste den 31. oktober. 
Anledningen er, at Aalborg Stift fejrer reformationsgudstje-
neste som optakt til det store reformationsjubilæum i 2017.

Det skriver Aalborg Stift med den tilføjelse, at Nordjyllands Bered-
skab står klar med 300 tæpper til uddeling blandt gudstjenestens 
deltagere, fordi kirken er uden opvarmning. Da der heller ikke er 
indlagt elektricitet, vil rummet være fyldt med levende lys.

“Kirken er udvalgt af stiftet til at være en af de kirker, der skal 
bruges i forbindelse med reformationsfejringen. Den spillede en 
væsentlig rolle under reformationen, da den sidste katolske biskop, 
Stygge Krumpen, sad her. Kirken var altså bispesæde indtil 1554, 
hvorefter det blev fl yttet til Aalborg,” fortæller Thomas Reinholdt 
Rasmussen, der er sognepræst og provst i Hjørring Søndre Provsti.

Bodil

Dansesalon og 
hotel i gammelt 
missionshus
Aarhusianerne får næste forår 
et nyt underholdningspalads 
med dansesalon, restaurant og 
hotel, og det bliver i selveste 
Indre Missions gamle missi-
onshus Carmel midt i Aarhus.

Missionshuset Carmel på 1600 
kvadratmeter og i fi re etager blev 
bygget i 1921 og fungerede som 
sådan århundredet ud. Men for en 
halv snes år siden blev Carmel 
solgt, da man fusionerede med 
Vejlby IM og fi k splinternye ram-
mer i missionscentret Stjernen i 
det nordlige Aarhus.

I de seneste ni år har det 
gamle missionshus på hjørnet af 
Nørre Allé og Klosterport været 
hjemsted for dansekompagniet 
Granhøj Dans, som nu lukker.

Kenny Jess Brandt, som står 
bag bl.a. den populære Løve’s 
Café i byen, vil indrette det gamle 
missionshus med hotel, dansesa-
lon og restaurant i swingstil, som 
den var kendt bl.a. i 1920´ernes 
Paris og New York.

Steen

terne. De kommer fra Eritrea, 
Congo, Afghanistan, Sudan, 
Syrien, Sverige, Færøerne, Island 
og Danmark. Og alt drives af frivil-
lige, slutter Ole Valsson.

Bodil

Ole Valsson er med i den 
aktive tværkulturelle forening i 
Hirtshals.

Sang fra Kirkesangbogen i Vartov
’Kirkesangbogen’ udkommer i foråret 2017 som et supplement 
til Den Danske Salmebog. 

Over seks mandag aftener i november og december inviterer 
sangbogens redaktion alle til at synge en stor del af bogens 
omkring 250 sange igennem inden den endelige udvælgelse til 
Kirkesangbogen. Sangaftenerne bliver den 14/11, 21/11, 28/11, 
5/12, 12/12 og 19/12 i Vartov fra kl. 19-22.

Bodil
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LEDER

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktørAnsAnsvarvarshashavenvende de redredaktaktørør

UGENS PRÆDIKEN 

Ugens bedeemner
* Bed for din by / kommune.

* Bed for sundhedsvæsnet.

* Bed for skoler, medier og politikere.

* Bed for frihed til at praktisere troen. 

* Bed for forfulgte kristne og 

ny effektiv mission.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Se Udfordringens kolofon med adresser, telefon-nr. osv. side 18.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Den største er den, som vil tjene
1 Kort efter kom disciplene med et spørgsmål til Jesus: »Hvem 

er den største i Guds rige?« 2 Jesus kaldte da på et lille barn og 
stillede det midt i kredsen. 3 Så sagde han: »Det siger jeg jer: 
Hvis ikke I ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små 
børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. 4 Den, der ydmyger sig 
og bliver som barnet her, er den største i Guds rige. 5 Og den, der 
accepterer et sådant lille barn, fordi det hører mig til, accepterer 
i virkeligheden mig.

Fristelser, som fører til fortabelse
6 Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har 

tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i 
havet med en møllesten om halsen. 7 Ak, hvilken elendig verden, 
som får mennesker til at miste troen! Fristelser er ganske vist 
uundgåelige, men ve det menneske, der forårsager, at et andet 
menneske falder fra troen. 8 Hvis din hånd eller fod er skyld i, at 
du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre 
for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod end at 
kastes i den evige ild med arme og ben i behold. 9 Hvis dit øje er 
skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det 
er bedre at gå enøjet ind til det evige liv end at ende i Helvedes 
ild med begge øjne i behold.

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt
10 Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg 

jer: De har deres engle i Himlen, og de er altid i min Fars nær-
hed.12 Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, 
lader han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for 
at gå ud og lede efter det, der er forsvundet? 13 Og hvis han så 
fi nder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får end 
over de 99 derhjemme, som ikke fór vild? 14 Sådan er det også 
med jeres himmelske Far. Han vil ikke, at en eneste af disse små 
skal gå fortabt.

Søndagens tekst: Matt 18,1-14

Da jeg ’Googlede’ ordet ”Ån-
der” i computeren, blev det 
hovedsageligt sat sammen 
med ordet ”spøgelser”. Noget, 
der er beskrives som ubereg-
nelig, uhyggelig og svært at 
kommunikere med. 

Kan du huske en TV – serie 
der hed ”Åndernes Magt”, der 
prøvede at følge nogle spor 
af åndelig aktivitet? I en pe-
riode fulgte man mennesker der 
havde observeret mærkelige 
ting i deres hus eller område 
og journalister og clairvoyante, 
prøvede at afsløre hvordan og 
hvorfor det sker. Jeg kan ikke 
huske, hvor meget det lykkedes, 
måske fordi det ikke var helt 
så nemt.

Bibelens tale er klar
Bibelen taler til gengæld 

meget afklaret om EN ÅND, 
ÅNDELIGHED og URENE 
ÅNDER. Når der er tale om det 
sidste, kan man med god grund 
få en uhyggelig følelse af mag-
tesløshed, ligesom i historien i 
Mattæus 8, vers 28 til 34. Her 

møder Jesus to ukontrollerede 
og farlige mænd, som kom ud af 

en hule og råber: ”Lad os i fred, 
du Guds Søn! Er du kommet her 
for at pine os før tiden?”

Det viser sig at de bliver 
beskrevet som ”besat” af onde 
ånder og at Jesus befaler ån-
derne at forlade disse 2 mænd. 
At ånderne har en dialog og 
endda en kort forhandling med 
Jesus er i sig selv tankevæk-
kende, men de spørger om at 
få lov til at fare ind i en fl ok svin, 
der stod i nærheden. ”… og se, 
hele fl okken styrtede sig ud over 
skrænten ned i søen og omkom 
i bølgerne.” 

Ved at tillade dette, vil Jesus 
måske prøve at afsløre og der-
med synliggøre, hvilken magt 
og hvilket mål ondskaben har 
og jager efter. 

Men tilbage til overskriften: 
GUD ER ÅND, som er taget 
fra Johannesevangeliet kap. 4 
vers 24: ”Gud er ånd, og de, der 
tilbeder ham skal tilbede i ånd 
og sandhed”. 

Åndelighed kan mærkes som 
”noget større end mig selv” er 
til stede. 

Guds godhedens Ånd, der 
omgiver os meget meget end 
vi tror og kan forestille os, har 
også magt og et mål som Pau-
lus bruger følgende ord for: 

”Når nogen vender sig til 
Herren Jesus, bliver sløret taget 
bort. Jesus har sendt Helligån-
den, og hvor hans Ånd er, dér er 
der frihed. Alle vi, som har fået 
sløret fjernet, kan nu se hans 
herlighed – med de begræns-

ninger, der hører det jordiske 
liv til – og den herlighed sætter 
sit præg på os, så vi forvandles 
til lighed med ham, efterhånden 
som vi modtager fra hans Ånd, 
og det går fra herlighed til endnu 
større herlighed”.

(1. Korinterbrev 3:16-18 fra 
’Bibelen på hverdagsdansk’).

Disse ord har meget i sig som 
man kan tygge på. Hvad er det 
slør, Paulus taler om? Hvilken 
frihed taler han om? Hvad in-
debærer den herlighed, der vil 
sætte sit præg på os? 

Det du plejer, vokser
Min frisør sagde en gang til 

mig: ”Det du plejer, vokser” et 
hint til at være god mod mit hår 
og bruge produkter med mere 
omtanke. 

Men sætningen kan bruges 
i alle sammenhæng – på godt 
og ondt! Ved at tage sig tid og 
tænke over åndelige ting, har 
jeg bemærket, at mennesker 
beskriver den tid som en ånde-
lige opvågning. Hvis jeg plejer 
en åndelig spørgelyst og går ind 
i en dialog med Jesus selv, sker 
der noget så (vid-) underligt at 
Bibelens ord åbner sig og det er 
vitterligt som et slør, der bliver 
taget fra ens udsigt. 

Den ovennævnte tekst kan 
bruges til at gå i sådan en 
spørgende dialog med Jesus. 
Dem, der er lidt mere kendt med 
Bibelen bemærker sikkert også 
Paulus’ kæphest i dette afsnit, 
som var at formidle frihed fra 
loven, fra at være bogstavens 
træl og en appel til de Jesus-
troende til at holde fast ved 
den personlige dialog i hjertet 
med Ham. 

Til sidst én af de vigtigste 
skriftsteder i Bibelen, der fortæl-
ler, hvad Guds Ånd formår. Det 
er Jesus selv der citerer det 
gamle Testamente for at forkla-
rer, hvorfor han kom til jorden:

”Herrens Ånd er over mig, 
fordi han har udvalgt mig.
Han har sendt mig for at 

bringe godt nyt til de afmægtige,
forkynde frihed for de fangne,
give nyt syn til de blinde,
og rejse dem op, som er ble-

vet trampet ned…”
(Lukasevangeliet 4:18)

Må Gud velsigne dit Åndsliv 
og dermed din dialog med Ham!

Ugens prædiken fi ndes også 
på netkirken.dk

Gud er Ånd

                        Af  Ruth Cilwik

Præst i Frikirken Salem, 
Frederiksværk

Hvis vi tager os tid og tænker over åndelige ting, kan vi opleve 
en åndelig øjenåbner.

Lyt ikke til hvem 
som helst...
For 20 år siden var vi mange pæne kirkelige mennesker, 
som tog afstand fra prædikanten Reinhard Bonnke. I ydre 
missions-kredse talte man forarget om denne tysker, som 
”skabte uro” med sine korstog i Afrika.

Og det var da heller ikke klogt at kalde sine evangelisations-
kampagner for crusades - korstog. Men det var nu især i 
Vesten, at de kulturradikale havde lagt dette begreb for had, 
godt hjulpet af de politiske-korrekte kirkefolk. (En dag får vi 
nok gravet sandheden frem om korstogene.)

I Nord- og Central-Afrika havde man tværtimod oplevet 
muslimernes ”korstog”. De ”rettroende” arabere havde 
underlagt sig de hedenske stammer og gjort dem til slaver. 

Da de undertrykte kristne i Nord-Nigeria blot ville praktisere 
deres ret til at forsamles frit, hidsede fanatiske muslimer be-
folkningen op til et blodbad. Men de politisk-korrekte kirkefolk 
skældte ikke ud på muslimerne, som plyndrede og dræbte, 
men på Bonnke, som havde forkyndt fredens evangelium.

De vestlige kirkefolk forestillede sig åbenbart, at hvis man 
blot undlod at genere muslimerne med evangeliet, så ville de 
nok lade de kristne mindretal være i fred. 

Selv nogle missionærer syntes, det var en god idé, da 
Nigeria lukkede landet for Bonnkes kampagner i otte år. 
Nogle af de samme missionærer har arbejdet efter deres 
egne teorier i 20-30 år, uden at de har ført en eneste til tro 
på Jesus Kristus. Tværtimod mister afrikanere ofte troen 
pga. den liberale vestlige teologi, som vi har påtvunget dem. 

I dag er vi måske klogere på muslimer og mission?  
Muslimerne blev i hvert fald ikke fredeligere. Boko Haram 

huserer netop i Nord-Nigeria med massedrab på kristne 
landsbyer, bomber mod kirker, bortførelser af unge skolepiger, 
selvmordsaktioner mod markeder, osv. Tusinder er dræbt. 

Selv har vi oplevet det muslimske hysteri over Muhammed-
tegningerne i Danmark. Og lige nu kæmper danske soldater 
i et moderne ”korstog” imod IS’ rædsels-kalifat.

På side 13 kan du læse om, hvad Bonnke fi k ud af at 
fortsætte sine kristne kampagner trods religiøs modstand:
• I løbet af blot de sidste 22 år har ca. 120 mio. mennesker 

deltaget i Bonnkes store evangeliske møder. 
• Siden år 2000 har mere end 50 millioner besluttet at tro 

på Jesus og udfyldt kontakt-kort på møderne, så de kunne 
blive bragt i forbindelse med lokale menigheder. 

De verdslige medier og politikere vil altid hetze imod aktive 
kristne, især når der er vækkelse. 
Men næste gang, du hører kirkefolk tale dårligt om 
kristne forkyndere, så tænk på Bonnke.
Eller tænk på Jesus, som måtte fi nde sig i at blive 
modsagt og modarbejdet netop af de religiøse, 
som var mere optaget af at holde fred med ro-
merne end af at tjene Gud.
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Af Gert Grube

Lærer, forfatter, 
billedkunstner.

Seks folkekirkemedlemmer 
har via en advokat, Nikolaj 
Nikolajsen, stævnet kirkemi-
nisteriet og dermed kirke- og 
ligestillingsminister Manu 
Sareen for d.12. juni 2012 at 
have indført en lov, hvorved 
to personer af samme køn 
kan indgå ægteskab i den 
evangelisk-lutherske kirke. 

Grundproblemet var, at de 
homoseksuelle havde bedt om 
noget, som kirken ikke havde, 
og det, den ikke havde, var et 
mandat til at velsigne og ned-
skrive et ritual for det kønsneu-
trale ægteskab. 

Alligevel tiltog Manu Sareen 
samt otte biskopper sig det 
mandat uden at tage hensyn til 
Bibelens klare tale om emnet. 

Skandaledommen 
d. 28. juni 2016

Den 28. juni 2016 faldt dom-
men i landsretten – Manu Sa-
reen blev frikendt. Sagen er 
nu anket til højesteret og er 
berammet til d.16. marts 2017 
(Lutheråret).

I forbindelse med processen 
i 2012 blev der i februar må-
ned afl everet særdeles mange 
høringssvar fra menighedsråd, 
kirkelige organisationer og 
privatpersoner, som var lodret 
uenige i den ligestillingsfi losofi , 
der pludselig skulle trækkes ind 
over dørtærsklen til folkekirken. 

Ingen hjemmel
Følgende udtalelser er kun et 

lille udpluk: 
”Vi ser ingen hjemmel, hver-

ken i Bibelen eller i den evan-
geliske-lutherske lære, for at 
velsigne registrerede partner-
skaber.” 

”Bibelen er den øverste myn-
dighed.” 

”Jeg vil gerne, så stærkt som 
jeg kan, advare mod at lovfor-
slaget vedtages.” 

”Jeg fatter ikke, at kirkens 
mænd, som i mange år har 
studeret den kristne tro og 
Bibelen, overhovedet kan over-
veje at vie homoseksuelle… at 
biskopperne klappede hælene 
sammen og sagde ”Javel Hr. 
Minister!” er efter min mening 
forræderi mod den kristne kirke.”

40 organister, som er ansat i 
folkekirken fremførte bibelteo-
logiske argumenter og føjede 
til: ”Vi er kirkemusikere af Guds 
nåde. Når en ubibelsk praksis 
velsignes i Guds hellige navn, 
vil vi ikke spille ”amen” og fest-
musik, og derved med vores 

musik sætte segl på dette.”

Fejet til side
Vel, høringssvaret fi k stemp-

let ”Kirkeministeriet 1.kontor d. 
21.febr. 2012” - og dermed var 
deres mening fejet til side.

En underskriftsindsamling 
resulterede i, at 1416 personer 
sagde ”ja til ægteskabet mellem 
mand og kvinde og nej til det 
kønsneutrale ægteskab”. Også 
deres velovervejede underskrift 
blev fejet til side.

Nu ligger alle høringssvarene 
godt hengemt i en skuffe i kir-
keministeriet, som ivrigt arbej-
dede videre med at få den ny 
ægteskabslov indført, for Manu 
Sareen havde sin dagsorden og 
den skulle hurtigt gennemføres 
– og det blev den desværre med 
et folketingsfl ertal og Dronning 
Margrethes underskrift.

Med underskriften reforme-
rede kirkeministeren snedigt og 
skyndsomst alt det, som havde 
været norm og tradition i kirkens 
historie. 

Grundlovens ord
Endog Grundlovens særlige 

paragraf 4 fra 1849 blev tilside-
sat. Dens ordlyd er ellers ikke til 
at misforstå: 

”Den evangelisk-lutherske 
kirke er den danske folkekirke 
og understøttes som sådan af 
staten.” 

Ja, sådan lyder grundloven, 
og det er den kirkeministeriet 
har brudt ved at omdanne kir-
ken til en ligestillingskirke, som 
ikke henter inspiration i det 
evangelisk-lutherske beken-
delsesgrundlag som først og 
fremmest er Bibelen. Dernæst 
Luthers lille katekismus og den 
Augsburgske trosbekendelse.

Den forkerte Peter
I stedet har man rådført sig 

med Københavns biskop, Peter 
Skov-Jakobsen, som efter eget 
forgodtbefi ndende fandt ud af, 
at bekendelsesgrundlaget godt 
kunne rumme et ægteskab mel-
lem to personer af samme køn. 
Hans notat fi k lavinen til at rulle 
med forfærdelige konsekvenser 
for den bibeltro menighed og 
præstestand.

Kirkeministeret skulle i ste-
det have rådført sig med en 
anden Peter, nemlig apostlen, 
som i sit 2. brev, versene 6-19, 
klart og utvetydigt fremlægger 
problemet med udgangspunkt 
i Sodoma-Gomorra-tragedien. 

Skovsgaard og Rebel
Notatet fra Peter Skov-Jakob-

sen lever i bedste velgående, 
for det er netop det, som tre 
landsdommere i år 2016 har 
brugt som udgangspunkt i de-
res dom over seks sagsøgere 
fra folkekirken. 

De tre landsdommere skøj-
ter elegant hen over hørings-
svar fra Lise-Lotte Rebel, bi-
skop over Helsingør stift, og 
fra Steen Skovsgaard, biskop 
over Lolland-Falster stift, som 
samstemmende siger, at det 
kønsneutrale ægteskab er ufor-
eneligt med folkekirkens beken-
delsesgrundlag. 

Advokat Nikolaj Nikolajsen 
fremfører også solide evan-
gelisk-lutherske synspunkter. 
Han gør gældende, ”at der ikke 
kan lovgives om Folkekirkens 
indre forhold som er i strid med 
ordlyden i kirkens bekendelses-
skrifter ud fra den løsere teolo-
giske fortolkning af Københavns 
biskop.”

Hvad siger teksten?
Den 28. juni 2016 faldt så 

dommen, skandaledommen, 
hvor seks almindelige kirkegæn-

gere fi k deres påstande om det 
evangelisk-lutherske indhold 
fejet til side med et pennestrøg. 

De tre landsdommere anede 
åbenbart ikke, hvad den evan-
gelisk lutherske lære gik ud på. 
De burde have tjekket beken-
delsesgrundlaget hos Paulus, 
der med frihedsbrevet, Romer-
brevet Kap.1 nøje beskriver det 
uforenelige mellem to personer 
af samme køn – set i evangelisk 
regi. Her tales der om Guds 
sandhed, som bliver ombyttet 
med løgnen. 

Jamen, Paulus skal da fortol-
kes, mener man. Hertil må der 
svares et kraftigt ”Nej!”

Som en gymnasielærer en-
gang fremførte om sin undervis-
ning: ”Når jeg beder mine elever 
om at tolke en tekst, så siger 
jeg til dem: ’Hvad siger teksten? 
Jeres egen mening er ligegyldig!” 

Det samme princip burde de 

tre landsdommere have fulgt. 
Hvad siger teksten hos Pau-

lus, Peter og Judas? Det er jo 
deres tekster som er en del af 
den evangelsk-lutherske kirkes 
bekendelsesgrundlag. Og ikke et 
tilfældigt notat fra en Peter Skov-
Jakobsen fra Københavns Stift.

Det er aldrig, aldrig tilrådeligt 
at sætte sig op imod Skriften 
(Jf. Salme 33,4a: Sandt er Her-
rens ord). 

Hvis man alligevel gør det, 
har man bragt sig selv op i et 
ringhjørne, for sandheden kan 
nemlig ikke gradbøjes - og hvis 
man forsøger det, bliver den 
til løgn.

Bed for sagen! 
Meld dig gerne ind i forenin-

gen ”Med Grundlov skal Land 
Bygges” - se www.medgrund-
lovskallandbygges.dk.

Sandheden tro i kærlighed
Gert Grube er en af de seks folkekirkemedlemmer, der har stævnet Kirkeministeriet for at indføre et køns-neutralt 
vielsesritual. Han opfordrer til at støtte op om retssagen gennem foreningen ’Med Grundlov skal Land Bygges”.

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

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. 
Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Ugens breve til Suh

s. 
kk

Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Ny bog:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Hjælp!! Vi har fået en teen-

ager i huset!!! 
Vores datter er gået fra at 

være en ret nem og lidt stille 
pige til at være humørsvin-
gende fra den ene yderlighed 
til den anden. Det ene øjeblik 
er man hendes allermest for-
trolige og nærmest bedste 
veninde, og det næste øjeblik 
forstår ingenting. Hvad der 
duede i går, duer absolut ikke 
i dag. 

Regler og grænser skal 
diskuteres i det uendelige, hvor 
hun før bare accepterede dem! 

Jeg ved godt, at hormo-
nerne raser og alt det der, men 
det er virkelig opslidende, og 
jeg bliver både sur og ked af 
det, for vi er uvenner næsten 
hele tiden. SUK!!!! 

Har du nogle gode råd til 
mig/os, så ville jeg være glad.

Venlig hilsen
Teenagemoren

Kære Teenage-mor
Din datter er i gang med en 

af de nok mest udfordrende for-
andringer i sit liv. Hun er ved at 
blive voksen. 

Det er svært for jer alle, fordi 
relationen imellem jer ændrer sig 
på både en kvantitativ og en kva-
litativ måde. Din datter skal med 

den stigende alder have lov til at 
have lidt mere medindfl ydelse på 
beslutninger omkring hende – og 
samtidig mere ansvar. 

En løsrivelse er i gang, og det 
er både godt og sundt. Men det er 
både spændende og angstprovo-
kerende på samme tid. Din datter 
vil på den ene side hungre efter at 

kunne bestemme alting selv – og 
ubevidst også længes efter, at 
nogle fortæller hende hvad der er 

det rigtige at gøre. Hun vil på den 
ene side elske at være tæt med 
dig (fordi hun elsker dig), og på 

den anden side vil kammerater 
og andre voksne betyde mere 
og mere for hende. Hun er i gang 
med at erfare og defi nere, hvem 
hun er – uafhængigt af dig/jer. 

Det er vældig svært for dig, 
for du kan opleve at miste din 
datter. Men det gør du ikke. Det, 
du mister er relationen til hende 
i den form den indtil nu har haft. 
Og det kan være smertefuldt og 
svært at acceptere. Men i stedet 
for, får du noget nyt og fantastisk. 

Du kan begynde at have en 
mere ligeværdig relation med din 
datter. I kan dele mere voksne og 
modne ting sammen, og du kan 
snakke og refl ektere med hende 
på en ny og givende måde. Fo-
kusér på det du får, i stedet for 
det du mister. Vær bevidst om, at 
overgangen er svær for jer begge 
og giv jer begge tid og plads til at 
fi nde jeres ben i det. 

Vær indstillet på, at hun har 
brug for at zappe frem og tilbage 

mellem de to positioner: den 
barnlige, hvor hun har brug for 
dig/jer på en mere barnlig og 
måske fysisk måde – og den 
mere modne, hvor hun har brug 
for at trække sig og søge andre. 
Det kan være anstrengende at 
zappe frem og tilbage, men gør 
dig umage med det. 

Vores teenagebørn kan ikke 
puttes i én enkelt kasse – de skal 
forstås ud fra mange forskellige 
kasser! Husk, at din datter er ved 
at blive voksen – men hun er det 
ikke endnu. Guid og vejled hende 
og sæt stadig klare grænser. Vær 
tydelig omkring dine/jeres leve-
regler og værdier, også selvom 
det giver konfl ikter. Det har hun 
brug for i en periode, hvor alt 
andet er under forandring. 

Spænd hjelmen og gør dig klar 
til at følge med på sidelinjen – det 
bliver en fantastisk rejse, men 
sikkert ikke uden knubs. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Min søsters mand er erklæ-

ret uhelbredeligt syg. 
Det er selvsagt en krise af 

dimensioner for hele familien. 
Hun klarer det helt enormt godt 
og jeg fatter slet ikke hvor hun 
får styrken fra. 

Der er jo både praktisk, fy-
sisk og følelsesmæssigt en hel 
masse hun skal tage sig af. Vi 
andre prøver at støtte og hjælpe 
så godt vi kan, men man føler 
hele tiden at det ikke slår til. Jeg 
vil så gerne kunne gøre noget 

mere, men hvad er det bedste 
at gøre. Nogle gange virker det 
næsten som om, at hun afviser 
os andre, men skal jeg så føje 
hende eller skal jeg presse på? 

Jeg vil også gerne spørge til, 
hvordan hun har det, for mest 
snakker vi jo om min svoger. 

Men er det godt at gøre, eller 
gør det hende bare mere sår-
bar, har hun brug for at ”lukke 
ned” for sine følelser? 

Håber du kan svare på nogle 
af disse ting.

MVH L.

Kære L.
Du har helt ret, din søster er i 

krise. Det betyder, at alt det vante 
– ”plejer” – er sat ud af kraft. Hun 
kører i højeste alarmberedskab 
konstant. Det er utrolig hårdt fysisk 
og psykisk. 

Hvad der er godt for hende – 
og dermed godt for jer andre at 
gøre i forhold til hende – vil skifte 
fra periode til periode, måske fra 
dag til dag. 

Mine råd til dig er:
- Spørg hende ofte og direkte: 

”Hvad vil være allermest hjælp-
somt for dig lige nu/i dag?”. Fortæl 
hende direkte, at du er OK med 
at være fl eksibel i dine tilbud om 
hjælp, og at du er indstillet på, 
at hvad der er hjælpsomt i dag, 
måske ikke er hjælpsomt i morgen. 

Det giver hende lov til at kunne 
nøjes med at skulle forholde sig til 
en dag ad gangen.

- Forsøg ikke at tage hendes 
angst og hendes fortvivlelse fra 
hende med ellers velmente sæt-
ninger som: ”Du skal nok klare dig” 
eller ”Gud har styr på det”. Det er 
ganske vist sandheder, men når 
man er i krise og følelsesmæs-
sigt desperat, kan det være en 
fornærmelse eller krænkelse at 
blive ”påduttet” at skulle mene og 
føle noget andet, end man lige nu 
er i stand til. 

Giv hende plads til at være 
fortvivlet og måske vred på livet 
og på Gud. Du kan evt. anbefale 
hende at læse ”Skæld ud på Gud” 
af Preben Kok – hvis hun orker at 
læse noget.

- Hjælp med praktiske ting, hvor 
du kan. Ting, som ikke kræver, at 
hun skal tage stilling til noget. 

Det kan være indkøb, lave noget 
mad til fryseren, bage nogle bol-
ler, støvsuge huset, vaske noget 
tøj m.m. Det er ting, der letter i 
hverdagen, men som hun måske 

ikke selv kan overskue at bede 
om hjælp til.  

- Fornemmer du, at hun har 
brug for at være alene – så giv 
hende plads til det. Tag det ikke 
personligt. Det kan handle om, at 
blot det at skulle forholde sig til en 
anden eller til sig selv simpelthen 
er for hårdt lige nu. Vend tilbage på 
et senere tidspunkt. Sig til hende: 
”Det er helt OK, jeg vender tilbage 
senere”. 

Din søster kan nemlig føle sig 
”forkert” når hun ikke engang kan 

tage imod ”omsorg” og derfor 
oveni føle skyld over det.

- For mange er det nærliggende 
at prøve at få den pårørende til at 
komme lidt væk fra det hele. Det 
giver mening. 

Men som ægtefælle kan det 
være angstprovokerende ikke at 
være til stede med den syge. Man 
har simpelthen brug for at vide, 
hvad der sker, brug for at være 
inde over alting. Respekter det. 

Men tilbyd gerne små frikvarter, 
så hun har valget.  

- Om din søster har brug for 
at snakke om sine egne følelser 
eller ej, kan jeg ikke svare på på 
afstand. 

Det bedste er at spørge hende 
direkte: ”Har du brug for at snakke 
om, hvordan DU har det? – eller 
har du netop brug for IKKE at 
snakke om det?”. Måske ved 
hun det ikke engang selv, og så 
afventer du til næste gang, du føler 
tilskyndelse til at spørge og ser, 
hvad din søster så svarer til den tid.

Hilsen Suh

Min søsters mand er dødssyg... Hvad kan jeg gøre?

Jeg bli’r let uvenner med min teenage-datter

Vær indstillet på, at hun har brug for at zappe frem og tilbage 
mellem de to positioner: den barnlige, hvor hun har brug for 
dig/jer på en mere barnlig måde – og den mere modne, hvor 
hun har brug for at trække sig og søge andre.

Spørg din søster ofte og direkte: ”Hvad vil være allermest hjælpsomt for dig lige nu/i dag?”. 
Fortæl hende direkte, at du er OK med at være fl eksibel i dine tilbud om hjælp, og at du er 
indstillet på, at hvad der er hjælpsomt i dag, måske ikke er hjælpsomt i morgen. 
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Sammen kan vi kæmpe for de kristne værdier i vores land
Vi har brug for dig! Sammen kan vi!

Sagen imod staten og dens indførsel af homovielser i folke-
kirken står nu til at komme for højesteret d. 16. marts 2017.

Men uden midler til at betale advokaten og de udgifter, som 
der er i forbindelse med denne sag, er det ikke muligt.

Som medlem hæfter man ikke for noget økonomisk udover
det medlemskontingent eller den gave, du vælger at give!

Bliv medlem i www.MedGrundlovSkalLandBygges.dk
Læs mere på hjemmesiden om arbejdet og forløbet.

Send en mail til os på mail@medgrundlovskallandbygges.dk 
Eller ring til os tlf. 38 42 79 60. Læg navn og tlf. og vi ringer til dig.

Med grundlov skal land byggesMed grundlov skal land bygges

Af Kirsten Krog

Det sidste stykke vej må man 
tage ad grusvej for at komme til 
Mathilde Munks hjem i Veder-
sø, der ligger blot få meter fra, 
hvor hendes farfar, Kaj Munk, i 
sin tid boede, indtil han i 1944 
blev likvideret af Gestapo. 

Mathilde er netop debuteret 
som forfatter med romanen ”En 
skuespillers bekendelser” og 
Udfordringen har i den forbin-
delse sat hende stævne for at 
høre, hvad en forfatterdebutant 
tænker om sin nye titel og sin 
første roman.

Forfattervejen
- Når man sidder overfor en 

debutant i litteraturens verden, er 
det oplagt at spørge, hvad der har 
ført til, at han eller hun er blevet 
forfatter. Kan du fortælle lidt om 
processen som førte frem til, at 
du nu sidder med din egen bog 
foran dig?”

- Det er vanskeligt at beskrive 
en proces, for jeg forstår faktisk 
stadig ikke helt, hvad der egentlig 
skete. Mange har prikket til mig 
og spurgt, hvorfor jeg ikke skrev. 

Det sidste skub kom fra en 
australsk bekendt, der pludselig 
skrev, at han gerne ville læse 
det, hvis jeg skrev noget. Det får 
han jo så stadig lidt svært ved, 
eftersom han ikke taler og læser 
dansk. 

Og så har jeg nok også følt en 
indre stemme, der drev mig frem 
mod at skrive, men jeg har hele 
tiden "haft travlt" med noget andet 
og ignoreret stemmen. 

Pludselig opstod der så en 

situation, hvor der ikke var andet. 
Mestendels stilhed og ensomhed. 
Og da der så også kom lidt indre 
stilhed - ja så …

En blufærdighed har nok også 
afholdt mig fra at skrive og en 
frygt for eksponering. Jeg har haft 
lyst til at skjule mig, for en roman 
er jo et vindue til ens sjæl. Det er 
grænseoverskridende.

En roman bliver til
- Din roman handler om skue-

spilleren, Michael, der lever sig 
så meget ind i sine roller og bliver 
så afhængig af sine tilskuere, at 
han er ved at miste sig selv. Både 
handlingen, personskildringerne 
og tematikkerne i bogen står me-
get klare, synes jeg, men hvordan 
er de forskellige lag blevet vævet 
sammen i skriveprocessen?

- Jeg tror, romanen blev skudt 
i gang af at se Oscaruddelingen 
2016, og så opstod den på basis 
af nogle udtalelser fra forskel-
lige skuespillere, som jeg gik og 
funderede over. Udtalelser om 
identitet. Så satte jeg det første 
kapitel på papiret, og derfra duk-
kede der karakterer op, som fi k 
liv, og som jeg levede med i og 
håbede på forløsning for. 

Men jeg vidste ikke, hvordan 
det ville gå videre eller ende. Jeg 
blev overrasket mange gange. 
Det kom til mig i situationen: f.eks. 
”Navnet i vinden”. Så jeg tror 
godt, man kan sige, at tematik-
kerne voksede ud af handlingen.”

Indlæg i værdidebatten?
- Mens Michael er ambitiøs 

og lever for sin karriere, er det 
helt anderledes både med hans 
søster, Eveleen, der maler, og 

vennen, Frederik, som er pianist. 
De lever på en hel anden måde 
indefra og uden den samme 
ambitions-drivkraft. De to bliver 
jo for øvrigt også gift. Udover at 
romanen siger meget om forskel-
lige personlighedstyper og valg 
i livet, synes jeg også at kunne 
skimte en vis samfundskritik i din 
beskrivelse, et opgør med vor tids 
fokusering på resurseoptimering 
og kompetenceudvikling. Har 
jeg ret?

- Jeg bliver faktisk stadig for-
bløffet over temaer i romanen. 
Forstået på den måde, at jeg ikke 
havde en klart defi neret dagsor-
den, da jeg skrev den. 

Men ja, jeg er ikke fan af den 
moderne verden, af selvrealise-
ringen, af selvtilstrækkeligheden 
og den deraf følgende ensomhed. 

Jeg mener, at mennesker har 
en værdi i sig selv. En ubestride-
lig evighedsværdi. Det kan ikke 
vejes eller måles eller fortjenes.

Frank Sinatra skulle vist have 
sagt, at den største synd er et 
uudnyttet talent. Jeg kan huske, 
at jeg allerede som lille syntes, 
at det var en tåbelig udtalelse. 
Det kommer naturligvis an på, 
hvad man forstår ved talent. Men 
hvis det forkvaklede X-Faktor-
samfund er et produkt af denne 
livsholdning, synes jeg, det er 
skudt helt ved siden af. Vi er skabt 
til at forherlige Gud - ikke os selv! 
Og noget går helt galt, når der 
bliver byttet om på de to!

At blive kaldet ved navn
- Du talte tidligere om ”Navnet i 

vinden” og hentyder her til hoved-
personen Michael, der to gange i 
romanen synes at høre sit navn i 

vinden. Han har mistet kontaktet 
med sit indre væsen, og navnet 
bliver her et symbol på den, han 
dybest set er og må fi nde tilbage 
til. Temaet om at blive kaldt ved 
navn og høre sit navn er i det hele 
taget centralt i din roman.

- Ja, det er stort at blive kaldt 
ved navn. At acceptere det navn 
og gå ind i det kald, der er over 
ens navn - det er et stort my-
sterium! At anerkende at man 
er det, Gud har skabt, og man 
hele tiden har været det. At nå 
til at takke Ham for det og ikke 
skjule sig som den gamle Adam 
i Paradisets Have.

"Tal Herre, Din tjener hører!", 
som der står et sted i Samuels-
bøgerne. Det er den Gudgivne 
identitet, som vi ikke kan fortjene 

eller præstere os til, men bare 
tage imod. 

Jeg kommer til at tænke på det 
lidt fortærskede billede af Gud, 
der rækker Adam sin fi nger. En 
mystisk kommunikation mellem 
Skaber og skabningen. Det er 
svært at sætte ord på.

Sin egen
Også Mathildes farfar, Kaj 

Munk, har fået en rolle i romanen. 
Han, som selv skrev skuespil, 
bliver her skrevet ind i en mini-
serie forfattet af Michaels ven, 
Oliver, som for øvrigt var den 
direkte anledning til, at Michael 
blev skuespiller. 

Ingen tvivl om, at Kaj Munk kan 
være en hjælp for sit barnebarn, 
nu hvor hun skal have slået 

sit navn fast i litterære kredse. 
Hun er så at sige interessant på 
forhånd i kraft af sin farfar, noget 
som hun fortæller, at hun gennem 
sit liv ikke altid har oplevet som en 
ensidig fordel. 

Men Mathilde Munk har og 
er - som personerne i hendes 
roman - også sit eget navn, og 
læsningen af ”En skuespillers be-
kendelser” viser med al ønskelig 
tydelighed, at dette navn sagtens 
kan stå alene.

Det vil derfor være naturligt 
her til sidst at spørge, om man 
kan vente fl ere bøger fra hendes 
hånd. Til dette svarer Mathilde: 

- Ja, jeg er i gang med at skrive 
mere, og der vil udkomme endnu 
en roman til næste år. 

Kaj Munk var en dansk præst og dramatiker, der spillede en stor 
rolle i mellemkrigstidens scenekunst. 

Som politisk skribent blev han under 2. verdenskrig et vigtigt symbol 
på den nationale modstand mod den tyske besættelse og regeringens 
samarbejdspolitik.

Kaj Munk brød igennem med sine teaterstykker i en tid, hvor lit-
teratur og teater var præget af socialrealistisme, og kristendommen 
især var et mål for kulturlivets kritik. Alligevel gjorde han i skuespil som 
En idealist og Ordet at et kristeligt tema om kaldet og dets betydning 
relevant for sin samtid.

Fra slutningen af 1930’erne indledte han på grund af de tyske 
jødeforfølgelser et opgør med nazismen, som især kom til udtryk i 
stykket Han sidder ved smeltediglen. Dette opgør fortsattes under 
besættelsestiden i en indædt modstand mod tyskerne og den danske 
samarbejdspolitik. Hans synspunkter kom stærkest til udtryk i det na-
tionale drama Niels Ebbesen fra 1942, der blev forbudt af censuren, 
og Kaj Munk kom allerede i sin samtid til at stå som et symbol på den 
nationale modstand mod besættelsen. Dette var årsagen til at han 
blev myrdet den 4. januar 1944 af en SS-terrorgruppe.

Henri.

Præsten og digteren 
Kaj Munk blev i 1944 

det første offer for 
nazisternes 

clearingsmord. 
- Frihedsmuseets 

billedarkiv.

Kaj Munk var præst, dramatiker,
modstandsmand - og martyr

Kaj Munks barnebarnKaj Munks barnebarn
skriver debutromanskriver debutroman
Ligesom sin farfar er Mathilde Munk Ligesom sin farfar er Mathilde Munk 
optaget af de kristne værdier optaget af de kristne værdier 
og hendes første roman og hendes første roman 
handler om at vinde verden handler om at vinde verden 
og bøde med sin sjæl.og bøde med sin sjæl.
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Filmen ’The Birth of a Nation’  fortæller om slaven og prædi-
kanten Nat Turner, der blev henrettet efter et oprør i 1831.

USA: Ny fi lm fortæller historien 
om sort prædikant og oprørsleder
Skal kristne slaver altid underordne sig deres herrer? Det 
spørgsmål står centralt i ’The Birth of a Nation’ om prædikanten 
og slaven Nat Turner. Han var en af de 200 sorte, som blev hen-
rettet efter et oprør,  hvor 55 hvide blev dræbt i Virginia i 1831.

Efter henrettelserne udkom pjecen ”The Confessions of Nat 
Turner” (Nat Turners bekendelser under retssagen), som indeholder 
fl ere oplysninger, som historikere har undret sig over:

1: Han lærte at læse og skrive som barn, hvilket var usædvanligt 
for en slave. Men Turner selv fortalte, at det var en åbenbaring, han 
havde fået fra Gud. 2: Han forventede, at Jesus snart ville komme 
igen. 3: Han døbte en hvid mand. 4: Han menes at have skrevet den 
kristne spiritual ”Steal Away”. 5: Hans slidte bibel fi ndes stadig på 
The Smithsonian’s National Museum. Efter oprøret blev der indført 
nye restriktioner for sorte kristne, skriver Religion News Service.

Filmen er instrueret af Nate Parker.
Bodil

Af Bodil Lanting

FN’s kulturorganisation UNE-
SCO fordømmer de israelske 
sikkerhedsstyrkers tilstede-
værelse på Tempelpladsen og 
omtaler konsekvent stedet med 
den muslimske betegnelse ”Al 
Haram Al Sahrif”.

UNESCO nye resolution om  
Tempelpladsen har vakt stor 
vrede i Israel. Bl.a. statsminister 
Benjamin Netanyahu har kom-
menteret den nye resolution.

- I fredags talte jeg med den 
nyudnævnte FN-generalsekretær 
Antonio Guterres. Jeg fortalte 
ham, at hele Israels befolkning 
er rasende over, at UNESCO i 
torsdags igen har besluttet at 
fornægte den over 3000 år gamle 
forbindelse mellem det jødiske 
folk og dets største helligsted i 
Jerusalem, Tempelbjerget.

Det var stedet, hvor Salomons 
Tempel stod, som det beskrives 
i Bibelens Kongebøger. Det var 
også her det andet tempel blev 
bygget af jøder, der var hjemvendt 
fra eksilet i Babylon omkring 500 
år senere.

Denne type beslutninger øde-
lægger den historiske sandhed 
som jøder, kristne og det meste 
af menneskeheden kender som 
fakta. 

Disse beslutninger gør heller 
ikke noget for at fremme fred. 
Tværtimod næres den palæsti-
nensiske fantasi om landet Israel 
uden Israel. De lærer fejlagtigt 
palæstinensiske børn, at jøderne 
ikke har nogen historie eller ret-
tigheder her og derfor er der ingen 
grund til at slutte fred med dem, 
skriver Netanyahu på Facebook.

Evangelist uden arme og ben 
leder tusinder til tro i Europa
Nick Vujicic har netop rejst 
rundt i Ukraine og Slovenien 
med sin beretning om, hvordan 
Jesus har hjulpet ham gennem 
vanskeligheder.

Under et enkelt møde i Ukraine 
deltog 5.000 mennesker. Halvde-
len af dem gav angiveligt deres liv 
til Jesus, efter at Vujicic havde delt 
evangeliet med dem.

De ”stod op og angrede deres 
synd og tog imod Jesus som de-
res Herre og Frelser, og nu bliver 
det fulgt op af den lokale kirke. 
Pris Jesus”, jubler evangelisten. 

Han fortæller også om værten 
på et populært TV-talkshow:

- Havde det mest fantastiske interview i Slovenien! Den mest 
populære talkshow-vært fortalte mig, hvordan min bog Unstoppable 
havde forvandlet hendes liv og ledt hende til Jesus. 45 minutter 
senere bad vi for landet og Gud viste sig big time!

I bogen fortæller Vuvjicic om Guds hjælp under en depression.
- Jeg ved, at der er mennesker, som bliver opmuntret over at se, 

hvordan Gud bruger en mand uden arme og ben som sine hænder 
og fødder. Men jeg vil gerne at folk ved, at jeg ikke er en superhelt. 
Det handler ikke om mig eller hvordan jeg taler eller udtrykker 
mig. Det handler om Guds Ånd. Det er en aktiv relation med ham, 
understreger Nick Vujicic.

Bodil

Tre iranske kristne er foreløbig 
blevet idømt 80 piskeslag hver, 
fordi de har drukket vin under 
en nadverfejring.

Det skriver ChristianToday.com.  
De tre mænd, Yasser Mossaye-
bzadeh, Saheb Fadaie og Mo-
hammad Reza Omidi, er tidligere 
muslimer. Men da konvertering fra 
islam er forbudt i Iran, er mæn-
dene stadig muslimer ifølge loven.

Og fordi det er forbudt for 
muslimer at drikke vin, har de tre 
mænd fået hårde straffe. De er 
også blevet beskyldt for at have 
handlet imod den nationale sik-
kerhed - en anklage, der kan give 
op til seks års fængsel.

Irans regering har arresteret og 
fængslet over 200 kristne i løbet 
af det sidste års tid.

Iran krænker borgernes 
frihedsrettigheder

Paul Robinson fra organisa-
tionen Release International 
har fordømt Irans krænkelse af 
borgernes religionsfrihed:

- Hvorfor skal kristne piskes for 

at modtage nadver? Og hvorfor 
nægter Iran sine borgere den 
mest basale af alle frihedsrettig-
heder, nemlig retten til at vælge 
sin egen tro? Disse mænd har 
valgt at kalde sig kristne. Det 
burde staten respektere, under-
streger han.

Rob Duncan fra Middle East 
Concern opfordrer til forbøn for 
de iranske konvertitter.

’UNESCO vil omskrive
både Bibelen og historien’

Netanyahu efter FN-resolution:

En resolution som siger, at Tempelpladsen ikke er jødisk, vækker vrede og undren i Israel. 

Statsminister Banjamin Netanyahu har lagt denne ”rettede” tekst 
fra Det nye Testamente på Facebook: 
”’Jesus gik ind på tempelpladsen Al-Aqsa Moskeen/ Al Haram 

Al Sahrif og begyndte at jage alle dem, der købte og solgte i 
templet Al-Aqsa Moskeen/ Al Haram Al Sahrif ud og han væl-

tede valutahandlernes borde og duesælgernes bænke.’
UNESCOs reviderede udgave af Bibelen.”

Resolutionen svarer til at på-
stå, at den kinesiske mur ikke 
har noget med Kina at gøre, 
mener Benjamin Netanyahu.

Kristne i Iran idømt hårde
piskestraffe for at drikke altervin
Tre iranske konvertitter skal straffes med 80 piskeslag, fordi de modtog nadver.

- Det iranske regime fører lige 
nu en meget aktiv kampagne 
mod husmenigheder, og lederne 
af disse husmenigheder bliver 

chikaneret og sat under pres, 
udtaler han.

Bodil

- Disse mænd har valgt at 
kalde sig kristne. Det burde 
Iran respektere, mener Paul 
Robinson fra organisationen 
Release International.

Kristent plejehjem kan tvinges til 
at tilbyde læge-assisteret selvmord
Et plejehjem under Frelsens Hær i Neuchatel, 
Schweiz,  kan blive tvunget til at hjælpe patien-
ter, der ønsker hjælp til at dø.

Ifølge CBN News har plejehjemmet nu valget 
mellem at tilbyde hjælp til selvmord eller miste sin 
statsstøtte som godgørende institution. Borgerne 
har nemlig ret til at forlange hjælp til selvmord 
fra godgørende institutioner. Plejehjemmet har anmodet om at blive 
fritaget for denne forpligtelse med henvisning til religions- og samvit-
tighedsfriheden, men det afviser regeringen.

Iagttagere advarer nu om, at sagen kan få betydning også i USA.
- Det at tvinge medicinsk personale til at gå imod deres tro og med-

virke til selvmord/ mord er tyranni, skriver ekspert i bioetik Wesley J. 
Smith i det konservative magasin National Review. Han frygter, at as-
sisteret selvmord vil blive normaliseret og påtvunget ligesom katolske 
hospitaler i USA nu - i modstrid med kirkens lære - kan tvinges til at 
tilbyde prævention, sterilisation og aborter.

Fem amerikanske stater tillader allerede eutanasi, mens yderligere 
24 overvejer det.

Bodil

Amerikansk missionær kidnappet
Den 55-årige Jeffery Woodke, der har arbejdet 
for Youth With A Mission i Niger siden 1992, 
blev kidnappet af bevæbnede mænd, efter at de 
havde skudt og dræbt hans to vagter. 

Jeffery Woodke, der kommer fra Californien, 
menes at være i hænderne på jihadist-gruppen 
The Movement for Unity and Jihad in West Africa 
(MUJAO), som bl.a. driver narko-handel. 

”Vi tror, det er MUJAO. Vi forfulgte kidnapperne, 
da de krydsede grænsen til Mali. De var på vej mod Menaka-
regionen (Østmali) nær Nigers grænse, det er et område som 
kontrolleres af MUJAO”, siger Nigerias indenrigsminister Mohamed 
Bazoum til AFP. 

MUJAO er dannet af udbrydere fra terrorgruppen Al-Qaeda.
En regeringskilde har meddelt CNN, at missionæren ifølge 

vidner blev tvunget til at tage tøjet af, og at han blev bortført i en 
fi rehjulstrækker kun iført undertøj. Det er normal procedure blandt 
terrorister for at undgå opsporing, hedder det.

Bodil

Jeffery  
Woodke
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Af Bodil Lanting

Terrorgruppen Boko Haram 
har løsladt 21 af de 275 kristne 
skolepiger, som blev kidnappet 
i Chibok i april 2014.

Det oplyser menneskerets-
organisationen World Watch 
Monitor den 13. oktober.

Pigerne blev overgivet til den 
nigerianske hær i Bornos ho-
vedstad Maidugiri. Borno er den 
delstat, hvor Boko Haram hidtil 
har stået stærkest, oplyser en 
talsmand for præsidenten.

I de to et halvt år, der er gået 
siden kidnapningen af de 275 
piger fra kostskolen i Chibok, har 
bortførelsen skabt store over-
skrifter verden over. Også USAs 
førstedame Michelle Obama er 
involveret i kampagnen #bring-
backourgirls.

To piger fundet i maj
Løsladelsen af de 21 piger er 

den første positive udvikling siden 
to af pigerne blev fundet i maj.

Den kristne pige Amina Ali 
Nkeki blev fundet den 17. maj i  
Sambisa-skoven nær grænsen til 
Cameroon. To dage senere oply-
ste Nigerias hær, at de havde be-
friet endnu en pige, Serah Luka. 

Nkeki undslap sammen med sit 
barn og den Boko Haram-soldat, 
hun var blevet tvunget til at gifte 
sig med. Hun gik i forbøn for sol-
daten, som hun mente var blevet 
tvunget ind i terrorgruppen. 

Kritik af regeringen
En måned senere lød der kritik 

af regeringen fra medlemmer af  
“BringBackOurGirls” (BBOG). De 
mener, at Amina Nkeki bliver tilba-
geholdt af regeringen og frygter, 
at hun bliver behandlet som om 
hun er muslim - hvilket hun ikke 
ville have valgt frivilligt.

Nigerias muslimske præsident 
Muhammadu Buhari har lovet, at 
regeringen vil gøre alt for, at pigen 
modtager den pleje, hun har brug 
for, så hun kan vende hjem igen. 
Men i BBOG hæfter man sig ved, 
at hun ikke har fået lov til at vende 
tilbage til sin kristne familie - selv 
om det ville have hjulpet hende 
efter de traumatiske oplevelser.

Hver eneste tæller
Pastor Joel Billi af Ekeklesiya 

Yan’uwa Nigeria (EYN) Church, 
har fortalt World Watch Monitor, at 
201 af de kidnappede piger hører 
til hans kirke.

- Jeg ville have fejret det, hvis 
bare en person var blevet frigivet. 
Jeg er meget, meget lykkelig over, 
at 21 af dem nu er frie. Mit hjerte 
glæder sig også til at snart ... vil 
de fl este af dem - om ikke alle  
- blive frigivet. Da jeg hørte nyhe-
den sagde jeg til menigheden, at 
det nu er på tide at tage ud for at 
tale med den føderale regering. 

Kirken burde være i forreste linje  
her, for vi ved stadig ikke, hvor 
Anima, som blev befriet for fl ere 
måneder siden, nu er henne. Vi 
har blandede følelser om hele 
sagen, forklarer præsten.

Forhandlingerne slog fejl
I september afslørede regerin-

gen for første gang detaljerne i de 
fejlslagne forsøg på at få frigivet 
pigerne. Forhandlingerne, som 
kørte af sporet tre gange, startede 
i juli 2015, kort efter at præsident 
Buhari var blevet indsat.

Én gang gik det galt i sidste øje-
blik, efter at præsidenten havde 
accepteret at frigive fængslede 
Boko Haram soldater. En an-
den gang skete det, fordi nogle 
nøglepersoner i Boko Harams 
forhandlingsteam blev dræbt.

I august i år frigav Boko Ha-
ram en video, som viste nogle 
af Chibok-pigerne, der så ud til 
at være både traumatiserede 
og fysisk svækkede. En maske-
ret mand krævede frigivelse af 
millitsmedlemmer, mens en af 
pigerne bad sine forældre appel-
lere til regeringen.

Piger genkendt fra video
I april frigav Boko Haram en 

anden video, som blev vist på 
CNN og tilsyneladende var op-
taget juledag 2015. Her bønfaldt 
15  piger Nigerias regering om at 
samarbejde med terrorgruppen 
for at få dem befriet. Pigerne 
sagde, at de blev behandlet godt 

men ønskede at være sammen 
med deres familier. 

Flere af forældrene kunne ud 
fra videoen i Maiduguri identifi -
cere nogle af pigerne. To mødre 
genkendte deres døtre, mens en 
tredje identifi cerede fem af de for-
svundne piger, oplyste Reuters. 

Mindst 18 af forældrene er 
siden bortførelsen døde af stress-
relaterede sygdomme, tre er 
blevet dræbt af terrorister, mens 
mange andre lider af stress-
sygdomme.

Sex som ’jizya-skat’
De fl este af pigerne menes at 

være blevet tvunget til at konver-
tere til islam. Man frygter også, at 
de er sexslaver og tvunget til ’æg-
teskab’ med deres kidnappere.

En rapport fra Nigeria’s Political 
Violence Research Network med 
titlen “Our Bodies, their Battle-
ground” (Vores kroppe, deres 
slagmark) afslører, hvordan den 
kristne minoritet i det nordlige 
Nigeria er blevet behandlet siden 
1999. Rapporten beskriver, hvor 
uhyggeligt effektivt det er at an-
gribe kvinder og piger, fordi det 
har en altødelæggende knock-out 
effekt i hele befolkningsgruppen.

Hele familier og kristne sam-
fund bliver ”vanæret”. Mænd vil 
ofte afvise hustruer, som har 
været ofre for voldtægt. Også 
børnene lider og føler skam.

Rapporten viser, at der er tale 
om en bevidst taktik fra Boko 
Harams side. Når kvinder og børn 
lider, skaber det nemlig frygt i 
befolkningen, så de lettere accep-
terer politisk-religiøse ændringer.

Terrorgruppen har prøvet at 
retfærdiggøre brugen af voldtægt 
ved at kalde det “sex som jizya”, 
dvs. en erstatning for den skat, 
ikke-muslimer bliver afkrævet 
som ’beskyttelsespenge’.

For de hundreder af kvinder og 
piger, der har været kidnappet af 
Boko Haram, slutter prøvelserne 
heller ikke med løsladelsen.

I stedet for at blive hyldet for 
deres mod oplever mange at blive 
udstødte blandt deres egne. De 
bliver stemplet på grund af deres 
tilsyndeladende forbindelse med 
Boko Haram, påpeger det huma-

nitære nyhedsmedie IRIN.
Andre, som er blevet gravide 

på grund af kidnappernes vold-
tægter, oplever at blive vanæret 
og beskyldt for at ’avle fremtidige 
Boko Haram soldater’, siger IRIN.

Voldtægt er terror-politik
Skuespilleren Angelina Jolie 

har som FN’s særlige ambassa-
dør talt om voldtægt som en ”po-
litik, hvis mål det er at terrorisere 
og ødelægge samfund”. Hun har 
bl.a. talt til politikere i Storbritan-
nien om IS’ brug af voldtægt.

- Det er et meget effektivt vå-
ben og det centrale i deres terror 
og deres måde at ødelægge 
samfund og familier på, når de 
angriber og umenneskeliggør 
deres ofre, påpeger hun.

Jolie har mødt piger i krigszo-
ner, som er blevet voldtaget igen 
og igen og solgt for så lidt som 
40 $. I 2014 var hun med til at 
arrangere et globalt topmøde i 
London, hvor repræsentanter for 
over 100 lande deltog. Formålet 
med topmødet var at skabe 
opmærksomhed om brugen af 
seksuel vold - især voldtægt - i 
krige og konfl ikter. 

Seneste nyt fra CNN er at 
Nigerias regering forhandler om 
løsladelse af 83 Chibok-piger. 114 
andre menes at være døde eller 
radikaliserede, og nogle vil vælge 
at blive hos kidnapperne, fordi de 
er blevet gift med dem.

Nigeria: 21 piger frigivet 
- men 197 mangler stadig
Regeringen tilbageholder et tidligere gidsel. Nu skal kirken inddrages, mener pigernes præst.

- Nu må kirken på banen for at 
hjælpe, mener pastor Joel Billi. 
De fl este af Chibok-pigerne er 
fra hans kirke.

CNN har fulgt sagen om de bortførte piger, hvis familier anklager Nigerias muslimske regering for 
ikke at gøre nok. Sidste år viste CNN en Boko Haram-video, hvor pigerne trygler om hjælp. 

Skuespiller Angelina Jolie har 
som FN-ambassadør kæm-
pet mod voldtægt brugt som 
våben i krige og konfl ikter.

Over 700 kristne kvindelige ledere i USA 
har underskrevet en erklæring, der for-
dømmer Donald Trumps seneste kvinde-
fjendske udtalelser.

Ifølge The Huffi ngton Post har kvinderne 
følt sig nødsaget til at protestere mod Trump 
efter offentliggørelsen af en video, hvor han 
taler om at kysse og berøre kvinder intimt 
uden deres tilladelse.

Brevet fordømmer ikke kun Trumps be-
mærkninger men irettesætter også de kristne 
ledere, som ser gennem fi ngre med dem.

”Som kristne kvinder er vi oprørte over 
de udtalelser, som er optaget af den Rep. 
præsidentkandidat Donald Trump, som taler 
nedsættende om kvinder og accepterer sek-
suelle overgreb. Vi anmoder indtrængende alle religiøse ledere om 
at prædike, undervise og hjælpe deres menigheder til helbredelse 
fra de to synder: seksuel vold og kvindehad”, hedder det i brevet.

Underskrift-aktionen er organiseret af pastor Jennifer Butler fra 
Faith In Public Life Action Fund. Blandt underskriverne er kendte 
evangelikale kvinder som forfatteren Rachel Held Evans, pastor 
Dr. Katharine R. Henderson, Dr. Serene Jones og pastor Dr. Susan 
Brooks Thistlethwaite fra Chicago Theological Seminary.

Thistlethwaite har forklaret, hvorfor hun er medunderskriver:
”Han ’fandt Jesus’ netop da han blev nomineret som den Rep. 

præsidentkandidat, og det er bare et eksempel. I lyset af hans 
seksuelt aggressive opførsel mod kvinder, ifølge hans egne ord, er 
der tale om en fornærmelse mod selve den kristne tro.”

Mandlige kristne ledere som Pat Robertson og Jerry Falwell Jr. 
har derimod ikke taget afstand fra Trump. Det påtales også i brevet:

”Kristne ledere kan ikke godkende den slags voldelig tale om 
kvinder som en mindre fejl eller et uskyldigt forsøg på at være ’ma-
cho’. Disse undskyldninger lærer vore unge, at den slags udtalelser 
er acceptable og ikke gør yderligere skade på dem, der er blevet 
misbrugt”, skriver de kvindelige ledere.

Den mandlige teolog Wayne Grudem har dog valgt at opgive sin 
støtte til Trump efter de nye afsløringer.

Bodil

Kvindelige kirkeledere 
fordømmer Trump

Trumps egne ud-
talelser fordøm-
mer ham, mener 
Dr. Susan Brooks 
Thistlethwaite.

March mod moderne slaveri
Tusinder af sortklædte mennesker med tape over munden mar-
cherede sidste lørdag i 247 byer i 38 lande for at støtte kampen 
mod menneskehandel og moderne slaveri. I Norge blev dagen 
markeret 13 forskellige steder.

De norske marcher blev arrangeret af ”A21”, som er en global 
anti-menneskehandels-organisation, der kæmper mod slaveri og 
for at afskaffe uretfærdighed i det 21. århundrede.

– I Norge arbejder vi meget med bevidstgørelse. Vi tror, at hvis 
vi får information om menneskehandel ind i skolen, kan det være 
med til at ændre holdninger. Jeg gik i skole i Norge og kan ikke 
huske, at jeg lærte noget om menneskehandel, selv om det er den 
hurtigst voksende kriminalitet i verden, siger Hanne Kristin Mythe 
som er leder for A21 i Norge.

– Kampen mod menneskehandel er vigtig og noget vi engagerer 
os meget i. Vi har vores egen researcher, som arbejder med dette og 
har udgivet en bog om det. Næste år kommer der en ny bog, fortæl-
ler Filip Rygg, som er leder i den kristne tænketank ’Skaperkraft’.

Der menes at være 45 millioner slaver i verden, og 900 af dem 
bor i Norge.  Walk Free Foundation anslår, at 58 % af slaverne lever 
i Indien, Kina, Pakistan, Bangladesh og Uzbekistan.

 I Nord Korea menes hele 4,3 % af befolkningen at være slaver.
Bodil/KPK

Tusinder af mennesker verden over deltog sidste lørdag i 
marchen ’Walk for Freedom’ for at markere kampen mod men-
neskehandel og slaveri. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK. 
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Fortsat fra forsiden:

Flere kinesere og 
fl est brasilianere

Den største gruppe kommer 
fortsat fra Brasilien, som i år 
sendte næsten 700 deltagere. 

Der kom omkring 500 fra 

Afrika. 
Antallet af kinesisk-talende var 

på 600, og det er ifølge Parsons 
en ny rekord. Af disse var 250 fra 
Kina, 100 fra Hong Kong og 150 
fra Taiwan.

–Hvorfor kommer kineserne?
–Kirken vokser der. De elsker 

Israel og vil besøge landet. De 
er også interesseret i landene 
omkring Israel, siger Parsons.

Han fortæller, at Europa og 
USA stadig holder stand med 
samme antal som tidligere, mens 
der er fl ere fra Asien, Afrika og 
Latin-Amerika.

– Vi havde i år 140 fra Bolivia, 
100 fra Peru og 50–60 fra Gua-
temala.

Budskab: Jeg vil velsigne
Temaet for Den Internationale 

Kristne Ambassades løvhyttefest 
var Guds ord til jødernes stam-

fader Abraham fra 1. Mosebog 
12, 3:

”Jeg vil velsigne dem, der 
velsigner dig, og forbande 
dem, der forbander dig; i dig 
skal alle jordens slægter vel-
signes!”

–  Direktør Jürgen Bühler i ICEJ 

opfordrede alle i hele verden til at 
købe en bibel, sætte et mærke 
ved stederne med Jerusalem og 
Tempelpladsen og sende en fl od 
af bibler til UNESCO som sagde, 
at jøderne ikke har nogen forbin-
delse til Tempelpladsen, fortalte 
David Parsons.

Flere kristne var med i Jerusalems-marchen i år

 

Danske korsfl ag prægede gadebilledet ved årets Jerusalems-march. Marchen holdes i forbindelse med Løvhyttefesten, som er en religiøs mindefest for jødernes udvandring fra Egypten. 3. Mos. 23.

Også færøerne viste deres fl ag i Jerusalem.En schweizisk deltager spiller trompet i optoget, omgivet af danske og britiske deltagere.
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Alle vinder
når en leder bliver bedre

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

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

• NU I 125 LANDE MED +300.000 DELTAGERE

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

Bonnke, Heidi og Todd White 
taler til Awake i Stockholm
Af Henri Nissen

Selveste Reinhard Bonnke 
kommer næste weekend til 
Skandinavien. Han skal tale på 
den store Awake konference i 
Stockholm d. 28.-30. oktober. 

Det er et sjældent besøg af den 
evangelist i verden, der har sam-
let fl est mennesker. Bonnke er 
kendt for sin store gospel-korstog 
i Afrika, hvor millioner deltager.

Engang præst i Flensborg
Reinhard fi k allerede som ung 

præstesøn et kald til Afrika. Da 
han var 19 kom han på Bibel 
College i Wales, og han tilbragte 
syv år som ordineret præst i en 
pinsekirke i den tidl. danske by 
Flensborg i det nordlige Tyskland.

I 1967 rejste Reinhard, hans 
kone Anni og deres et-årige søn 
Kai-Uwe til Lesotho i det sydlige 
Afrika. Først efter mange års 
traditionelt missionsarbejde, kom 
han i gang med sit store kald. Han 
købte et stort telt til 800 menne-
sker. Flere og fl ere kom til hans 
vækkelsesmøder, så teltet blev 
erstattet af det ”gule telt” med 
plads til 10.000 mennesker. 

I 1974 grundlagde han sin 
egen missionsorganisation Christ 
for All Nations.

Og i 1984 købte han det ”stør-
ste telt i verden” (ifølge Guinness 
rekord bog) med plads til 34.000.

1.6 mio. til møde
Da der ikke længere var plads 

i det største telt, holdt Bonnke 
møder i det fri. Det største enkelt-
møde til dato var under kampag-
nen i Lagos, Nigeria, i november 
2000, hvor 1,6 millioner deltog!

I løbet af de sidste 22 år har 
ca. 120 mio. deltaget på Bon-
nkes store evangeliske møder. 
Siden år 2000 har mere end 
50 millioner besluttet at tro på 
Jesus og udfyldt beslutnings-kort 
på møderne. Disse kort bruges 
i opfølgningen og sikrer, at de 
nye bliver integreret hurtigt i de 
lokale kirker.

Bonnke er også kendt for sine 
fi re konferencer, hvor han træner 
præster, evangelister og andre til 
at formidle evangeliet på en mere 

effektiv og konstruktiv måde.
Bonnke har udgivet 190 mio. 

bøger og hæfter på 143 sprog. 
Millioner er givet gratis til nyom-
vendte, ligesom Bibelen gives til 
universitetsstuderende. Desuden 
har hans organisation bl.a. produ-
ceret en fi lm-serie for at inspirere 
kristne til at gå ud og gøre andre 
til Jesu’ disciple. Samt videoen 
”Opvakt fra de døde”.

Heidi Baker og Todd White
Udover Bonnke, kommer også 

Heidi Baker og Todd White til 

konferencen, som vil tiltrække 
deltagere fra Norden og Europa.

Todd White var narkoman og 
ateist i 22 år, før Gud i 2004 radi-
kalt satte ham fri. 

Nu er han en meget utraditio-
nel evangelist, der med sit spe-
cielle udseende går ind i kulturer, 
som kirken ikke normalt når. 

Han har medvirket i fl ere tv-
serier om mirakler i dag. Og han 
vil undervise om, hvordan alle 
kristne kan have en vindende 
kristen livsstil 24/7.

Heidi Baker er en kærlighe-

dens apostel, som stærkt har 
medvirket til en vækkelse i Mo-
zambique, hvor 1-2 mio. er blevet 
kristne. Hun har talt til Awake i 
København og er herhjemme 
især blevet kendt gennem bogen 
”Heidi Baker - Afrikas Moder 
Teresa”, der beskriver hendes 
altopofrende livsstil for de forladte 
børn, som hun dagligt brødføder 
3.000 af. 

I øvrigt medvirker Ben Fitzge-
rald, Joakim Lundqvist og Paul 
Manwarring, samt en række 
musikgrupper.

Nordisk chance for at møde nogle af verdens største evangelister i Stockholm den 28.-30. oktober.

Siden år 2000 har 
mere end 50 mil-
lioner besluttet at tro 
på Jesus og udfyldt 
beslutnings-kort på 
Bonnkes møder. 

Fra venstre: Reinhard Bon-
nke, Heidi Baker og Todd 
White. 
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Brændstof redder liv...
Giv 15 min. fl yvetid = 150 kr.

Mission Aviation Fellowship (MAF) er en international missionsorganisation, som 
yder eff ektiv fl ytransport til nødhjælpsorganisationer, lokale kirker, hospitaler og 
missionsselskaber til de mest isolerede områder i 35 u-lande i 4 verdensdele. 

MAF Danmark, Søparken 2, 9440 Aabybro
Tlf. 3042 9658. maf@maf.dk

www.maf.dk

Alt blev revet væk!

Nu venter sult, sygdom og død

HAITI har akut brug for RENT VAND, MAD, MEDICIN og HUSLY
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Da orkanen Matthew ramte Haiti tirsdag den 4. ok-
tober, kæmpede befolkningen stadig med følgerne 
af jordskælvet i 2010. Dengang døde 10.000 efter-
følgende af kolera, og nu strømmer kolerapatienter 
igen ind på sygehusene. Oversvømmelser har for-

urenet vandet – veje, broer og bygninger er revet fra 
hinanden – plantager og afgrøder er blevet ødelagt 
og hundredtusindvis har mistet deres hjem og leve-
brød. Følgerne er sult og sygdomme. Ifølge FN har 1,4 
millioner mennesker brug for nødhjælp.

MAF’s fl y bringer vandrensningsudstyr, nødhjælp, 
medicin og nødhjælpsarbejdere til de områder, hvor 
situationen er helt kaotisk. Der er brug for din støtte 
nu for at udføre disse livreddende transporter.

Hjælp de overlevende 
– støt katastrofeaktionen

Donér et fradragsberettiget bidrag: 
Send en SMS med teksten MAF150 
til 1414 for at donere 150 kr.

MAF’s fl y når frem, selvom fl ere broer og veje er ødelagte i Haiti.

MAF150
Til 1414
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Jesper Ertmann Oehlenschläger tidligere sognepræst ved 
Karlslunde Strandkirke debuterer nu som romanforfatter. Men 
romanen næres af præstens erfaringer med menneskelige kri-
ser, her eksemplifi ceret ved tre mænd i fyrrene, som genopliver 
deres ungdomsvenskab og tager livtag med det liv, som de 
lever, konfronteret med den livsdrøm, som de forlod på vejen 
fra ungdommen til voksenlivet.    

Efter en årrække, hvor klare budskaber nærmest affødte kritik 
pr automatik, er budskabet igen på vej op ad den litterære aner-
kendelsesstige. Det er godt for Oehlenschläger, som i den grad 
afl evere umisforståelige budskaber. 

Det er bestemt ikke altid, at de ting, der sker i livet, giver mening. 
Eksempelvis er ondskab jo direkte meningsløst. Og selv om vi som 
mennesker har en trang til, at ”regnskabet” skal gå op i sidste ende, 
gør det det jo bestemt ikke altid. Så hvis jeg har et budskab, så 
må det være, at det vigtigste er dét at turde at være i det - hvad 
så end ”dét” indebærer!, siger Jesper Ertmann Oehlenschläger. 
Fra www.sn.dk

Vejhjælp handler da også om, hvad der sker med både livet og 
troen, når livet er vanskeligt. De tre gamle venner har hver især 
oplevet at deres tro blev sat på prøve. Og det er i skildringen af de 
bump på vejen, som troen kan komme ud for, at romanen har sin 
force. Vi møder en præstesøn, som meget kategorisk har vendt 
kristendommen og kirken ryggen, fordi han ikke kunne forlige 
sig med faderens fordømmende facon, og ’frelste’ måde at takle 
tragedien, som rammer familien. Vi møder den præstationsramte 
caféindehaver, som har slået sig, både bogstaveligt, men i endnu 
højere grad i psykologisk forstand, og er blevet bekræftet i, at man 
må klare sig selv. Og kone, kirke og kristendom er for ham mest 
af alt noget der kræver en indsats fra hans side, for også her har 
man sit værd i kraft af en performance eller præstation. Og endelig 
er der gymnasielæreren, som vel i grunden har det godt, men al-
ligevel er ramt af en kombination af midtvejskrise og traumer fra 
en barndom med omsorgssvigt.  

   
På livets vej, og den svenske landevej, kan man få brug for hjælp. 

Så kort kan man krystallisere budskabet. Og det er jo banalt, men 
alligevel en sandhed, som rejser nye spørgsmål. Vil du bede om 
hjælpen og afsløre din sårbarhed? Vil du lukke andre ind i den 
rådvildhed, som krisen altid indebærer? Hvad stiller du op med 
mennesker, som tilbyder dig at hjælpe? Hvordan sorterer du skidt 
fra kanel, når mennesker giver dig gode råd med på vejen, eller 
prøver at udlægge meningen bag galskaben? 

Om romanen er litteratur på højde med forfatterens navnebror 
(efternavnet) er jeg ikke overbevist om, men den peger i hvert til-
fælde på noget væsentligt i tilværelsen. Vi har alle nogle valg, der 
skal træffes, men vi behøver ikke stå alene med dem.     

Jesper Ertmann Oehlenschläger har tidligere udgivet bøgerne 
”Mentorskab”, ”Han gjorde mig til en spids pil” og ”At blive sig selv 
med Guds hjælp”.                            Anmeldt af Josua Christensen

Jesper Ertmann Oehlenschläger: Vejhjælp
168 sider • 175 kr. • Mediacellen

Vejhjælp – i mere 
end en betydning

Anmeldt af Kirsten Krog

Antallet af singler stiger, og 
også i kristne kredse må stadig 
fl ere forholde sig til singlelivet 
som et livsvilkår - et vilkår, 
der måske er særlig svært for 
kristne, der, foruden seksuel 
afholdenhed, må leve med en 
”overeksponeret familieteo-
logi” (s. 17). Til dem har Line 
Anthony Reckweg skrevet 
bogen ”Jesus var single”.

Man kan let blive mæt af alle 
de kristne bøger om seksualitet 
og identitet, der i en årrække er 
blevet sprøjtet ud på det kristne 
bogmarked, og som ofte får en 
mere eller mindre egocentrisk 
drejning. 

Mange af dem ligner i virkelig-
heden alle andre bøger om disse 
emner, blot med et kristen-etisk 
tilskud, der berettiger dem til at 
regnes for kristen litteratur. Jovist, 
enkelte bøger af denne type kan 
både være gavnlige og nødven-
dige, men markedet synes for 
længst at være mættet.

Single med
Jesus i centrum

Med ”Jesus var single” har vi 
så fået endnu en af disse bøger 
– eller har vi? Glædeligvis nej! For 
det første er det den første bog af 
nyere dato, der eksklusivt handler 
om singler, og for det andet er det 
primære formål ikke at vejlede i 
et ”feel-good”-liv for singler eller 

i, hvordan man fi nder meningen 
med livet: en partner. I stedet er 
Jesus i centrum. 

Nok er vinklen singlelivet, men 
fokusset er den kristne kaldelse. 
Jesus var single, men det defi ne-

rede og begrænsede ham ikke. 
Ingen har levet så meningsfuldt, 
som ham: ”At være single er en 
omstændighed, ikke et karakter-
træk” (s. 21). Dermed er kursen 
sat: Udgangspunktet er singleli-

vet, målet kristenlivet i fylde.

Som hjælp til at føre frustrerede 
singler ud i åbent land bruger for-
fatteren en del tid på at nuancere 
nutidens sexfikserede kærlig-
hedsbegreb ved også at pege på 
andre sider af kærligheden, sider 
der ligger ligeså åbne for singler 
som for par. 

Hun tager her udgangspunkt i 
C.S. Lewis´ fi re kærlighedstyper: 
Eros, hengivenhed, venskab og 
næstekærlighed og vender om 
på prioriteterne. Kærlighedens 
højde er næstekærligheden: ”Den 
trumfer alt, og den former vores 
hjerter efter Guds vilje” (s. 56).

Men bogen tager også fat i 
konkrete udfordringer for kristne 
singler, som f.eks. ensomhed, 
barnløshed, seksualitet og dating, 
og den peger på de særlige res-
sourcer, singler har.

Personlig og troværdig
Bogen igennem citerer forfat-

teren seks interviewede singler 
i forskellige aldersgrupper og af 
begge køn, hvilket giver bogen et 
personligt og troværdigt præg. In-
gen tvivl om, at ”Jesus var single” 
vil blive til hjælp for mange singler, 
men dens Jesus-vendte fokus gør 
den relevant for alle, der ønsker at 
leve et helhjertet kristenliv.

Line Anthony Reckweg: 
Jesus var single
192 sider • 199,95 kr. • Lohse

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Johannes Sløk regnes af man-
ge for at være en af 1900-tal-
lets største danske teologer, 
læg dertil at han også var en 
bidende skarp polemiker, og 
man har noget, der nærmer sig 
en institution. 

Det var han også. Men man 
skal også lige have for øje den 
mangfoldighed af emner, han 
formåede at brede sig over: eksi-
stentialisme, det absurde teater 
set i forhold til Jesu forkyndelse, 
Kierkegaard, Shakespeare (sidst-
nævnte oversatte han) og Luther 
(ikke at forglemme). Det skal hel-
ler ikke glemmes, at han i 1967 
var grundlæggeren af Institut for 
Idéhistorie.

Blandt meget andet er 2016 
også 100-året for Sløk, og det 
har eleven og vennen, tidl. biskop  
Kjeld Holm markeret ved at lege 
sporhund og gå på jagt i de gamle 
arkiver. Den slags bøger har det 
lidt ligesom jubilæumsskrifter: en 
sækfuld lopper, der hopper rundt 

derinde, men til dels står i vejen 
for et egentligt overblik. Nu er der 
imidlertid det heldige ved det, at 
hvis der lige akkurat er én ting, 
den gamle Sløk ikke magtede, 
så var det at være uinteressant.

Her defineres humor tanke-
vækkende som ”det åndedræt, 
man har i beredskab”; lidt i forlæn-
gelse af dette synspunkt taler han 
- med baggrund i julens budskab 
- også om den ”forsvundne fest”; 
her opfordrer han kirken til ”at 
genindføre glæden, lystigheden 
og latteren. Man kunne begynde 
med at afl ægge lidt af højtidelig-
heden. Den er nemlig falsk, for 
sand højtid hører uomgængeligt 
sammen med sand munterhed” 
(s. 132).

Jo, her er meget at hente - også 
af lettere gods. Men fremfor alt 
noterer man sig Sløks karakte-
ristiske kompromisløshed. Hans 
udfald mod tresser-marxisternes 
dogmatiske frelsthed rammer 
lige i plet, ligesom hans påstand 
om, at Jesus måske er ”den ene-
ste, der virkelig konsekvent har 

angrebet rigdommen i alle dens 
tænkelige former” (s. 158). 

Det er næppe tilfældigt, at han 
engang i et interview som sit 
motto anførte: Gør ret, og frygt 
intet. En ikke alene ambitiøs ret-

tesnor for hans virke, men også 
én der forpligtede.

Suveræn sprogbehandling. 
Stof til eftertanker. Stor, større, 
Sløk. 

Singleliv med fokus på Jesus

Suveræn sprogbehandling
og stof til eftertanke

Johannes Sløk:
”Liv og lidenskab.” 
Efterladte og gen-
fundne tekster ud-
valgt af Kjeld Holm. 
173 sider • 200 kr.  
Kristeligt 
Dagblads Forlag
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BØGER, MUSIK & FILMBØGER, MUSIK & FILM  
FRA UDFORDRINGENS BOGSALG

Suh Jakobsen

Spørg Suh
De bedste brevkasser 
- fra vugge til grav

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

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

Paperback, 115 sider. kr. 148,-

Andagtsbog af ny dansk forfatter:

Elsket af Ham
Af Line Nielsen 

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

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

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

Indbundet, 386 sider. kr. 199,-

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

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 

Af Maria Schmidt

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

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

Tak for mad!

Tak den brune ko for kakaomælk!

Tak en gris (øf øf) for min frikadellemad!

Tak til hønen for ægget og ægget for kyllingen…

og Gud som skabte alt – Amen! 

Tekst oversat fra engelsk: 

Maria Schwartz Pfrogner

Melodi: Ukendt

06-11-2015   11:51:

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

Ny bog af YWAMs grundlægger:

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

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

Indbundet, 278 sider. kr. 199,-

Film med tankevækkende eller kristent indhold - nyheder i vores webshop:Film med tankevækkende eller kristent indhold - nyheder i vores webshop:

Facing the Giants - Deliver us from Evil - Unbroken - Luther - Risen - Rust - Alle med danske undertekster - pr. stk. kr. 98,00
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Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne
29. - 30. oktober 2016

Sted: Københavns Frikirke
Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C

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

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

Velkommen!

Af journalist Kim Wiesener,
Mission Østs udsendte i Irak

Khadija, en 22-årig mor til tre, 
var på vej gennem et minefelt 
med den etårige Mahmoud i 
sine arme, da eksplosionen for-
andrede deres liv for altid. Kun 
få meter væk trådte hendes 
fætter på en landmine og døde 
øjeblikkeligt. Khadija og lille 
Mahmoud blev ramt i ansigtet 
og på kroppen af sprængstyk-
ker – og mistede hver deres 
højre øje.

Det er blot en af mange hjer-
teskærende beretninger fra fa-
milier, der flygter fra Islamisk 
Stats rædselsvælde. Beretningen 
vidner om det scenarie, der 
venter Mission Øst og andre 
hjælpeorganisationer, som tager 
imod og hjælper de titusindvis af 
mennesker, der fl ygter fra Mosul, 
efterhånden som den irakiske 
storby bliver befriet fra IS. Det 
samlede antal fordrevne ventes 
at overstige en million.

Far fi k 50 piskeslag af IS
Familien – far, mor, tre små 

børn og andre nære slægtninge 
– var i nattens mulm og mørke på 
fl ugt fra Islamisk Stats tyranni, da 

tragedien indtraf. Eksplosionen 
bragte krigere fra terrorbevæ-
gelsen på sporet af de fl ygtende, 
og familien blev tvunget tilbage 
til Hawija.

Khadija og lille Mahmoud kom 
på hospitalet, hvor deres sår 
blev renset. De lå der et stykke 
tid og blev så udskrevet uden at 
modtage yderligere behandling. 
Faderen Yusuf blev tilbageholdt 
i en uge af Islamisk Stat, fi k 50 
piskeslag og blev så løsladt med 
beskeden om, at forsøgte han 
igen, ville han blive henrettet. 

Undslap IS’ kløer
Den unge mor fortæller om sin 

skæbne med lavmælt stemme – 
og stor værdighed. Sprængstyk-
kerne fra landminen ramte også 
hendes mund, og det er svært for 
hende at tale. Men i det mindste 
er hun nu i sikkerhed. 

To uger efter det forfejlede 
første fl ugtforsøg forsøgte familien 
at komme væk igen – og denne 
gang lykkedes det – ved hjælp 
af en menneskesmugler – at 
undslippe IS’ kløer. 

Siden omkring 30. september 
har de været i fl ygtningelejren 
Nazrawa, hvor de tager imod i 
deres telt. Mens Khadija og Yusuf 
fortæller, rumsterer lille Mahmoud 

på sin mors skød, mens han med 
det ene øje, der er uskadt, kigger 
intenst på de besøgende.

Nazrawa – syd for storbyen 
Kirkuk – er midlertidigt hjem-
sted for næsten 11.000 internt 
fordrevne irakere, der har taget 
fl ugten fra IS. Mission Øst har 
gennem længere tid arbejdet i 
lejren og måtte i sommer træde 
til med fødevarehjælp i to uger 
på foranledning af FN. Ellers 
er det primært hygiejneartikler, 
køkkengrej og udstyr til køling og 
opbevaring i de umenneskeligt 
hede somre, der bliver delt ud.

Flygtningestrømmen øges
Mission Øst forbereder sig lige 

nu på at modtage over 25.000 af 
Mosuls indbyggere, der strøm-
mer ud af byen, efterhånden som 
offensiven mod IS intensiveres. 
Mission Øst sørger først og frem-
mest for vand, dunke, soldrevne 
lamper, tæpper, presenning, 
hygiejneartikler og førstehjælps-
udstyr. 

Når de fordrevne finder et 
mere permanent opholdssted, 
modtager de desuden madrasser, 
et lille komfur, køkkengrej og fl ere 
hygiejneartikler.

Også i Nazrawalejren ved Kir-
kuk mærker de, at krigen mod IS 

spidser til. Her er fl ygtningestrøm-
men taget til de seneste uger. De 
fl este kommer fra Hawija, som 
også mor Khadija og drengen 
Mahmoud og deres lille familie 
måtte fl ygte fra.

Flygter for anden gang
Det er anden gang på to år, de 

er på fl ugt. De stammer oprinde-
lig fra en lille by i nærheden af 
Tikrit, men fl ygtede til Hawija, da 
Islamisk Stat indtog deres hjemby. 

Her i sidste omgang var det 

ikke mindst sult, der fi k dem til 
at forlade Hawija. Yusuf er land-
brugsarbejder, men IS gjorde det 
umuligt for ham at tjene til føden.

Nu er deres videre skæbne 
usikker. Khadija har stadig smer-
ter på grund af små sprængstyk-
ker, som endnu er i kroppen. Hun 
har brug for mere behandling, 
som det er svært at få i lejren. 

Hvis parret selv får muligheden 
for at vælge, rejser familien på et 
tidspunkt tilbage til sin oprindelige 
hjemby. Men det kræver, at der 

bliver fred i det nordlige Irak. 

Så indtil videre må Khadija, 
Yusuf, lille Mahmoud og hans 
to søskende vente og klare sig 
med nødhjælp fra Mission Øst 
og andre hjælpeorganisationer.

Navnene i artiklen er ændrede 
af hensyn til personernes sikker-
hed, men kendes af Mission Øst.

Sprængmine 
ødelagde øjne på 
fl ygtende familie

Almindelige irakere risikerer liv og lemmer for at komme væk fra
terrorbevægelsen Islamisk Stats rædselsvælde. 

En natlig fl ugt blev et mareridt for en ung familie.

Khadija var sammen med sin mand og tre små børn på vej gennem et minefelt i nattens 
mulm og mørke på fl ugt fra IS. Hun havde den etårige Mahmoud i sine arme, da en mineeks-
plosion forandrede deres liv for altid.

Af Bodil Lanting

Tusinder af kristne fl ygtninge 
fra forfølgelserne i Irak bliver 
nu forfulgt i de tyrkiske fl ygt-
ningelejre.

ChristianToday.com skriver, 
at omkring 45.000 fl ygtninge nu 
lever i yderste fattigdom i Tyrkiet, 
hvor de er udsat for diskrimination 
fra deres muslimske naboer.

Juliana Taimoorazy, som leder 
Iraqi Christian Relief Council og 
er med i The Philos Project fortæl-
ler om de kristnes situation:

- De kan ikke være åbne om 
deres tro, for så vil deres mus-
limske naboer forfølge dem. 
Samtidig vil moskeerne nægte 
at hjælpe dem, hvis det kommer 
frem, at de er kristne.

Flygtningene håber at kunne 
rejse til USA eller et andet land, 

hvor de kan udleve deres tro uden 
frygt. Men USA har indtil videre 
ikke vist vilje til at hjælpe dem, 
siger Taimoorazy. 

Kirkerne bør vågne op
Juliana Taimoorazy mener, 

at kirkerne må gøre noget i den 
humanitære krise.

- Nogle kirker har ydet storstilet 
hjælp, også med penge og forbøn. 
Men situationen er så overvæl-
dende, at vi har brug for at fl ere 
kirker vågner op, siger hun.

Hun opfordrer kirkerne til at hol-
de store forbøns-arrangementer 
for fl ygtningene. Til det formål har 
hendes organisation lavet mate-
rialet “Rise Vigil”, som handler om 
de kristne i Mellemøsten. 

- Hvis vi ikke taler til vore 
medborgere, vore medkristne i 
kirkerne, og hvis vi ikke beder 
enigt som del af Kristi legeme vil 
Mellemøsten snart være tømt for 
kristne, advarer hun.

Kristne fl ygtninge forfølges i Tyrkiet

Vestens kirker må hjælpe 
Mellemøstens kristne med 
forbøn og nødhjælp, mener 
Juliana Taimoorazy.
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adressemærkaten er abonnentens PBS-nr.
Gaver mm.: 7040 0001 830 446
Gaver med skattefradrag: Giv via Mis-
sionsfondens projekter ’5127 Udfor-
dringen’ og ’5984 Udf.s Radio-mission i 
Afrika’ på konto nr. 9570 - 0006 139450. 

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

Diverse

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

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                  

Er avisen udeblevet? 
Hvis avisen er udeblevet, kan du benytte

kontaktformularen på hjemmesiden under 

’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til 

nettet, kan du ringe til 

os på tlf. 7456 2202

kl. 10.00 - 15.00 

- tast 1 for abonnement. 

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.

KOLOFON

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen  -  Ring 7356 1506

Ferie

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

Møder, Uddannelse & Kurser

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

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

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

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

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

Feriedage i Schleswig-Holstein
4 dage på 3-stjernet hotel ved Plöner See i Tyskland

Leibers Galerie-Hotel ★★★
Lige mellem Kiel og Lübeck ligger 
det store bakkelandskab Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mere 
end 200 små og store søer. Ved den 
største af søerne, Plöner See, finder I 
den lille by Dersau, hvor værtsparret 
Leiber står klar til at byde jer velkom-
men til Leibers Galerie-Hotel, der lig-
ger smukt blot 500 meter fra søens 
bred. Værtsparret Leiber sparer ikke 
på krudtet, når det gælder gæsterne, 
og deres store gæstfrihed mærkes 
overalt på det stemningsfulde hotel.

 Outlet Neumünster

Pr. person i dobbeltværelse

1.199,-
Pris uden rejsekode 1.349,-

Pristillæg i perioden

Børnerabat 
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-13 år ½ pris.

Ankomst: Valgfri frem til 20.12. 
og 26.12.2016 samt i perioderne 
2.1.-20.12. og 26.12.2017.

4 overnatninger fra 1.499,-

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Coaching for ledere
Bjarke Holt Pedersen
kontakt@c4you.dk 
Tel: 61 28 04 11

See for you!

Café-aftner
i Café Morgenstjernen, 

Jernbanegade 1, Christiansfeld

 Alle fredage kl. 19:
28. Oktober - Coach Bjarke Pedersen 
Lev dit livs fulde potentiale

4. Nov. - fhv. sognepræst Hans Jacob Krarup
Troen i 3D (de 3 dimensioner) 

11. November - i Søstrehuset
Lovsangsaften med Michael Bobjerg

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

25. November - Michael 
Bobjerg: Sidste chance.

Gratis adgang. 
Kaffe kan købes

Møder med redaktøren
Henri Nissen taler jævnligt rundt om i landet. Aftal et 
møde på tlf. 5131 6599 eller henri@udfordringen.dk og 
vær med til at gøre Udfordringen kendt og læst.

25. okt. 19.30 Kernefællesskabet Ø. Snede, Mission, mirakler og dig og mig.
Hele november: Missions- og informationsrejse i Cameroun, Afrika.
4-6. nov. guestspeaker v. radio Sawtu Linjiilas 50 års jubilæum, Cameroun
17. dec. kl. 11 Julegospel på torvet i Christiansfeld + møde i cafe.
19. feb. 13.30 Nyborg Strand f. kristne landmænd om Noahs Ark.
19. maj kl. 19 Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
19. sept. kl. 14.30 Mellem Venner, Betaniakirken, Aalborg.

Den første mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.
Jævnlige rundvisninger i Brødremenigheden + Christiansfeld. 
Hver fredag kl. 19-21 café-møder med forsk. talere og forbøn i Café 
Morgenstjernen, Jernbanegade 1, eller Søstrehuset, 6070 Christiansfeld.
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 41:

Børge Christiansen
Merkurvej 4,
8370  Hadsten

Kodeord: luskepeter

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 27. 
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 

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

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 

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

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

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

Få en ”ud-af-
kirken-oplevelse”

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

Weekendseminar og profe  sk møde med 
Anders Ova 

Arrangør: Evangeliekirken og
Full Gospel Storkøbenhavn

Hvor: Evangeliekirken, Worsaaesvej 5,
1972 Frederiksberg

Hvornår: 4., 5. og 6. november 2016 
Anders Ova er kendt af de fl este. En højt ska  et profet, under-
viser og forkynder. Anders Ovas undervisning (mere end   år 
på Mariager Højskole) om bl.a. re  ærdiggørelsen har hjulpet 
mange  l en bedre forståelse af emnet og dermed større 
frigørelse. Undervisningen om de sidste  der har bidraget  l 
en større forståelse og længsel e  er Kris   genkomst. Mange 
unge forkyndere kan takke Anders Ova for et solidt funda-
ment at bygge videre på.

Program: (Alle  dspunkter er vejledende)

Fredag, d. 4. november – a  enmøde kl. 19.00 
Der serveres kaff e og brød  l 30 kr.
Lørdag, d. 5. november - e  ermiddagsseminar
start kl. 16.00 forventet slutning kl. 21.30
17.30 – 18.30: Middagspause, der serveres varm mad, dessert 
og kaff e  l 60 kr. (  lmelding)

Søndag, d. 6. november – gudstjeneste kl. 10.30: 
Gudstjeneste med Anders Ova
E  er gudstjenesten er der mulighed for at købe en let
anretning  l 25 kr.

Tilmelding (og evt. spørgsmål)  l:
Freddy Hansen tlf. 60692409, mail: freddyhansen0942@msn.com
David Demandt tlf. 60715474, mail: daviddemandt@live.dk

Få dagens bibeludfordring!

PinsekirkenPinsekirken

NYT HÅB

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

FAST MØDEPLAN

Tilbedelsesmøde
Søndag kl. 10:30

Bedemøde 
Onsdag kl.19.30 

Ungdomsmøde
Torsdag kl.19:30

Søndag 
23. oktober

kl. 10:30

Bjarne Kjær
Tema: De betroede

talenter

S
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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 
30. oktober

kl. 10:30

H.P. Pedersen
Tema: Bank på, så vil 
der blive lukket op

S
30

H P P d

Pris kr. 100,- inkl. brunch

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

Lørdag den 5. november, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Solvej Allen 
Emne: Efterfølgelsens to ben

Viborg Frikirke
Orla Lindskov, Aalborg, taler og beder for folk
søndag den 6. november kl. 19.00
i Viborg Frikirke, Rugvænget 3.

Orla Lindskov er kendt for sin sunde forkyndelse 
og de mange helbredelser, som han formidler til folk.

Alle er velkomne. 
Efter mødet serveres kaffe.

Det er på tide at udvide begrebet ”gademission”, så det gælder 
al evangelisk aktivitet udenfor murene. 

Forestil dig, at Guds folk kæmpede for retten til at lægge 
hænderne på de syge børn i kræftafdelingerne, bad for de gamle 
på plejehjemmene, stod til rådighed i fi tnesscentre, sportsklub-
ber og lignende steder. Teams som opsøgte hver eneste TV og 
avisredaktion for at vise dem kristendom i funktion. Andre teams, 
der bombarderede de lovgivende og udøvende forsamlinger med 
vidnesbyrd og demonstrerede Guds storhed for dem.

Lad os være insisterende, opfi ndsomme og pågående. Ydmyg-
hed betyder at underlægge sig Guds ord – ikke at vi tilpasser os 
denne verden. ”Kærlighed har tænder”, siger Heidi Baker. Hel-
ligånden, som bor i os, skal på banen. Det var ham som kom for 
at overbevise verden om synd, retfærdighed og dom. Nu må det 
være slut med at tro, at når vi laver kaffe og renser toiletter, er det 
en del af den store evangelisationsplan. Bare det foregår i kirken.

Det går altså ikke længere at gøre menigheden til et spændende 
værested med vægten lagt på hygge og fællesskab. Jo mere kirken 
bliver styrket internt med frivilligt arbejde og andre aktiviteter, jo 
sværere bliver det for den enkelte at træde ud af ”hulen” og række 
ud i mørket. Så bliver kirken i sig selv en bekvemmelighedszone. 

”Tænk, hvis det overhovedet ikke er kirken, der har en mission, 
men Guds mission, der har en kirke”, skrev Helle Rønne Samu-
elsen i sidste uges kronik. Hun citerede også en britisk biskop og 
missionær, som sagde, at en kirke, der kun eksisterer for at opnå 
vækst for sig selv, er et vidnesbyrd imod evangeliet.

Gud ønsker ikke kun at vi skal være gode, artige samfundsbor-
gere, som går i ét med tapetet. Charles Finney sagde: ”Der må 
være ting, vi kan gøre med Åndens kraft i vores liv, som mennesker 
uden Helligånden, ikke er i stand til.” 

Inderst inde ved alle kristne godt, 
at de skal være lys i mørket – ikke 
i lyset. Det er vores privilegium at 
vandre som Jesus, og det kræver en 
radikal ændring af kirkekulturen og 
kirketraditioner. Når lederen/hyrden 
går forrest, følger fårene med. 

Leg eller alvor?
En dag kastes en 30 kg sten 

ned fra en bro og rammer en bil, 
og en kvinde bliver dræbt. Manden 
og deres barn er ødelagt for livstid.

”Legen” fortsætter med hal-
loweens rædselsfi gurer - nu kan 
man købe afhuggede hænder og 
føder med blod i plastik i forskel-
lige supermarkeder. 

Fra Amerika er kommet endnu 
det stærkeste, mennesker klædt 
ud som klovne med knive for at 
standse trafi kken og hvad så?

Fordi mennesker ikke vil tro 
Guds ord, vil det gå Sodoma og 
Gomorra tåleligere end os. Alt 
denne råddenskab er ikke mindst 
TV medskyld i.

Kære forældre, hjælp jeres 
børn og unge til at forstå, at det 
er ramme alvor.

AASE RANDEM

KIRKEGADE 19
6771 GREDSTEDBRO

Mit Amerika
Når den vindende præsident-

kandidat den 8. november har fået 
tørret det værste af den beskidte 
kampagnes snavs af sig, vil jeg 
personligt stadig glæde mig over, 
at det Amerika, jeg kender, stadig 
er intakt.

Det vil stadig være det USA, 
hvor vore børnebørns skole i en 
upåagtet provins vil værne om 
de kristne værdier, nationens 
grundlæggere byggede på. En af 
dem citerer jeg gerne: "Dette land 
bygger ikke på hverken religion el-
ler kristendom, men på evangeliet 
om Jesus Kristus." (Patrick Henry) 
Den udgave af USA fi ndes endnu.

Den nye præsident vil stadig 
d. 20. januar sværge troskab ved 
at lægge sin hånd på Bibelen og 
ikke på "Das Kapital", koranen 
eller et andet religiøst skrift. Det 
nationale motto vil stadig være: 
"In God we trust", selvom det 
ofte overdøves af ateisterne og 
beslægtede ismer. 

Dette Amerika kan nok stadig 
en minoritet af danskere stilfær-
digt identificere sig med, men 
der er ingen grund til fejt at stikke 
halen mellem benene og være 
alt for tavs.

JØRN NIELSEN, NÆSTVED
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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 og lørdag kl. 8.30.

Lørdag 29/10
19:45 Før søndagen
Med inspration i søndagens tekst 
fortæller Anne-Grethe Bjarup Riis, 
hvordan hun røres om hjertet, når 
de der selv har meget lidt, giver 
rigtig meget til de store folkeind-
samlinger. Jysk Akademisk Kor ved 
dirigent Peter Pade synger salmen 
”O Jesus, du al nådens væld” fra 
Gellerup Kirke i Århus.

Søndag 30/10
14:00 Gudstjeneste fra Avedøre
Sognepræst Birgitte Jeppesen har 
mødt en hjemløs, der har givet en 
seddel til kirkens indsamling. 23. 
søndag efter trinitatis fortæller om 
Jesus, der møder en fattig enke. 
Kirkens ungdomskor medvirker 
sammen med organist Wents 
Reinbergs. Avedøre Kirke er en 
moderne kirke med åbent kirkerum 
i sammenhæng med sognesal og 
i et byggeri, hvor øvrige lokaler 
ligger ud til en samlende gård. 
Genudsendes mandag 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

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.

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

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 23/10
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (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)
Genudsendelse

Mandag 24/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 25/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 26/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Tro som livseksperiment. Carolina 
Costa er protestantisk præst i Ge-
neve og fortæller om at nytænke 
måden at være kirke, menighed 
og præst på.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Torsdag 27/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 28/10
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 29/10 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 30/10
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Vinderød Kirke, 
Helsingør Stift. 23. s. e. Trinitatis
Prædikant: Carina Wøhlk.
Organist: Ellen Hess Thaysen.
Salmer:
731: Nu står der skum fra bøl-
getop.
392: Himlene, Herre.
294: Talsmand, som på jorderige.
321: O, kristelighed.
6: Dig være, mildeste Gud Fader.
Introitus: 
Alle blade vil snart rødme .
Komponist: Hans Ole Thers.
Forfatter: Carina Wøhlk.
Korsang efter prædikenen:
Jeg vil takke Herren af hele mit 
hjerte. Komponist: Jørgen Graven 
Nielsen.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Filmogtro.dk kan
fejre 10 år på nettet
Hjemmesiden fi lmogtro.dk kan 
i 2016 fejre 10 års jubilæum 
med mere end 1500 fi lmanmel-
delser og artikler samt en ny 
mobilvenlig hjemmeside.

- Vi har et særligt fokus på 
fi lm og fi lmkultur ud fra både en 
kunstnerisk og en værdibaseret, 
kristen synsvinkel, siger redaktør 
Johan Schmidt Larsen, der har et 
ønske om at inspirere brugerne til 
at se og anvende fi lm ud fra dette 
perspektiv.

Ambitionen for hjemmesiden er 
at skabe en vigtig dialog mellem 
fi lmens og kulturens verden og 
det kristne livs- og menneskesyn. 

- Vi ønsker, at vores anmel-
delser og artikler på en åben 
og respektfuld måde refl ekterer 
over nogle af de grundlæggende 
værdier, som fi lmene rejser, siger 
Johan Schmidt Larsen.

Film og kristendom
På fi lmogtro.dk ser de det som 

deres eksistensberettigelse at 

pege på nogle af de mange fi lm, 
som de vurderer er forsvarligt 
fi lmhåndværk, med vigtige kunst-
neriske og menneskelige værdier. 

- I dialogen mellem filmkul-
turen og kristendommen vil vi 
gerne medvirke til, at især kristne 
biografgængere ikke bare går 
i biografen eller streamer film 
med hovedet under armen, men 
at vi har en refl ekteret holdning 
til vores tro og vores fi lmbrug. 
Men vi har sjældent advarende 
pegefingre, vi vil langt hellere 
klæde folk på til selv at vurdere og 
tage stilling, siger Johan Schmidt 
Larsen.

 
Hjælp i fi lmjunglen

For at hjælpe brugere med 
at fi nde vej i fi lmjunglen bringer 
Filmogtro.dk fi lmtips og forskellige 
fi lmlister, og de publicerer årets 
Top 10 liste. Man har også mulig-
hed for at få en samlet liste over 
de fi lm, som har fået topkarakter 
af anmelderne. 

Udover en søgefunktion har 

hjemmesiden lavet overskuelige 
temasider med bl.a. bibelske 
fi lm, familiefi lm, julefi lm, kristne 
fi lm og biografi ske fi lm. Og som 
en særlig service for præster 
og andre beslutningstagere har 
man i samarbejde med licens-
selskabet CVLI mærket alle de 
fi lmtitler, som man frit kan bruge 
i sognets arbejde, hvis man har 
tegnet en licens. 

- At mange af brugerne er gla-
de for disse og andre funktioner, 
kan vi se af, at siden i det sidste år 
har haft ca. 70.000 unikke besøg, 
slutter Johan Schmidt Larsen.

Hjemmesiden drives af Indre 
Mission og har ca. 25 faste fri-
villige anmeldere og skribenter 
samt enkelte gæsteanmeldere. 
Desuden oversætter man også 
af og til artikler og anmeldelser 
fra samarbejdspartnere i Norge, 
England og USA.

Lisbeth

Redaktør på Filmogtro.dk Johan Schmidt Larsen ønsker med hjemmesiden at hjælpe kristne 
til at have en refl ekteret holdning til fi lmvalg - privat såvel som i biografsammenhænge.

I DR Kirken den 23.10 myldrer det med børn ved søndagens gudstjeneste. Sognepræst Inge Stagsted 
Lund prædiker, kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard tager børnene på rejse gennem et ”hul” i 
hækken, til orgelkløften og videre til den mørke hule og kirkens børnekor medvirker sammen med orga-
nist Karin Bech. Gudstjenesten slutter med lasagne i sognesalen. Foto: DR Kirken
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- Det er fedt, at du er sådan en lille prop, Zakæus. 
Vi er kommet til at glemme vores fodbold!

Tirsdagens træning for 3. hol-
det var ikke en helt almindelig 
efterårstræning. Tidligere FCU-
spiller og nu 2. divisionstræner 
i HIK, Christian Larsen, kom 
forbi og stod for et spændende 
og inspirerende træningspas. 

Thomas Larsen, der er 3. hol-
dets træner og bror til Christian 
Larsen, fortæller således om 
træningsoplevelsen:

"Til 3. holdets træning tirsdag 
havde vi fi nt besøg. Jeg havde 
fået min bror til at komme og inspi-
rere holdet med en god træning. 

Min bror er HIK's Manager 
Christian Larsen, som selv er 
tidligere spiller i FCU. HIK ligger i 
2. division. Christian Larsen kom 
og trænede os, dels fordi han har 
relationer til klubben, og dels fordi 
hans kærlighed til spillet også går 

gennem spillere på alle niveauer. 
3.-holdet har haft lidt proble-

mer med ideer i angrebsspillet 
gennem de sidste par kampe, og 
Christian kom med træningsøvel-
ser og ideer til udvikling af netop 
dette. Hele træningen foregik med 
et højt niveau, og det var som om, 
at folk virkelig var klar til at give 
den en skalle, og vi fi k derfor en 
rigtig fi n træning. 

Vi siger mange tak til Christian 
for, at hans engagement i fodbold 
også kunne komme hans gamle 
klub til gode, og vi håber, at vi 
kan drage fordel af de ideer og 
øvelser, han kom med."

Fra klubben skal lyde en stort 
tak til Christian Larsen - og et 
ønske om "god vind" i 2. division..

 Henrik

Fornemt besøg og unik trænings-
oplevelse for 3’eren FC-Udfordringen!

Tidligere FCU-spiller og nu 2. divisionstræner i HIK, Christian 
Larsen, kom forbi og stod for et spændende og inspirerende 
træningspas sidste tirsdag. 

”Of Dirt and Grace” er en genindspilning af albummet 
“Empires” fra 2015 samt de velkendte sange “Scandal of 
Grace” og “Oceans” fra albummet “Zion” og “I surrender” 
fra Hillsongsalbummet “Cornerstone”. 

Hvor “Empires” er et stille album med en elektronisk sound 
og “Zion” og “Cornerstone” er “klassisk” rocket Hillsongmusik, 
er “Of Dirt and Grace” næsten et “ballade”-album. 

Albummet er indspillet live i Israel, og det er som om, det 
kan mærkes. Mange af sangene og stemmerne er kendt i 
forvejen, men der kommer helt nyt liv til både stemmer og 
sange på denne produktion. Der bruges forskellige musikal-
ske virkemidler, og nogle af sangene bygges mere op end 
andre, men der er en helt særlig stemning og en usædvanlig 
gennemførthed i lydbilledet, som gør ”Of Dirt and Grace” til et 
utroligt smukt, roligt og behageligt bekendtskab.

Når albummet er så roligt, kan det også have en tendens 
til at blive lidt “poleret”. Men teksterne, stemningen og ikke 
mindst Taya Smiths vidunderlige stemme, som går igen på en 
stor del af sangene, enten som lead, duet eller harmoni, gør, 
at albummet alligevel mest af alt bare er rart og giver plads til 
eftertænksomhed og en dyb, rolig lovsang.

“Of Dirt and Grace” er blevet sat på mange gange de sidste 
uger, når aftenen falder på, som baggrundsmusik til arbejde 
eller til at lukke verden lidt ude i offentlige transportmidler, og 
det fungerer fremragende til det hele. Jeg kan kun på det var-
meste anbefale at give “Of Dirt and Grace” en gennemlytning.

Kathrine Jul Chercka

Smukt, gennemført 
lovsangsalbum

IMU’s årlige landsstævne for 
13-19 årige er en weekend 
fyldt med forkyndelse, lovsang, 
smågrupper og andet godt.

Temaet Beat of Change bliver 
belyst med sang, drama, lys, lyd, 
video og forkyndelse.

Talerne
I løbet af Event er der en række 

fællesmøder med fire talere. 
Michael Nygaard, 25 år, læser i 
Århus. I sin fritid er han bl.a. fri-
tidsforkynder i Indre Mission. Han 
er gift med Helen, som læser psy-
kologi. De to taler fredag aften.  

Jim Pfrogner fra USA har 
boet i Danmark de sidste 10 år. 
Han skal tale lørdag aften om 
død, liv, frihed og om, hvordan 
Jesus mere eller mindre ændrer 
ALTING! 

Frederik Enevoldsen er lærer 
på Grejsdalens efterskole i Vejle, 
gift med Malene og far til Silja på 
snart 1 år. Han elsker Podcasts, 

fodbold, ultimate, NFL og gode 
pranks - og skal tale søndag 
formiddag.

Smågrupper for alle typer
Er du til leg, udfordring, sam-

taler eller walk and talk? Det kan 
afgøre, hvilken af grupperne, du 
skal vælge. Der er i alt fi re gruppe-
samlinger i løbet af weekenden.

En af smågrupperne har den 
specielle titel: ”Er Han dus med 
Darwins fugle?” Her vil Karlo 
Brøndbjerg se på forholdet mel-
lem troen og naturvidenskaben.

Der vil også være specielle 
gruppesamlinger for hhv. piger og 
drenge med titlerne ’Pretty Wo-
man’ og ’Det kun mænd, rigtige 
mænd… Jeg kan bruge!’ og en 
blandet med titlen ’Vi er blevet 
kærester… Hjælp!’

Og så er der naturligvis tid til 
fodbold, musikkonkurrence og 
caféhygge.

Bodil

Event for teens på 
Rosborg Gymnasium

I weekenden 4-6. nov.
 er der Event 2016 i 
Vejle med temaet 
’Beat of Change’.

Jim Pfrogner 
taler lørdag aften

Klummen
Mit hjem er også dit hjem.

I august fl yttede jeg til en midlertidig honduransk adresse i et 
slumkvarter i Tegucigalpa. Skiftet har, set i bakspejlet, givet både 
udfordringer og glæder. Heldigvis er udfordringerne ofte endt ud 
i et smil. Et smil, der kom af, at en lille dansker i en honduransk 
kultur indser, at Gud står ved sit ord om, at han aldrig vil svigte 
os og lade os i stikken!

Den største udfordring har været at føle sig hjemme i en familie, 
hvor kommunikationen er begrænset pga. sprogbarrieren. Min 
veninde og jeg bor hos en enlig mor med 3 børn. Ordbogen er 
en trofast del af hverdagen, men dog spytter den ikke et fl ydende 
spansk ud.

En oplevelse gav anledning til eftertanke og følelsen af at læn-
ges efter mit HJEM i Tegucigalpa. Efter en weekendtur opdagede 
min veninde og jeg, at vi havde mistet vores honduranske telefon. 
Omstændighederne hér gør, at vi ikke følte os trygge ved at tage 
en tilfældig taxa. Vi begyndte at gå, men var klar over, at vi ikke 
kunne gå hele vejen. 

Vi bad om englevagt, imens de forbi-kørende dyttede og 
sendte kysselyde. Efter 10 minutters gang mødte vi to kvinder 
– den ene med en mobil. Vi havde nummeret på taxachaufføren, 
vi ofte kører med og fi k lov til at låne hendes mobil. Vi kunne ikke 
forklare, hvor vi var, da vi ikke anede det. Jeg fi k kvinden til at tale 
med ham, og efterfølgende sagde hun, at vi skulle sætte os og 
vente. Ubehaget voksede, eftersom alle kiggede mærkeligt og 
dyttede. Efter 45 minutter kom endnu en taxa hen til os. Chauf-
føren påstod, at han var søn af ham, vi havde ringet til. Utrygge 
tog vi med, men kunne hurtigt se, at han lignede vores normale 
taxachauffør. Da jeg så skiltet imod Nueva Suyapa, som er det 
kvarter, vi bor i, fi k jeg følelsen af, at jeg var på vej hjem!

Dén aften faldt jeg smilende i søvn og taknemmelig over, at 
Gud ikke lod os i stikken. Det gik op for mig, at vores værtsfami-
lie hele tiden havde snakket mere end blot spansk. De mestrer 
nemlig også kærlighedens sprog. De havde åbnet deres hjem for 
mig og gjort, hvad de kunne for, at jeg skulle føle mig hjemme! 

Omgivelser kan støtte op om, at vi føler 
os hjemme, men det er først og frem-
mest Gud, der igennem menneskelige 
relationer kan skabe følelsen af tryghed 
og dermed et hjem. Derfor tør jeg også 
have store forventninger til det nye 
Jerusalem - mit rette hjem.

Mi casa es su casa 

Af Stine Østerlund Ravn
volontør i Impact
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Joanita synger
sammen med 
Grand Prix-vinder
Husker du lille spinkle Joanita, som fi k publikum op at stå til audition i 
”Danmark har Talent” i 2009?  Hun har netop vundet en musikpris i 
Stockholm og optræder den 5. november til en gospelkoncert sammen
med Grand Prix-vinder Emilie de Forest.
Af Lisbeth Thomsen

Joanita var med i ”Danmark 
har talent” i 2009, hvor hun 
til audition brillerede med 
Whitney Houstons sang 
”Nothing”, fi k stående bifald 
fra publikum og imponerede 
dommerpanelet. 

Hun gik videre til liveshowene 
og selv om hun ikke vandt, fort-
satte hun med at synge.

Samme år medvirkede hun 
med sit afrikanske kor i en ”Klima 
gudstjeneste” i Københavns 
Domkirke, hvor hun sang for over 
2000 mennesker - bl.a. ærkebi-
skop Desmond Tutu, Dronning 
Margrethe og Prins Henrik.

Joanita har tidligere optrådt 
sammen med Grand Prix-vinder 
Emmelie De Forest, den afdøde 
gospelstjerne Etta Cameron og 
har varmet op til Don Moen og 
Alvin Slaughter. 

I 2013 vandt Joanita Zacha-
riassen den folkekirkelige orga-
nisation Tværkulturelt Centers 
integrationspris på grund af sit 
arbejde med gospelkoret i im-

migrantmenigheden Church on 
the Rocks i København. 

I de sidste tre år har Joanita 
været lovsangsleder i Kirken i 
Kulturcentret sideløbende med, 
at hun har skrevet sange til sit 
kommende soloalbum. Hun har 
optrådt ved solokoncerter, og 
har stået for gospelworkshops 
for kommende konfi rmander. Og 
så har hun altså netop været i 
Stockholm, hvor hun lørdag den 
1. oktober medvirkede ved ”Africa 
Crown Awards”. ”Africa Crown 
Awards” bestod af nominerede 
afrikanske sangerinder fra hele 
Europa og Afrika. Her vandt hun 
prisen som ”Female artist of the 
year 2016”. 

Koncert i København
Skulle du nu have fået lyst til 

at høre Joanita live, så har du 
muligheden den 5. november i 
Kirken i Kulturcentret, hvor hun 
optræder ved en Gospel koncert 
i samarbejde med kunstnere som 
Eurovision Song Contest vinder 
Emmelie de Forest (2013), Ga-
ardbo dansere, Hanson og True 
Gospel Singers.

Men det handler om mere 
end en god musikoplevelse, for 
arrangørerne skriver i pressema-
terialet, at de gennem Gospel, 
Soul, Funk og afrikanske rytmer 
ønsker at bringe publikum en 
tilstedeværelse af Gud. 

En teenager på afveje
Joanita er vokset op i en kristen 

familie, hvor begge forældre var 
præster. Da hun var 11 år fl yt-
tede hele familien fra Uganda til 
Danmark.  

Selvom hun elsker musik siger 
hun, at det vigtigste for hende, er 
at vandre sammen med Jesus 
og sprede hans kærlighed. Men 
sådan har det ikke altid været.

Som teenager kom Joanita 
nemlig på afveje. Da hun var 
14 følte hun, at hun var nødt til 
at gøre oprør mod det forvent-
ningspres, der var knyttet til det 
at være præstedatter.  Det føltes 
som om hun aldrig rigtigt levede 
op til forventningerne. Hun ville 
gøre folk tilpas samtidig med, at 
hun ville følge sin egen vej. Hun 
forsøgte på forskellige måder at 
fi nde sig selv. Men endte med at 
miste sig selv - for en tid.

Da hun var næsten femten 
år, stak hun af hjemmefra. Hun 
boede på gaden i tre uger inden 
hun blev anbragt på et børnehjem. 
Hun fi k de ”forkerte” venner og gik 
til fester, som involverede alkohol 
og stoffer. Livet kørte rundt i en 
ring, indtil den dag Joanita opda-
gede, at hun var gravid.

Det var en katastrofe for Joa-
nita, og hun var utroligt skuffet 
over sig selv. Hun tog samtidig 
narkotika og vidste ikke, hvad hun 
skulle gøre. Lægerne konstate-
rede, at barnet var meget svært 
handicappet, og selv om Joanita 
følte, at hun svigtede Gud, fulgte 
hun lægernes råd og fi k foretaget 
en abort. 

Da hun vågnede op, og fostret 
var borte, følte hun sig fuldstæn-
dig forladt. Hun havde det som 
om, hun havde mistet sig selv, 
og hun vidste ikke længere, hvem 
hun egentlig var. Hun følte sig 
fuldstændig værdiløs. Hun havde 
skuffet Gud, havde svigtet sine 
forældre og følte sig fuldstændig 
sønderknust. Da hun kom hjem 

Joanita kom til Danmark fra Uganda som 11-årig.  I 2012 blev hun gift 
med Daniel Zachariassen og sammen har de sønnen Issac på 3 år.

fl ygtede hun ind i endnu mere 
narkomisbrug. Som følge af mis-
bruget fi k hun som 18-årig tuber-
kulose. Ifølge lægerne havde hun 
ikke gode chancer for at overleve 
sygdommen. Hun havde brug for 
intet mindre end et mirakel og 
lovede i en bøn, at Gud måtte 
bruge hendes liv, som han ville, 

hvis bare hun ikke døde. Sygdom-
men blev overvundet, og Joanita 
Zachariassen fandt samtidig også 
ud af, hvad hendes kald var: Det 
var at synge.

- Mens jeg lå på hospitalet, 
havde jeg en drøm, hvor Jesus 
tog min hånd, og hvor jeg så mig 
selv på en scene blandt mange 

millioner mennesker. Han sagde 
i drømmen, at det var der, han 
gerne ville have mig hen. Der 
startede det hele, siger Joanita 
og tilføjer:

- Jeg har altid haft sang og 
musik i mig og vil gerne dele det 
gode kristne budskab, kærlighe-
den og håbet med andre.
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Som ung gik jeg ind imellem på kirkegårde. Det var en form 
for meditation for mig. Når jeg motionerede på min cykel og 
fi k blæst frisk luft ned i lungerne, holdt jeg tit pause på en 
kirkegård og dvælede ved ordene på gravstenene.

På mange af gravstenene stod der:
Min nåde er dig nok.
På andre stod der slet og ret ”Elsket og savnet”, men på nogle 

altså ”Min nåde er dig nok”.
Kristendom kogt ned til en maggiterning!
Ordene fra Paulus og hans Andet Korientherbrev fortæller, at 

Gud sagde til ham: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i 
magtesløshed”.

Jeg har mødt mennesker, der har fortalt mig, at de tror på Gud 
– med den lille tilføjelse, at det altså ”er på min egen måde”.

Jeg havde engang en samtale med en rar og elskelig kvinde, 
som var kristen ”på min egen måde”, som hun sagde.

Jeg spurgte, hvad hun mente med det, og hun svarede, at hun 
troede på Jesus. 

Men der var også meget i Bibelen, hun ikke troede på – i hvert 
fald ikke på dén måde, som jeg sikkert troede på det, eller som 
præsten prædikede. Hun troede på sin egen måde!

Jeg spurgte lidt ind til, hvad hun mente med ”min egen måde”. 
Jo, svarede hun – Jesus troede hun på, men hun var også inspi-
reret af østlig fi losofi , og hun havde været på Væksthøjskolen på 
Djursland, og i øvrigt troede hun på reinkarnation.

Om jeg gjorde det?
Næh, svarede jeg – og spurgte, hvorfor hun selv gjorde det.
Hun sagde, at det føltes rigtigt for hende, og i øvrigt kendte hun 

mennesker, der kunne fortælle om tidligere liv. 
Jeg bliver ikke forarget, når jeg møder den slags. I alle kirker 

kommer mennesker, som er søgende, gode, hjertevarme menne-
sker, men som nogle gange – efter min mening – blander tingene 
sammen. 

Men er vi ikke alle på vej? 
 Jeg er ret sikker på, at kvinden var løbet skrigende bort, måske 

helt bort fra dén vej, hun trods alt var slået ind på, hvis jeg havde 
dømt hende. Søgende mennesker skal mødes med kærlighed og 
i samtale…

Der er dog mindst ét problem:
Måden, sin egen måde, var vigtig for kvinden, jeg talte med – 

måske lige så vigtig som nåden. Hvad ved jeg…
Gud sagde til Paulus – og til os andre: ”Min nåde er dig nok”.
Hvis Gud havde sagt: ”Min måde er dig nok” – så havde det 

selvfølgelig været lige så rigtigt.
Men hvis det er os, der siger til Gud: 

”Min måde er dig nok!”
Så synes jeg, at vi så har et pro-

blem…
God søndag!

Min måde er dig nok!

Nu bliver der længere tid til at 
besøge Noahs Ark i Esbjerg. 
Fogedretten har nemlig ned-
lagt forbud imod, at den hol-
landske efterligning af arken 
forlader Esbjerg.

Årsagen er, at den hollandske 
ejer, Aad Peters for to år siden fi k 
repareret arken for en skade på 
Petersen & Sørensen Motorværk-
sted A/S i Svendborg.

Rederiet har forklaret, at den 
endelige regning blev større end 
forventet, ligesom der angiveligt 
var fejl og mangler ved arbejdet. 
Ejeren nøjedes derfor med at 
betale et à conto-beløb. Men 
uenigheden blev ikke løst, og med 
renter er regningen nu løbet op 
til en halv million. Et forsøg på et 
forlig har hidtil været forgæves.

Fogedret og politi
Tirsdag formiddag mødte værf-

tets advokat op ved arken med en 
repræsentant for Fogedretten og 
krævede adgang til skibet. Det  
blev nægtet af en medarbejder. 
Herefter blev Syd- og Sønderjyl-
lands Politi tilkaldt, så Fogedret-
ten kunne gå om bord.

Normal procedure er at fjerne 
en del fra skibet, så det ikke kan 
sejle, men Noahs Ark har ikke 
nogen motor. 

Den såkaldt arrest betyder, at 
arken ikke må forlade havnen, før 
Aad Peters stiller sikkerhed for de 
500.000 kr. eller sagen bliver løst. 
Men arken har dog tilladelse til at 
holde åbent for besøgende. Arken 
ligger ved Newcastlekaj i Esbjerg 
Havn, og det var ellers planen, at 

den skulle sejle hjem til Holland.
Værftet har nu en uge til at 

anlægge sag ved domstolene 
for at få afklaret parternes mel-
lemværende endeligt.

Ikke den store ark
Arken er bygget af Johan 

Huibers, som ønskede at minde 
mennesker om bibelhistorien. 
Arken er 70 meter lang, 13 meter 
høj og 10 meter bred i fi re dæk. 
Dvs. kun i halv længde af den 
virkelige Noahs Ark i Bibelen. 

Skibet blev en stor succes 
i Holland. Johan Huibers gik 
derefter i gang med at bygge 
en ark i fuld størrelse. Huibers 
solgte derefter den ”lille” ark til 
den hollandske kunstner Aad 
Peters, som har givet indholdet 

et mere almenreligiøst præg. Der 
er fx en statue af den hinduistiske 
gudinde Shiva, en skriftestol og 
andre specielle effekter.

- Peters taler konsekvent dår-
ligt om arkens oprindelige ejer, 
Johan Huibers, som han mener 
er for bibeltroende. Peters vil 
heller ikke have kristne bøger 
udstillet på arken, som skal være 
”et frirum”. Da arken lå i Køge, 
nedlagde han veto imod, at Ud-
fordringens redaktør medvirkede 
i Go’ Morn’ Danmark om sin bog 
foran arken, fordi Peters ikke 
ønskede tale om, at arken havde 
eksisteret. Da DR senere ville 
lave interview med Henri Nissen i 
Aarhus, blev de nægtet at optage 
interviewet på skibet. 

Red.

Den ’lille’ Noah’s Ark i fogedretten

Den hollandske ”Die Arche Noah” må ikke forlade Esbjerg Havn.

Den kontroversielle hollandske 
kunstner Aad Peters købte 
skibet af arkbyggeren.


