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

Fredag den 18. November kl. 19-22

Åben hver fredag kl. 19 i Café 
Morgenstjernen, Jernbanegade 1.
Christiansfeld

Forskellige oplæg og  
mulighed for personlig 
samtale og forbøn.

Gratis adgang. 
Kaffe kan købes.

Af Bodil Lanting

Folketinget har vedtaget, at 
Mødrehjælpens abortrådgiv-
ning skal genåbnes. Det vil 
”sikre gravide uvildig rådgiv-
ning”, mener formanden Mads 
Roke Clausen med henvisning 
til det, han betegner ”religiøse 
tilbud”.

I perioden 2017-2020 får Mød-
rehjælpen således 300.000 kro-
ner årligt til abortstøttesamtaler, 
som skal rådgive kvinden inden 
en eventuel abort og tage hånd 

om eventuelle psykiske proble-
mer efter aborten, oplyser DR.dk.

Hvad er en støttesamtale?
Men har Mødrehjælpen ifølge 

abortmodstandere været kendt 
for at give uvildig rådgivning?

- Jeg tror, intentionen har været 
der. Og jeg ved også, at de har 
været optaget af at pege på den 
hjælp, der var at få i forbindelse 
med en sårbar graviditet – og 
selv formidlet denne hjælp også, 
siger landssekretær Ellen Højlund 
Wibe fra Retten til Liv (RTL). 

Men hun mener ikke, at der har 

været tradition for at tale barnets 
sag i denne sammenhæng. 

- I en abortstøttesamtale skal 
den gravide først og fremmest 
have mulighed for at lette sit 
hjerte med alle de bekymringer, 
der måtte være - uden at mærke 
et pres til at tage en bestemt 
beslutning. Og så skal hun have 
mulighed for at træffe et reelt valg, 
siger Ellen H. Wibe. 

Ifølge landssekretæren oplever 
mange kvinder, at der opstilles 
et valg mellem kaos (hvis den 
gravide beholder barnet) eller 
genoprettelse af kontrol (hvis 

hun får en abort). I virkeligheden 
burde samtalen give andre reelle 
valgmuligheder ved at henvise 
til økonomisk støtte og konkret 
hjælp, hvis kvinden vælger at 
gennemføre graviditeten. 

Barnets værdi burde også 
spille ind - og det er kvinden ofte 
selv meget optaget af. Men det 
fylder ikke meget i de offentlige 
støttesamtaler, mener RTL.

Flest spørger Retten til Liv
- Mødrehjælpens tilbud har 

været der, før Retten til Liv blev 
dannet, men jeg tror godt, vi kan 

sige, at vi – især det sidste halve 
års tid – har været med til at 
bevidstgøre om, at behovet i høj 
grad er der! Vi har i årevis ligget 
langt højere i årlige henvendelser 
end både Mødrehjælpen og Sex 
og Samfund tilsammen, siger 
landssekretæren.

’Død over Downs’
- Vores erfaring er, at rådgiv-

ningen i forbindelse med udsigt 
til et handicappet barn er meget 
tendentiøs! Det fremgik også 
klart af DR-dokumentaren ’Død 
over Downs’.

Retten til Liv har netop lanceret 
et nyt magasin om senfølger hos 
kvinder, der har fået en abort. 
Her har psykolog Bjørn Håkons-
son skrevet om det endnu ikke 
offentligt anerkendte begreb Post 
Abort Syndrom. 

- Det var en stærk oplevelse at 
gå igennem Odense gågade i fak-
keloptog for de ufødte og sætte 
en krans ved de ufødtes grav – 
og dermed pege på, at kvindens 
skyld og sorg har med barnet at 
gøre, slutter Ellen Højlund Wibe.

Læs også kronikken side 7.

Hvem kan sikre gravide uvildig rådgivning?
Mødrehjælpen vil snart igen kunne tilbyde ”uvildig rådgivning” til udsatte gravide. 
Men Retten til Liv har i årevis fået fl ere henvendelser end Mødrehjælpen, selv om folk kender foreningens holdning til abort.

Flere danske unge var med 
Gospel Outreach i Etiopien 
Læs side 17 og 23.

Trumps
utrolige sejr
Iben Thranholm oplevede 
valgnatten i New York. Læs side 9.
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Ugens profi l: Tove Søgaard
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i november: aften

Fælleskirkelig aften i Kolding om 
’Mirakler, tro og helbred’
Torsdag den 17.11. holder Brændkjær-
kirken Fælleskirkelig Aften i Kirkens 
sidehus.

Aftenens taler er teolog, forsker og for-
fatter Niels Chr. Hvidt. Han vil bl.a tale om, 
hvorvidt troende mennesker lever længere 
end andre, om der sker helbredelser ved 
bøn, og om troen kan påvirke ens sundhed 
i positiv retning. 

Niels Chr. Hvidt er forsker og lektor ved 
Institut for Sundhedstjenesteforskning på Odense Universitets-
hospital. Han har netop medvirket som en af fi re troende danske 
videnskabsfolk i DR.K-serien ’Tro, håb og videnskab’

 Bodil

Ny landssekretær i Ordet og Israel
Ordet og Israel får ny landssekretær fra 1. december.

Morten Nielsen overtager stillingen efter Torben Mathiesen, som 
efter at have været landssekretær i 11 år nu skal være konsulent 
hos Foreningen af Kristne Friskoler. 

Morten Nielsen kommer fra en stilling som konsulent og team-
leder i Bankdata. Før det var han økonomichef i Indre Mission, og 
han har også tidligere siddet i Ordet og Israels bestyrelse i ti år. 

Som landssekretær vil hans primære opgaver være personale-
ledelse, administration, strategi-arbejde og økonomistyring. Han vil 
desuden få opgaver som kursusleder i Det Danske Hus i Poriya.

Morten Nielsen bor i Gårslev ved Børkop, er gift med Birthe og 
har tre drenge.

Ordet og Israels formål er at arbejde på, at jøder får Bibelens 
syn på Jesus, og at danske kristne får Bibelens syn på Israel. Dette 
søges nået bl.a. gennem forskellige aktiviteter i Israel. 

Ordet og Israel har pt syv danske medarbejdere i Israel.
Bodil

Generalsekretær 
Ole Andersen 
præsenterede 
Ordet og Israels 
nye landsse-
kretær, Morten 
Nielsen, den 5. 
november.

Kristelig Handicapforenings 
landsleder, Tove Søgaard, er 
efter et kampvalg den 5. no-
vember blevet valgt ind i LEVs 
hovedbestyrelse.

LEV er en landsdækkende 
forening for mennesker med 
udviklingshæmning og deres 
pårørende, og Thomas Bjerg 
Mikkelsen, formand for Kristelig 
Handicapforening, glæder sig 
over valget. Han ser mange ge-
vinster ved, at Tove Søgaard nu 
er med i hovedbestyrelsen. 

”Handicapområdet er under 
et stigende pres, og der er mere 
end nogensinde før behov for, at 
vi ser ud over vores eget område 
og holder fokus på den overord-
nede sag. 

Samtidig er KH en interes-
seorganisation, der varetager 
medlemmernes fælles interes-
ser over for beslutningstagerne 
i det politiske system, og det 
kan vi gøre mest effektfuldt ved 
at samarbejde bredt med andre 
handicaporganisationer,” siger 
Thomas Bjerg Mikkelsen. 

Indsigt og medindfl ydelse
Tove Søgaard glæder sig over 

valget og ser frem til arbejdet i 

LEVs hovedbestyrelse:
”På generalforsamlingen mød-

te jeg mange mennesker, som 
har hver deres personlige eller 
professionelle historie ind i et felt, 
hvor jeg stadig føler mig ny. 

Men jeg kan til gengæld byde 
ind med friske øjne i LEV og er 
meget optaget af, hvordan jeg kan 
være med til at fremme LEVs sag. 

Jeg ser også frem til at få ny 
indsigt og gode debatter – og 
medindfl ydelse i en organisation, 
der er kendt både i et politisk, na-
tionalt og lokalt perspektiv,” siger 
Tove Søgaard.

KH’s landsleder siden juni
Tove Søgaard blev ansat som 

landsleder i Kristelig Handicapfor-
ening 1. juni 2016. Hun kom fra en 
stilling som centerleder for Pleje 
og Omsorg i Holstebro Kommune. 

Tove Søgaard bor i Vildbjerg 
på Møltrup Optagelseshjem, hvor 
hendes mand, Karl Johan Søga-
ard, er ansat. Hun har tre børn på 
mellem 19 og 27 år.

”Jeg lever et godt og ind-
holdsrigt liv, hvor troen på Gud 
er fundamentet. Jeg er beriget 
med en dejlig familie og et godt 
netværk. Jeg er aktiv i den lokale 
menighed, menighedsrådet og 

Indre Mission og har fornøjelsen 
af at synge i kor. 

De seneste to år har jeg også 
været med i Agapes bestyrelse. 
Jeg holder af at rejse, men nyder 
også vores fritidshus ved Lim-
fjorden. Frisk luft, en god bog og 
socialt samvær værdsætter jeg 
højt,” sagde Tove Søgaard, da hun 
blev ansat som KH’s landsleder.

’KH’s bidrag og 
indsats er ønsket’

Thomas Bjerg Mikkelsen ser 
også bestyrelsesposten som en 
mulighed for, at KH kan få fi nge-
ren mere på pulsen i forhold til 
handicapområdet. Og så er det et 
skulderklap til foreningen.

- Valget af Tove Søgaard er 
et signal fra omverdenen om, at 
vores bidrag og indsats er ønsket. 
Tove Søgaard har stor leder-
erfaring fra kommunalt regi og 
vil være i stand til at gøre en be-
tydelig forskel, siger formanden. 

Samtidig glæder Thomas Bjerg 
Mikkelsen sig over, at Kristelig 
Handicapforening nu kan formidle 
sine værdier og arbejde også i 
LEVs bestyrelse. 

Det handler bl.a. om at synlig-
gøre Kristelig Handicapforenings 
bofællesskaber, som kombinerer 

et højt fagligt niveau med hjemlig 
varme og omsorg.

LEV
LEV er en privat landsdæk-

kende forening for mennesker 
med udviklingshæmning, pårø-
rende og andre interesserede 
- dannet i 1952. Foreningen har 
ca.10.000 medlemmer og andre 
interesserede. LEV har Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II 
som protektor. LEV er organisato-
risk opbygget af et antal kommu-
nekredse og et antal tilknyttede 
landsdækkede foreninger, der 
arbejder for udviklingshæmmede 
og deres pårørende.

Kristelig Handicapforening
Kristelig Handicapforening er 

en evangelisk luthersk forening, 
som har tre formål:

- at fremme forkyndelsen af det 
kristne budskab blandt handicap-
pede og deres pårørende,

- at fremme oprettelse af kristne 
bofællesskaber for handicappede 
og varetage disses interesser og 

- at varetage de handicappe-
des sag generelt til bedste for de 
handicappede og deres familier.

Bodil
.

Landsleder fra Kristelig 
Handicapforening valgt 
ind i LEV’s hovedbestyrelse
- Det er et skulderklap til Kristelig Handicapforening, siger formanden.

Der var stor tilslutning fra hele 
landet til Tværkulturelt Centers 
årlige efterårskonference den 
4. – 6. november i Aarhus. Et af 
emnerne var iraneres konver-
tering fra islam til kristendom 
med dåb i danske kirker.  

Et højdepunkt var den multi-
etniske festgudstjeneste i Hel-
ligåndskirken med omkring 150 
deltagere fra femten nationalite-
ter. De kendte ord fra Johannes 
3.16 blev læst op på otte sprog, 
og sange, musik og prædiken 
havde forskellig etnisk baggrund, 
fortæller Ida Magelund. 

Aktivitetspris til fælles-
kirkeligt samarbejde

Årets aktivitetspris STJER-
NESTUNDER 2016 blev overrakt 
til Fælleskirkeligt Integrations 
Netværk: Et samarbejdsforum 
for sognekirker, kirkelige organi-
sationer og frikirker i Haderslev 
og et kirkeligt tilbud til fl ygtninge 
i et samarbejde med kommunen, 
sprogskolen og asylcentre. 

Multietnisk konference gav inspiration

Under festgudstjenesten i Helligåndskirken deltog folk fra 15 forskellige lande. Her læste delta-
gerne bl.a. ”Den lille Bibel” på 8 forskellige sprog.

Tværkulturelt Center konference i Aarhus samlede 150 fra 15 lande.Elin og Bente skal afl øse på 
KFUMs Soldaterhjem i Irak
Elin Høyer Hansen og Bente Larsen rejser søndag den 13. no-
vember til Irak for at afl øse på KFUMs Soldaterhjem i fem uger. 

- Vi skal ikke bare ned for at lave kaffe og bage kager, og per-
sonligt glæder jeg mig til at opleve, hvordan de udsendte soldater 
bruger KFUMs Soldaterhjem, siger Elin Høyer Hansen, der gennem 
snart et år har været Veterankonsulent i KFUMs Soldatermission. 

- Da jeg hørte, at KFUMs Soldaterhjem har omkring 150 besø-
gende hver dag, tænkte jeg: Hold da op, hvor skal vi lave meget 
kaffe og kage, supplerer Bente, der har fået orlov fra sit job som 
teamleder på et dagscenter for udviklingshæmmede i Ikast. ”Man 
kan altid samles om en kop kaffe, og duften er friskbrygget kaffe 
skal være med til at skabe en god stemning”. 

Elin og Bente er enige om, at der skal være plads til sjove ind-
slag. Men på KFUMs soldaterhjem skal der også hver aften være 
andagt for de danske, engelske og amerikanske soldater, der bruger 
soldaterhjemmet. Her synges aftensang, deles opmuntrende ord 
fra Bibelen og der bedes Fadervor eller Soldatens bøn. 

- Jeg tror, at tid bliver en vigtig del af vores tilbud, og vi kan også 
tilbyde en snak om mere alvorlige emner, slutter Birthe, der sidder 
i menighedsrådet i Ikast Kirke. 

Bodil
 

Veninderne Elin 
Høyer Hansen 
og Bente Larsen 
rejser til Irak den 
13. november.
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Randy Clark har besøgt Danmark fl ere gange, da 
Gud har lagt vores land på hans hjerte. Læs hans 
aktuelle undervisning om Åndens gaver og over-

naturlig helbredelse.

BØGER AF RANDY CLARK 

natu

DER ER MERE AT 
FÅ FRA GUD

286 SIDER - KR. 198

GUDDOMMELIG
HELBREDELSE

111 SIDER - KR. 125 

Af Tina Varde

Else Marie Kjerkegaard mær-
kede Guds nærvær, da hun 
var allermest sårbar, ensom og 
bange på grund af komplika-
tioner efter en hjerteoperation 
i efteråret 2015. 

Inden operationen havde hun 
været igennem en belastende 
ventetid.

Allerede i maj havde Rigsho-
spitalet indstillet hende til en ny 
aortaklap. Hun skulle dog først 
igennem en forundersøgelse på 
Bispebjerg Hospital. Den viste 
desværre, at situationen var mere 
alvorlig end forventet. 

Alle udgange fra hjertet var 85 
procent forsnævrede. Udover en 
ny hjerteklap skulle Else Marie 
Kjerkegaard også have en fi re-
dobbelt bypass. 

”Du kan være glad, du ikke har 
fået en blodprop”, sagde over-
lægen til hende. Derfor regnede 
hun med at blive opereret hurtigt. 
Men en måned senere oplyste 
Rigshospitalet, at det ikke kunne 
overholde ventetidsgarantien. 

Operationen blev fastsat til 
august. Tre dage før indlæg-
gelsen fi k hun e-post fra Riget. 
Operationen var udsat en måned. 
Der var da gået fi re måneder, 
siden diagnosen blev stillet på 
Bispebjerg. 

Heldigvis kunne hun som tro-
ende hente styrke og klare ang-
sten gennem bøn og forbøn.

Else Marie Kjerkegaard er 
uddannet cand.polit og har tid-
ligere arbejdet i ledende stillin-
ger i Socialforskningsinstituttet, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen og 
Ligestillingsrådet. 

Men i 1989 forlod hun kar-
rieren inden for det offentlige og 
etablerede sig med selvstændig 
konsulentvirksomhed, som hun 
drev i nitten år. Det gav hende 
mulighed for at disponere sin tid, 
så hun kunne begynde at arbejde 
med sindet gennem meditation 
og studier i psykologi. Inden hun 
fandt sig selv som kristen og 
endte med at blive katolik, var hun 
åndeligt søgende og lærte en del 
om buddhisme.

Hun har skrevet bogen ”Nær-
værets vej” om sin personlige og 
åndelige rejse og har desuden 
skrevet bøgerne: ”Vejen vi går”, 
hvor tolv forskellige kvinder – 
også trosmæssigt - fortæller om 
deres åndelige praksis (Borgen 
2002) og pilgrimsbogen ”Med 
håbet som rejsefælle. Vietnam 
fra nord til syd”. (Boedal 2012). 

Indlagt
I Efteråret 2015 var Else Marie 

Kjerkegaard indlagt tre uger på 

Rigshospitalets hjertecenter. 
I den sårbare og vanskelige 

tid efter operationen fi k hun ube-
hagelige komplikationer i form af 
væske på lungerne i fl ere om-
gange.  Det betød to ugers ekstra 
indlæggelse og nogle grimme 
erfaringer med svigt i sygeplejen.

Som hun selv beskriver det: 
”Forløbet var ikke bare en dårlig 
oplevelse. Det var et chok. Hvad 
er der sket med sygehusvæsenet 
i de senere år? På Rigshospitalet 
er de dygtige til at operere hjerter. 
Det handler ikke om deres ope-
rationskompetence. Det handler 
om ventetiden og sygeplejen efter 
operationen.” 

Her oplevede Else Marie Kjer-
kegaard dog heldigvis samtidig 
for alvor, at troen kan gøre en stor 
forskel, når man er syg. Læs her 
lidt af hendes gribende beretning, 
som hun har offentliggjort på sin 
blog -  fra opholdet på hjerteaf-
delingen:

Livline fra Vor Herre
”Nætterne er værre end no-

gensinde. ”Mine luftveje er som 
Saharas ørken” fortæller jeg vidt 
og bredt til alle med mulighed for 
at hjælpe. ”Du har været i narkose 
to gange”, lyder svaret. Efter fl ere 
dage hører en kvindelig kirurg 
min klage. ”Det ved jeg, hvad er. 
Du har svamp i luftvejssystemet. 
Jeg sætter dig i behandling med 
det samme.” 

Før behandlingen når at virke, 
har jeg den værste nat overho-
vedet. Jeg har kvælningsanfald 

og svært ved at holde iltslangen 
i næsen. Hvis jeg kalder på nat-
tevagten, kommer vedkommende 
hurtigt, men har ikke meget andet 
at tilbyde end et øjebliks opmærk-
somhed. Jeg føler mig mere 
forladt og alene end nogensinde. 
Alting er mørke. Gispende efter 
vejret ligger jeg og tager afsked 
med livet. 

Pludselig hører jeg lyden af en 
sms. Da jeg åbner mobiltelefo-
nen, er klokken 1.09. Sms’en er 
fra en kvinde i den menighed, jeg 
tilhører. ”Hvordan er operationen 

gået, og hvordan har du det? Jeg 
har tænkt meget på dig og beder 
for dig.” I fantasien folder mine 
lunger sig ud som vingerne på 
en svane, der letter! Der er nogen 
derude, der beder for mig lige nu! 
Jeg bliver euforisk af glæde over 
den natlige omsorg. Vor Herre har 
kastet en livline ud, netop som jeg 
var ved at forlade denne verden. 

Jeg er nu lysvågen, og det 
går op for mig, at det er blevet 
søndag. Jeg tænder lyset og 
fi nder min iPad frem. Mon ikke 
der er gudstjeneste i Rigets lille 
kirkerum? Det er der, og hvis 
man ønsker det, kan man blive 
kørt derned, selv hvis man er 
sengeliggende. Det står sort på 
hvidt på Rigets hjemmeside. 

E har morgenvagten. Han er 
en venlig og opmærksom sy-
geplejerske, men da han hører 
mit ønske om at blive kørt ned 
til gudstjenesten, siger han for-
skrækket: ”Det har portørerne 
ikke tid til!” Jeg henviser til hjem-
mesiden og truer med at skrive 
om det i medierne, hvis ikke jeg 
bliver kørt derned. Fem minutter 
efter kommer han tilbage: ”Der 
kommer en portør og henter dig.” 

Præsten står i døren til kirke-
rummet og tager kærligt imod 
mig, da jeg kommer rullende i 
kørestolen. Gudstjenesten bliver 
det smukkeste, jeg har oplevet 
længe. Med svag røst lykkes det 
mig at synge med på salmerne, 
som jeg elsker, og præsten kom-
mer ned og giver mig nadveren 
på en nærværende måde. Jeg er 
som en tør svamp, der bare suger 
omsorgen til mig. 

Den søndag bliver et vende-
punkt.” 

Åndelig vandring 
i bogform

Hendes første bog ”Nærværets 
vej” handler om hendes vej til 
Buddha og videre til Jesus. I den 
skriver hun bl.a. om sit første 
møde med den danske folkekirke:

”Når jeg greb mig selv i at 
sidde og være negativ under en 
prædiken, var det en god hjælp 
at tænke på, at den buddhistiske 
lære ansporer til at lade være 
med at være vurderende og 
dømmende. Man skal kunne 
give slip på egne forestillinger og 

synspunkter for at kunne åbne sig 
for andres. Dengang vidste jeg 
ikke, at Jesus siger det samme 
med ordene: ”Døm ikke, så skal 
I ikke selv dømmes, fordøm ikke, 
så skal I ikke fordømmes”.

Og: ”Mens man er i live, er det 
vigtigt, at man renser sig selv for 
negative tilbøjeligheder og giver 
plads for fred, glæde og medfø-
lelse, for på den måde påvirkes 
fremtidens liv positivt.”

Gud kaldte 
til overgivelse

I starten som ny kristen kom 
hun med i et kursusforløb ”For-
midling af religion og etik”. Det 
medførte besøg i vidt forskellige 
kirker. Under et besøg i en kirke 
på Christianshavn mærkede hun 
”en mægtig kraft” udgå fra alteret: 

”En kraft, der trak mig til sig og 
ville have mig til at overgive mig 
fuldstændigt og bogstaveligt. Jeg 
måtte holde på mig selv for ikke 
at løbe op til alteret og kaste mig 
ned foran det. Men jeg gjorde 
det ikke, for det ville få hele min 
identitet til at bryde sammen. At 
vise andre mennesker min svag-
hed og længsel efter Gud var et 
stort tabu. Ubevidst byggede mit 
selvbillede og min tryghed på det 
at være stærk og selvstændig. 
Overgivelse til kristendommen 
stod som ensbetydende med at 
blive svag og opgive kontrollen 
over sit liv.”

Men som hun også gengiver: ”I 
Bibelen står der, at man skal give 
slip på alt for at vinde alt.”

Hun fortæller også om, hvor-
dan hun oplever forskellen på 
buddhistisk og kristen meditation:

”Man siger, at det er hjertet, der 
er centrum for den kristne spiri-
tualitet, og det er derfra den per-
sonlige og udadrettede relation 
til Gud og mennesker udgår. Det 
er også sådan, jeg oplever det. I 
buddhismen var mit fokus hoved-
sageligt, at jeg skulle ændre min 

bevidsthed. I kristendommen er 
centrum for min opmærksomhed 
blevet kærligheden – at øve mig 
på at modtage kærligheden, lade 
den fylde mig og give den videre.”

Relationer opdrager 
og præger

Da Else Marie Kjerkegaard, 
inden hun blev kristen, deltog i 
en tre måneder lang buddhistisk 
retræte under primitive forhold, 
lærte hun, at det er i samværet 
med andre mennesker, vi slibes 
og formes mest: 

”Når mennesker lever tæt op ad 
hinanden, opstår der uundgåeligt 
gnidninger og negative reaktio-
ner. Bor man under komfortable 
forhold, risikerer det hele at blive 
så positivt, at man ikke opdager 
sine skyggesider, og så udvikler 
man sig ikke. I buddhismen er der 
– som i kristendommen – erfaring 
for, at modgang og lidelse kan 
være løftestang for åndelig vækst.”

For hende førte buddhismen til 
kristendom, da hun af sin mester 
blev opfordret til at slutte fred med 
og forstå sin egen religion, før hun 
forsatte med det buddhistiske.

I bogen ”Nærværets vej” be-
skriver hun også noget, som en 
del åndeligt søgende måske kan 
nikke genkendende til. Om hvor 
svært det kan være at bryde 
gamle mønstre og vaner:

”Min byrde som voksen blev 
min ubevidste tilbøjelighed til at 
knytte mig til mennesker – mænd 
som kvinder, der kunne genkalde 
de svære følelser i min barndom, 
samtidig med at jeg hele tiden 
længtes efter at blive disse følel-
ser kvit. Hvor paradoksalt det end 
lyder, sker der let det, at jo mere 
man kæmper for at komme fri af 
følelsen, desto mere bliver man 
fange af den. Først når man tager 
fortiden til sig og accepterer virke-
ligheden, som den er, bliver man 
et helt og frit menneske”.

Der kom lys i mørket
under indlæggelse
Hun troede, hun skulle dø. Men en sms og en gudstjeneste på hospitalet gav hende håbet tilbage.

Else Marie Kjerkegaard er en fl ittig skribent, der har delt ud af sine erfaringer og studier som ån-
deligt rejsende i bøger, foredrag og som retræteleder og underviser i kristen meditation. Nu deler 
hun sine erfaringer fra et sygdomsforløb, hvor troen bar hende igennem. 

”Nætterne er værre 
end nogensinde. 

Mine luftveje er som 
Saharas ørken”
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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

Jakobskolen i det nordlige Aar-
hus har netop fejret 40 års ju-
bilæum - og en stor tilbygning.

Jakobskolen er en fed skole, 
mener de 229 elever. Sidste fre-
dag fejrede skolen både 40 års 
fødselsdag og en tilbygning på 
hele 540 kvadratmeter.

Et par af de yngre elever klippe-
de det røde bånd, som markerede 
overgangen til de nye lokaler. 
Herpå blev der holdt dobbelt fest 
for både jubilæum og tilbygning 
med sang og taler, dans og tryl-
leshow - og en kagemand, der 
fyldte otte borde.

Tilbygning i to plan
Tilbygningen rummer SFO og 

børnehaveklasse i stueplan og to 

nye klasselokaler på første sal. 
Samtidig er der skabt store, lyse 
fællesarealer med god plads til 
fx leg og morgensang, som er en 
vigtig del af Jakobskolens kultur 
og værdigrundlag.

”Det vigtigste var, at vores 
SFO fi k bedre plads til de 100 
børn, som bruger den hver dag. 
Samtidig skulle bygningerne 
understøtte vores struktur som 
én skole med tre trin. Hvert trin 
har nu et sted at samles, og vi 
kan også være sammen alle på 
én gang,” fortæller skoleleder Kaj 
Markussen.

Første spadestik til det nye 
byggeri blev taget 18. marts. 
Jakobskolen havde rådført sig 
med fl ere arkitekter, men opga-
ven endte hos Pluskontoret i det 

centrale Aarhus.
"Vi valgte denne løsning, fordi 

den rammer en god balance 
mellem det eksisterende og det 
nye. Vi er meget tilfredse med 
det færdige resultat og synes, at 
både det ydre udtryk og fornem-
melsen af at være i rummene 
meget godt møder det, vi ønsker, 
at Jakobskolen skal være," siger 
Kaj Markussen.

Nye touch-skærme
Tidligere holdt skolens SFO 

og børnehaveklasse til i en gam-

mel træpavillon. Den bliver snart 
fjernet for at give plads til nye 
boldbaner og legeredskaber, som 
ventes klar inden jul.

I samme omgang har Jakobs-
kolen udstyret alle klasselokaler 
med interaktive touch-skærme, 
der sammen med de klassiske 
tavler giver masser af muligheder 
i undervisningen.

Jakobskolen blev oprettet i 
1976 og har hørt til på Næringen 
100 i det nordlige Aarhus siden 
1983.

Bodil

Kristen friskole 
fejrer 40 år med 
ny stor tilbygning

To af de yngre elever klippede snoren til den nye tilbygning - 
og så var der fest. Foto: Søren Bang Hansen

Jakobskolen i Aarhus er fyrre, fed og i festhumør, 
fortæller skolelederen.

Den 18. november er det 25 år 
siden, at Mission Øst begyndte 
i en garage i Birkerød. I dag 
rækkes nødhjælp og udvik-
lingshjælp til hundredtusinder 
af katastroferamte og fattige 
familier i otte lande mod øst. 

For 25 år siden begyndte et 
omfattende arbejde, der årligt 
hjælper fl ere hundredtusinder af 
nødlidende i Afghanistan, Arme-
nien, Burma, Irak, Nepal, Nordko-
rea, Syrien og Tadsjikistan. 

Jubilæet markeres med en re-
ception fredag den 18. november 
kl. 12-18 i Vartov tæt ved Rådhus-
pladsen i København. 

Fra Østeuropa til Mosul
Mission Øst begyndte i René 

Hartzners garage i 1991, hvor 
far og søn bl.a. samlede medicin 
og hospitalsudstyr og kørte det i 
lastbil efter lastbil til et forarmet 
Østeuropa efter Sovjetunionens 
fald. Året efter sendte de hele 
fem beredskabshospitaler med 
store transport-fl y til Rusland og 
Armenien. 

Siden er det gået slag i slag, 
og organisationen kan nu reagere 
hurtigt og fl eksibelt på katastrofer 
og krige som den, der nu foregår 
i og omkring Mosul og sender 
hundredtusinder på fl ugt. 

Samtidig arbejder Mission Øst 
langsigtet med bæredygtig ud-
vikling til nogle af verdens mest 
udsatte befolkningsgrupper. 

Vand, sæbe og håb
Gennem de 25 år er eksperti-

sen vokset inden for vand, sanitet, 
hygiejne og såkaldt psykosocial 
støtte til krigsofre. Samtidig er den 
oprindelige glød bevaret. Over 
250 dedikerede medarbejdere 
og flere hundrede i forskellige 
partnerorganisationer arbejder 
fra hjertet af Europa til de mest 
afsidesliggende og svært tilgæn-
gelige områder med at hjælpe 
sårbare befolkninger ud af krise 
og fattigdom. 

– Det handler om hjælp til men-
nesker i en så dyb nød, at vi bliver 
rystet, når vi prøver at sætte os i 
deres sted. Når vi erkender den 
nød, kan vi formidle mere end 
vand, mad, tøj og sæbe. Vi for-
midler også kærlighed, nærvær 
og fremfor alt håb for en bedre 
fremtid. Så kan en ramt familie 

leve videre på og genopbygge 
deres tilværelse, forklarer gene-
ralsekretær Kim Hartzner. 

– Hjertevarm nødhjælp bliver 
ikke kun overlevelse, men en 
vitaminindsprøjtning til et bedre 
liv, fastslår han.

I Irak får tusindvis af fordrevne 
fra bl.a. Mosul overlevelsespakker 
med førstehjælpsudstyr, hygiejne-
artikler, tæpper og kogegrej. Børn 
og unge kvinder får i seks centre 
hjælp til at håndtere  traumer efter 
overgreb. 

I Afghanistan får befolkningen 
træning i agerbrug. I Tadsjikistan 
får børn og unge med handicap 
genoptræning og adgang til skole 
og arbejde. Og den jordskælvs-
ramte befolkning i Nepal får gen-
etableret vand og sanitet. Alt dette 
gør Mission Øst i tæt samarbejde 
med de lokale samfund, organisa-

tioner og offentlige myndigheder.
– Verdens nød bliver nok ikke 

mindre de næste 25 år. Men med 
hjælp fra gavmilde danskere 
kan vi lindre lidelse og afskaffe 
ekstrem fattigdom i nogle af ver-
dens brændpunkter. Og det er 
vi taknemmelige for, slutter Kim 
Hartzner.

Jubilæumsfejring i Vartov
Mission Østs 25 års jubilæum 

markeres i Store sal på Vartov, 
Farvergade 27, opgang H, 1. 
sal, 1463 København K tæt ved 
Rådhuspladsen kl. 12-18.Alle er 
velkomne, og tilmelding sker på 
www.miseast.org/jubilee. 

Mission Øst: 25 år med 
hjælp til verdens udsatte

Kim og René Hartzner stiftede Mission Øst i november 1991.

Mission Øst
Mission Øst er en inter-

national hjælpeorganisation, 
der yder akut nødhjælp og 
langsigtet udviklingsstøtte i 
Østeuropa og Asien. Vi hjæl-
per mennesker i nød uanset 
race, religion og politisk stå-
sted. Mission Øst er grundlagt 
i Danmark og gennemfører 
projekter direkte eller sam-
men med lokale partnere 
i Afghanistan, Armenien, 
Burma, Irak, Nepal, Nordko-
rea, Syrien og Tadsjikistan. 
Mission Øst er støttet af Da-
nida, de norske, amerikanske 
og tyske udenrigsministerier 
samt EU og FN.

Aabenraa: Stor stemmeprocent og 
fi re lister ved menighedsrådsvalget
Kun i 51 ud af ialt 1699 menighedsråd var der kampvalg den 
8. november. Det er færre menighedsråd end i 2012, men den 
gennemsnitlige stemmeprocent på 15,13 ligger marginalt 
højere end for fi re år siden, oplyser Kirkeministeriet.

Lokalt svingede stemmeprocenten mellem 5 og 84 i de 51 råd. 
I 2012 var der afstemning i hele 85 menighedsråd. Faldet skyldes, 
at fl ere sogne går sammen for at styres af et fælles menighedsråd.

I Sejerø Sogn stemte hele 84 %. Men i absolutte tal vandt Aaben-
raa Sogn, hvor der var fi re lister. Her afgav 1750 borgere deres 
stemme. De kunne for første gang stemme på noget så utraditionelt 
som ’Gospel-listen’, der blev omtalt i fl ere medier. 

- Vi vil være kirke og fællesskab. Vi ønsker at møde mennesker, 
både hvor livet gør ondt, men også hvor livet er fantastisk, siger 
Lone Lundin, der var en af listens seks kandidater.

De øvrige lister i Aabenraa Sogn var Den Grundtvigske Liste, 
Nicolai-listen og Den Tyske Liste.

Stemmeprocenten i Aabenraa Sogn lå på ca. 16,68 % og var 
dermed over landsgennemsnittet.

Bodil

Jubilæet skal fejres med en reception den 18. november i København.

Familieterapeut: ’Vi må vogte os 
for usund skam i vore relationer’
Den norske præst og familieterapeut Gunnar Fagerli undervi-
ste om relationer og deres betydning på Agapes inspirations-
dag på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 5. november. 

I et seminar om skyld og skam kom Gunnar Fagerli ind på, at 
vores kultur har udviklet sig fra en ’skyld-kultur’ til en ’skam-kultur’. 
Men det er vigtigt at skelne mellem den sunde skam og den nå-
desløse skam. Og det handler om, hvordan vi ser på hinanden.

Gunnar Fagerli pegede på, at kristne miljøer kan give grobund 
for skam. Bl.a. ved at vi let kommer til at fremhæve det perfekte og 
er med til at fremme en syg perfekthedskultur. Derfor er det vigtigt, 
at vi får viden om, hvordan vi kan være med til at vende den kultur, 
så mennesker ikke skal skjule de områder i livet, som ikke passer 
perfekt ind i rammen.

Modgiften for den nådesløse skam er bl.a., at vi ser hinanden 
og bliver ved at se på hinanden og har mod til at være i relationen 
også i mødet med det, vi hver især oplever som skamfuldt, under-
stregede Fagerli.

”Der kom vigtige elementer frem, som er afgørende at have 
viden om, når man arbejder inden for det diakonale felt” udtaler 
landsleder Annette Bech Vad.

Agape er en forening, der udøver og fremmer kirkeligt socialt ar-
bejde (diakoni). Man kan høre foredragene på Agapes hjemmeside.

Bodil

Deltagerne på Agapes inspirationsdag lyttede opmærk-
somt til Gunnar Fagerlis undervisning om relationer.
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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

ÅbenKirke i Herning har nu 
skabt mere luft og rum for børn 
og voksne i gudstjenesterne.

Åbenkirke har været ved at 
vokse ud af sine lokaler med op 
mod 350 fremmødte til sønda-
gens gudstjeneste. Derfor har kir-
ken med start fra den 6. november 
besluttet at holde to gudstjenester 
hver søndag. 

Mere plads - og 
længere åbningstid

Ledende præst i Åbenkirke, 
Lars Bo Olesen siger:

- Vi har skabt mere luft og rum 
for vores deltagere i gudstjene-
sten, når vi ikke længere pakker 
vores mødesal til det yderste. Det 
gælder også for vores café, som 
har været presset på pladsen 
om søndagen. Med to søndags-
gudstjenester vil der fremover 
være god plads i mødesalen og i 
cafeen. Jeg er overbevist om, at 
det øger den gode oplevelse for 
vores besøgende.

Vi har udvidet kirkens åbnings-
tid. Det er vigtigt for os, at folk i 
Herning kan fi nde os i kirken om 
søndagen, når de har mulighed 
for at komme. Det tæller også 
med i vores beslutning om at 
have to gudstjenester, siger Lars 
Bo Olesen.

Samtidig er der blevet indrettet 
et rum til forældre med små børn. 
Her kan forældrene følge guds-

tjenesten på en skærm med lyd. 
Imens kan de små være optaget 
af de legemuligheder, som fi ndes 
i rummet.

To ens gudstjenester
De to søndagsgudstjenester vil 

i deres indhold være helt ens, lige 
fra sange til prædiken og andre 
aktiviteter. 

- Vores mødedeltagere fortæl-
ler, at de fi nder vores gudstje-
nesteform inspirerende. Vi vil 
gerne holde fast i formen i begge 
gudstjenester og gentage de 
gode elementer, som vi har fået 
udviklet. Det er den samme vare, 
som folk får, og med samme 
serviceniveau, fortæller Lars Bo 
Olesen.

Pavilloner til børnene 
Frivillige fra Åbenkirke har 

haft gang i save, boremaskiner 
og malerpensler for at renovere 
de 240 kvadratmeter store pavil-
loner. Pavillonerne er sat op på 
Åbenkirkes parkeringsplads, og 

Frikirke udvider med 240 m2 
børnelokaler og to gudstjenester
ÅbenKirke i Herning har udvidet med to store pavillioner for de mindste.

Den 6. november holdt man 
for første gang to søndags-
gudstjenester. Samtidig invi-
ede man de nye børnelokaler  
i ÅbenKirke i Herning.
Fotos: Brian Duus Nørgaard.

Nu kan folk i Herning fi nde os 
i kirken, når de har mulighed 
for at komme, siger ledende 
præst Lars Bo Olesen.

Børnemedarbejdere fra hele
landet hentede inspiration
Sidste weekend var 200 medarbejdere til konference i Mariager.

Nyt formål for KFUM og KFUK
På KFUM og KFUK’s landsmøde d. 4-6. november vedtog del-
tagerne en ny formålsformulering, der skal gøre det lettere at 
forstå, hvad KFUM og KFUK arbejder for. 

73 % af deltagerne stemte for den nye formulering: ”KFUM og 
KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor 
børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans 
for deres liv.”

Det er en ændring i forhold til den tidligere formulering ’at 
forkynde evangeliet om Jesus Kristus’. Men den nye formulering 
betyder ikke mindre kristendom, understreger næstformanden.

”Den nye formålsformulering er mere ambitiøs end den tidligere, 
fordi den fl ytter fokus fra afsender til modtager. KFUM og KFUK 
er til for børn og unge, og den nye formulering er tydeligere på, at 
vi ønsker, at de skal møde den kristne tro, og ikke nok med det, 
de skal opleve dens relevans i deres liv. Samtidig får vi beskrevet 
den arbejdsform, som altid har været kendetegnende for KFUM 
og KFUK, nemlig aktiviteter og fællesskaber,” siger næstformand 
og sognepræst Jens Christian Kirk.

På landsmødet deltog 321 personer fra i alt 60 foreninger.180 
delegerede fra i alt 70 foreninger (nogle havde sendt fuldmagt) 
og 12 gæster fra internationale partnere i YMCA og YWCA - fra 6 
forskellige lande. Gennemsnitsalder for alle deltagere: 32 år. KFUM 
og KFUK har ca. 9.500 medlemmer i Danmark.

Bodil

321 deltog i KFUM og KFUK’s landsmøde den første week-
end i november. Foto: Daniel Langgaard.

I weekenden 4. - 6. november 
var 200 børnemedarbejdere fra 
forskellige kirker og kristne or-
ganisationer samlet i Mariager 
til børnemedarbejderkonfe-
rence. 

Weekenden bestod af fælles-
samlinger, workshops, lovsang og 
tilbedelse. Og en morgenløbetur 
for de friske. Med et bredt udvalg 
af workshops og fi re forskellige 
talere til fællessamlingerne var 
der masser at inspiration at hente.

Johnny Hansen, præst i Citykir-
ken i Aarhus, var på til fællessam-
lingen fredag aften. Lørdag talte 
Heather Thompson, grundlægger 
af Powerpack Ministries og Nick 
Jackson fra samme tjeneste. 
Søndag var det David Bowles, 
offi cer i Frelsens Hær i Tyskland, 
som rundende konferencen af. 

Idéen bag B-M-K (Børnemed-

arbejderkonference) er at samle 
så mange børnemedarbejdere 
som muligt fra hele landet for at 
inspirere, opmuntre og udruste 
til arbejdet med børn i kirker og 
kristne organisationer.

Det er en arbejdsgruppe med 
frikirkelige og folkekirkelige rela-

tioner som arranger konferencen.
Børnemedarbejderkonferen-

cen afholdes hvert andet år den 
første weekend i november. Man 
kan deltage hele weekenden eller 
hele lørdag. Læs mere om B-M-K 
på hjemmesiden  www.b-m-k.dk

Lisbeth

Der var over 30 forskellige workshops på konferencen. Her er det 
Heather Thompson, der underviser på én af sine 3 workshops. 

KLF-buket gik til Filmselskabet 
Mediebrugerorganisationen KLF, Kirke & Medier har givet 
kvartalets buket til Filmselskabet på DR K.

Filmselskabet hyldes dermed for sin måde at formidle og præ-
sentere nichestof på. 

”Filmselskabet er et godt eksempel på et program, der formentlig 
ikke ville blive levnet meget plads til på de kommercielle kanaler. Det 
samme er tilfældet med kirke- og trosstoffet, som ville være stort set 
ikke-eksisterende, hvis ikke det var for DR og deres public service-
forpligtelse. Det vil vi gerne sætte fokus på med Buketten”, fortæller 
generalsekretær i KLF, Kirke & Medier Mikael Arendt Laursen. 

Bodil

her skal Åbenkirkes børnearbejde 
foregå fremover.

- De 3-8 årige har deres helt 
egen gudstjeneste i pavillonerne, 
når de voksne er til deres guds-
tjeneste, fortæller lederen af 
Åbenkirkes børnekirke, Hanne 
Høyer. Hun fortsætter: ”Ligesom 
de voksne synger vi sammen 
i børnekirken, og vi fortæller 
børnene en historie fra Bibelen. 
Selvfølgelig foregår sang og for-
tælling i børnehøjde. Vi fortsætter 
fx med konkurrencer eller måske 
med noget dukketeater. 

Vores tidligere børnelokaler 
satte nogle begrænsninger for 
vores udfoldelsesmuligheder. I de 
nye lokaler har vi et potentiale for 
mange fl ere legeaktiviteter med 
de ekstra kvadratmeter og mere 
gulvplads”, siger Hanne Høyer.

Børnekirken holder åbent ved 
begge søndagsgudstjenester.

Åbent hus i kirken
Åbenkirke fejrede de nye tiltag 

med en særlig åbent hus-dag den 
6. november.

Klokken 10 blev snoren klippet 
for at markere, at de nye lokaler 
var klar til brug. De fremmødte 
havde mellem de to gudstjenester 
mulighed for at få en fremvisning 
af de nye faciliteter, og der blev 
serveret lidt godt at spise. 

- Enhver er også fremover me-
get velkommen til at besøge os. 
Jeg tror, at nye gæster positivt vil 
erfare, at Åbenkirke er en kirke på 
en anden måde, end de er vant 
til, slutter Lars Bo Olesen.

Bodil

Vært på Film-
selskabet Maria 
Månson modtog 
KLF’s Buket.
Foto: Henrik 
Lundahl Revshøi 
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Om Guds riges komme
20En dag spurgte farisæerne Jesus: »Hvornår kommer 

Guds rige?«
»Guds rige kommer ikke sådan, at man kan se det i det 

ydre,« svarede han. 21»Der er ingen, der vil kunne udpege det 
og sige: ‘Her er det!’ eller: ‘Dér har vi det!’ Guds rige fi ndes 
allerede midt iblandt jer!«

Om Jesu genkomst og de kommende trængsler
22Senere sagde Jesus til disciplene: »Der vil komme tids-

punkter, hvor I inderligt vil længes efter, at Menneskesønnen 
skal komme, men I skal holde ud. 23Nogle vil sige til jer: ‘Se, 
dér er han!’ eller: ‘Her er han!’ Men I skal ikke tro på det! Lad 
være med at løbe efter den slags.

24Den dag Menneskesønnen virkelig kommer, vil det være 
som et lyn, der oplyser himlen fra den ene ende til den anden. 
25Men først skal jeg gennem mange lidelser og forkastes af 
dem, som ikke tror på mig.

26Som det gik i Noas dage, vil det gå ved Menneskesøn-
nens komme. 27Dengang fortsatte de med deres fester og 
bryllupper, lige til Noa gik ind i arken, og vandmasserne 
pludselig kom og udslettede dem alle. 28Eller som det gik i 
Lots dage: Folk holdt deres fester, købte og solgte, plantede 
og byggede, 29lige til den dag, da Lot gik ud af Sodoma, og 
det pludselig regnede med ild og svovl fra himlen, så alle 
blev udslettet. 30Menneskesønnens komme vil ske lige så 
pludseligt og uventet.

31Den dag vil de, der opholder sig uden for deres hus, ikke 
have tid til at løbe ind for at pakke, og de, der arbejder i mar-
ken, vil ikke have tid til at løbe hjem og hente deres ejendele. 
32Husk på, hvad der skete med Lots hustru! 33De, der klamrer 
sig til livet, vil miste det, men de, der er parat til at give afkald 
på deres jordiske liv, vil få det evige liv.

Søndagens tekst: Luk 17,20-33

                        Af  Peter Sode Jensen

Præst, Holstebro Oasekirke
Daglig leder af Arrow lederskab

Hvordan kan man fi nde på at 
sige sådan noget? Er det ikke 
den rene ansvarsløshed, det 
her med: Lev livet for dig selv, 
nyd det og vær ligeglad med 
de andre!

Jesus siger jo netop, at den, 
der søger at redde sit liv, er den, 
som skal miste det. Jo, i denne 
betydning af at leve livet for sig 
selv og ikke ville dele ud af sit 
liv til andre, jo, den person skal 
miste livet – det evige liv sam-
men med Gud.

”Spis livet, før livet spiser dig” 
kan også forstås i en anden 
betydning, set i forhold til evan-
geliet, der netop handler om, at 
Jesus engang skal komme igen 
og holde dom.

Lev livet på den 
rigtige måde

Skal det så forstås, som om 
vi skal forsage livet, sidde i en 
krog og trække os ud af verden 
og lade de andre leve deres 

forsøg på et liv uden Gud?
Nej, jeg tror, det er det sam-

me som at sørge for sit eget 
liv – sit eget evige liv - og man 
skal miste det.

Vi skal ikke stoppe livet, bare 

fordi vi er overbevist om, at Gud 
en dag gør en ende på livet og 
hele verden med dens ondskab. 
Tværtimod!

Vi skal ud og spise livet.
For vi bliver alle en dag spist 

af livet. 
Vi skal alle dø. Så den afgø-

rende udfordring for alle os er: 
hver dag er at spise livet på en 
sådan måde, at det er OK, at 
livet spiser os.

Det er nu, det gælder
De mennesker, som levede 

i Noas dage, de spiste af livet, 
men uden at tænke på, at livet 
en dag ville spise dem. De spi-
ste og drak, giftede sig og blev 
bortgiftet lige indtil den dag, da 
Noa gik ind i arken. 

De overhørte advarslen. De 
så på Noa, som byggede arken 
på det tørre land. De har sikkert 
spurgt ham, hvorfor han gjorde 
det, og Noa har sikkert forklaret 
dem om den store syndflod, 
men de grinede bare ad ham.

Rent faktisk ved ingen af os, 
om vi får lov til at leve én dag 
mere. Vi kan dø, eller Jesus 
kan komme igen – i morgen. 
Farisæerne kom og spurgte 
Jesus: ”Hvornår kommer Guds 
rige?” 

Hermed kommer det frem, at 
de tænker på Guds riges komme 
som noget, der kommer engang 
ude i fremtiden. Jesus korrigerer 
dem og siger: 

”Drop alle jeres tanker om, 
hvornår Guds rige kommer, for 
Guds rige er lige midt iblandt jer.” 

Det er nu, det gælder. Ret 
ikke jeres opmærksomhed mod 
fremtiden, men mod nutiden.

Vores tanker på, vores for-
ventninger om Guds riges 
komme en gang ude i fremti-
den, skal afspejle sig i vores 
måde at tackle nutiden på.

Det handler om: Spis livet, før 
livet spiser dig.

Er jeg parat?
Hvis du skal dø i nat? Hvis 

Jesus kommer igen i nat? Hvad 
skulle jeg da nå inden da? Jeg 
ved ikke, hvordan det er for dig, 
men det får mig til at stoppe op 
og tænke: ”Er jeg parat til at 
forlade dette liv og vende hjem 
til Gud, inden dagen er gået?”

Jeg ønsker at spise livet, 
før livet spiser mig - i dybeste 
ansvarlighed over for Gud og 
mit medmenneske. På denne 
måde miste mit liv, give mit liv 
til Gud og andre mennesker, for 
da skal jeg vinde det evige liv, 
og det skal andre også.

Og når jeg lever med det som 
formålet med mit liv, så betyder 
det ikke så meget, hvornår 
Jesus kommer igen og holder 
dom. Det som betyder noget er, 
om jeg selv, mine nærmeste og 
andre, som jeg møder på min 
livsvej, kommer med i himlen.

”Spis livet, før 
livet spiser dig.”
Sådan så jeg en reklame for Spies Rejser en dag i København. 
Pointen er klar nok: Få noget ud af livet, så længe du lever, og inden du dør.

”De mennesker som 
levede i Noas dage. 

De spiste af livet, men 
uden at tænke på at 

livet en dag ville spise 
dem.”

Se valget i et åndeligt perspektiv.

Da Ronald Reagan i 1980 vandt over Jimmy Carter, var 
det et chok for mange - inklusiv mig selv. Vi elskede søndags-
skolelæreren Carter og anså Reagen for at være en talentløs 
skuespiller. Han blev latterliggjort af medierne, specielt i 
Europa. Og der var ingen ende på forudsigelserne om, hvilken 
katastrofe det ville blive.

I de kommende år viste det sig imidlertid, at Reagan blev 
redskabet  til Sovjets fald og den befrielse, der herefter skete 
af befolkningerne i Østeuropa. Ikke mindst af de kristne, som 
var hårdt forfulgt. Alle freds-folkene havde troet, at vejen frem 
var afrustning. (Og det ville sige Vestens afrustning, for Sovjet 
fortsatte sin oprustning.)

Men Reagans stjernekrigsprojekt - som ellers var blevet 
fordømt af de fredselskende politikere og kulturpersonlighe-
der - blev netop det, der fi k Sovjet til at opgive våbenkapløbet 
og bryde sammen.

Jeg nævner dette i forbindelse med Donald Trumps over-
raskende sejr. Det er nemt at have samme holdning, som 
næsten alle medier har haft. Men vi har som sædvanlig kun 
set og hørt en redigeret virkelighed i medierne. Det er også 
derfor, vi har tilladt Iben Tranholm at komme med sine mod-
satte opfattelser her i avisen. 

De kristnes dilemma
Ved dette valg stod de kristne i USA populært sagt overfor 

pest eller kolera. Trump opførte sig provokerende og havde de 
”forkerte” holdninger på en række områder, men Clinton ville 
fortsætte Obamas politik, som især på det moralske område 
har været et forsøg på at nedbryde de kristne normer. Uanset 
at han naturligvis også har forsøgt at gøre noget godt mht. 
sygesikring.

USA er under Obamas rutchet markant i en antikristen 
retning. De offentlige myndigheder er blevet brugt imod de 
kristne værdier og personer. Hvor USA blev rigt og mægtigt 
ved at anerkende Gud og de kristne værdier og moralske 
normer, er der sket et alvorligt værdiskred i Obamas tid. Og 
var det fortsat, ville USAs storhed snart være forbi.

Dette skred er langt alvorligere end evt. sociale reformer, 
hvor gode de end måtte være. Og hvis en af de kristne kandi-
dater var blevet valgt, havde de haft svært ved at gå op imod 
dette moralske skred. De ville - som Jimmy Carter - være 
fristet til at gå på kompromis.

Gud styrer det store puslespil
I Bibelen ser vi, at Gud brugte selv hedenske og ugudelige 

herskere til at skabe dramatiske ændringer. Når Gud kunne 
bruge en despot som Nebukadnezer, så kan Gud selvfølgelig 
også bruge Trump.

Det betyder ikke, at alt hvad Trump har sagt eller vil gøre, 
er rigtigt. Men ligesom Nebukadnezer kan han være en brik 
i det store puslespil.

Hvad med Europa?
Også Putin kan være en brik i det store spil om verdens af-

slutning, uden at vi nødvendigvis bryder os om ham. Europa og 
USA har længe været på kollisionskurs med Gud. Såvel love 
som livsstil har været i direkte oprør imod de evige værdier, 
vi kender fra Bibelen. Derfor vil der komme en konsekvens, 
en straf om man vil. Og denne straf kan fx være, at Putins 
nye imperium en dag invaderer Europa, sådan som det er 
profeteret i en moderne profeti, at russerne skal komme ned 
gennem Norge.

USA får nu en chance for at skifte spor. Med Europa ser 
det værre ud. Her er det svært at forestille sig, at Europa 
igen skulle vende tilbage til sine kristne rødder. Men 
jeg tror, der vil være nationer, der skifter spor, og 
andre der fortsætter lige ind i katastrofen. Vi må 
bede om, at vores egen nation vælger at følge 
de kristne værdier, og at vore politikere stopper 
op og omvender sig på nationens vegne, inden 
det er for sent. Det må vi bede om.

Trump og 
Nebukadnezer
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Kerstin Hoffmann (tv.)

cand. med., kommunikations-
sekretær i Retten til Liv

“Abort redder kvinders liv.” 
Dette budskab gentages igen 
og igen, på alle niveauer, når 
der skal lægges pres på de 
nationer, der sættes spørgs-
målstegn ved den udbredelse 
af fri adgang til abort, som 
FN-organer med støtte fra 
abortindustriens hovedaktø-
rer står i spidsen for. 

Abort reduceres fra at være 
et etisk anliggende til alene at 
dreje sig om sundhed.  Der er 
to problemer med denne argu-
mentation. For det første kunne 
man spørge - er det rigtigt? 
Passer det, at abort redder liv? 

Vi kender jo fænomenet il-
legale aborter fra vores egen 
historie, og alle har hørt ræd-
selsberetningerne om kvaksal-
vere og strikkepinde o.l. 

Men sandheden om de ille-
gale aborter i Danmark er jo, at 
kvaksalverne ofte var dygtigere 
til dette håndværk end de ud-
dannede læger, og at dødelig-
heden for kvinder, der fi k udført 
en illegal abort, var meget lav 
- måske endda lavere end for 
kvinder, der fi k legal abort - og 
under alle omstændigheder af-
hængig af sundhedstilstanden 
generelt i befolkningen.

Og dette gør sig sandsyn-
ligvis også gældende i den 3. 
verden. Enhver kvinde, der skal 
have en abort, legal eller illegal, 
eller føde et barn, er udsat for 
en sundhedsrisiko. Det, der pri-
mært truer den gravide kvindes 
liv, er, at hun ikke har adgang til 
sundhedsydelser. 

Legal abort kan 
medføre undertrykkelse

Desuden, hvis løsningen bli-
ver indførelse af legal abort, vil 
regeringerne i de pågældende 
lande kunne slippe udenom at 
bruge ressourcer på at fore-
bygge problemerne bag den 
fortvivlede kvindes valg af en 
usikker abort. 

Fx at sætte ind overfor ulig-
heden mellem kvindens og 
mandens status i samfundet, 
der bl.a. kan indebære, at kvin-
dens krop - også teenagerens - 
betragtes som et forbrugsgode, 

hvor manden kan få stillet sin 
lyst. Legal abort vil sikre, at 
manden kan fortsætte denne 
praksis, nu med et mere effek-
tivt ’udbytte’, fordi han slipper for 
at vente på, at hun bliver mere 
attraktiv efter graviditetstidens 
9 måneder, og han slipper 
også for ansvaret for et barn. 
Han kan bare henvise – eller 
måske beordre - hende til at 
få en abort, og hun kan ikke 
længere henvise til, at det ikke 
er lovligt. Legal abort bliver 
dermed et redskab til at fast-
holde mandens dominans over 
hendes krop.

Uddannelse hjælper
Bedre uddannelsesmulighe-

der for kvinden ville være med 
til at skaffe hende mere status 
og ligeværd og forhindre, at 
hun udnyttes. Forbedringer på 
sundhedsområdet ville også 
mindske hendes bekymring 
ved at sætte (endnu) et barn 
i verden. Sættes der ind med 
tiltag på disse områder, sikres 
der på et mere grundlæggende 
plan, at hverken illegale eller le-
gale aborter bliver en aktuel og 
fristende løsning på kvindens 
problemer.

Så undgår man også abor-

tens svære skyggesider, som 
ingen rigtig har lyst til at snakke 
om, men alle ved fi ndes: pro-
blemet med de rigtig mange 
kvinder, som har svært ved at 
tilgive sig selv, at de gav efter 
for abortens fristelse – og må-
ske omgivelsers pres - og slog 
deres eget barn ihjel. 

Efterfølgende skyld, skam 
og fortrydelse skabte et langt 
større problem, end aborten 
løste. Den bitre erfaring har 
rigtig mange kvinder gjort, på 
tværs af alle kulturer, med og 
uden etiske betænkeligheder i 
den kulturelle bagage. 

Er den udfødte værdig 
til at blive beskyttet?

Men der er også et mere 
grundlæggende problem ved 
at forsvare fri adgang til abort 
med argumentet, ’at abort red-
der kvinders liv’, og det er, at 
det urefl ekteret forudsætter, at 
abort er en legitim løsning på et 
sundhedsproblem. 

Man forsøger at slippe for at 
forholde sig til etikken i abort-
spørgsmålet ved at reducere 
det til et rent sundhedsanlig-
gende. Men det kan man ikke. 
Forsvarer man fri abort som 
legitim løsning på et sundheds-

problem, har man allerede taget 
det standpunkt, at den ufødte 
ikke er en del af det beskyttel-
sesværdige fællesskab.

Tortur og retten til liv
Det er indlysende, at dette, 

at en handling redder liv, ikke 
nødvendigvis er nok til at legi-
timere den. 

FN’s konventioner imod tortur 
er et eksempel. Selvom man 
antageligt kan redde liv ved at få 
folk til at snakke, er det forkert at 
mishandle et andet menneske. 
Man kunne heller aldrig fi nde på 
at tilbyde ’fri og sikker adgang’ 
til lemlæstende pigeomskæ-
ringer, selvom truslen var, at 
familien ellers vil slæbe barnet 
til en kvaksalver, med risiko for 
hendes liv og helbred. For det er 
forkert at lemlæste en lille pige. 

Vores grundlæggende fælles 
værdi er, at det ene menne-
skes ret til et godt liv aldrig må 
krænke et andet menneskes ret 
til det samme (med ganske få 
nødret-undtagelser).

 Er livet altid ukrænkeligt?
Den omfattende kamp, for 

at kvinder overalt i verden skal 
have fri adgang og ret til at af-
bryde et endnu ikke født barns 

liv, fordi dette vil forbedre deres 
livsvilkår, bygger derfor på det 
etiske standpunkt, at der her 
ikke er tale om ’et andet men-
neske’ omfattet af de samme 
rettigheder som os andre, og 
det er derfor ikke beskyttet af 
fællesskabet, og det ville klæde 
abortlobbyen at vedgå dette 
ærligt over for de lande, man 
forsøger at påvirke. 

Dette vil give plads til en reel 
diskussion af, hvilket menne-
skesyn man vil bygge sit liv og 
sit samfund på: Har en kvinde 
ret til at bestemme over det 
nye menneskes liv, fordi det er 
hende, der skal bære det? 

Eller er det enkelte menne-
skes liv suverænt og ukrænke-
ligt, uafhængig af sin størrelse, 
sit udviklingsniveau, sit op-
holdssted eller sin afhængighed 
af andre? 

Abort tager altid et liv
Der er i dag ikke nogen faglig 

uenighed om, at menneskelivet 
starter ved undfangelsen, at 
det nye liv allerede indenfor de 
første otte uger har udstukket 
sin livsvej og herefter bare skal 
vokse sig stærk. Abort tager 
altid et lille nyt menneskes liv. 

Vi kan til gengæld gøre rig-
tig meget for at forhindre, at 
graviditet og fødsel tager en 
kvindes liv ved at sikre adgang 
til sundhed og uddannelse for 
kvinder overalt i verden. 

At udbrede kvindens ret til 
at tage sit ufødte barns liv er 
ikke at udbrede sundhed, men 
ideologi. En ideologi, der giver 
kvinden suverænitet over sit 
ufødte barn, men fratager bar-
net beskyttelsesværdigheden. 

Et fattigt livssyn
Når man eksporterer den 

fri abort, eksporterer man det 
fattige livssyn, at indgangen i 
denne verden ikke er en naturlig 
selvfølge. At være menneske 
under den fri abort er at være 
heldig ikke at blive prikket ud. 

Tilsvarende bliver moder-
skabet noget, man skal gøre 
sig fortjent til, for man kunne 
jo vælge det fra. Og indsatsen 
for at redde både den trængte 
kvinde og hendes ufødte barn 
vil naturligt nedprioriteres, hvis 
muligheden for at løse proble-
met med en abort er til stede.

Historien har gang på gang 
forsøgt at lære os, at det går 
galt, når magtfulde organisatio-
ner eller regimer går foran med 
at udbrede ideologier, der gerne 
vil bringe ofre - i form af andre 
mennesker! 

Lad os hoppe af den vogn i 
en fart. 

Lad os udbrede livets kultur 
og alene kæmpe for at redde 
liv - kvindens liv og barnets liv. 

Fri abort - ideologi 
forklædt som sundhed
“Det er fuldstændig uacceptabelt, at vi fortsat tillader, at kvinder og piger dør i usikre aborter,” skriver den 
verdensomspændende sammenslutning af abortaktivister kaldet ”International Campaign for Women’s Right 
to Safe Abortion” i en opfordring til FN’s generalsekretær Ban Ki-moon.

Ellen Højlund Wibe (th.)
cand. bac., landssekretær

i Retten til Liv

- Man forsøger at slippe for at forholde sig til etikken i abortspørgsmålet ved at reducere det til et rent sund-
hedsanliggende. Men det kan man ikke, mener Kerstin Hoffmann og Ellen Højlund Wibe.

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!
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Kære Orla Lindskov
Jeg har et ønske om at komme 

nærmere til Gud. Jeg synes, at 
kristendommen, som jeg møder 
den, savner dybde og inderlighed.

Det er først og fremmest min 
egen kristendom, jeg taler om. 
Måske også kristendommen som 
helhed i vores land. 

Det er kun et par år siden, at 
Gud kaldte på mig, og jeg mødte 
Jesus. I forhold til, hvad jeg for-
ventede, ja, så må jeg sige, at 
jeg er skuffet.

Min hustru og jeg har været 
ude for nogle hårde slag. Der 
er indtruffet alvorlige ting i vores 
familie, altså blandt vores nærme-
ste. Det handler både om fysisk 
og psykisk sygdom. Hvor er det 
hårdt at se ens nærmeste lide. 
Jeg længes efter at blive fyldt 
med Guds kraft, så jeg virkeligt 
kan hjælpe.

Jeg føler mig slet ikke nær 
ved Gud. Jeg føler ikke, jeg er i 
Guds plan.  

Jeg føler, at jordens overfl ade 

næsten hver dag skælver under 
mine fødder. Kan du give mig lidt 
vejledning?

Mit liv har nok været overfl adisk 
indtil nu. Jeg har været bundet af 
vaner og rutiner. Jeg har været 
for meget optaget af arbejde og 
fornøjelser. Hvad hjælper det 
mig nu? 

Orla Lindskov, jeg beder om 
din hjælp.

M.v.h. 
En søgende mand

Kære søgende mand
Som jeg læser dit brev, går din 

søgen ud på at komme nærmere 
til Gud. 

Men ofte er vi, som du, nødt 
til smertefuldt at opleve vores 
åndelige begrænsning, inden 
vores søgen starter.

Det kan blive af mægtig betyd-
ning for dig og dine kære, at du 
længes efter at komme nærmere 
til Gud.

Nærmere ti l  Gud betyder 
nemlig også dybere ind i Guds 
kraft. Det er det modsatte af det, 
du kalder overfl adisk kristendom. 

Hvis vi tror, at overfladisk 

kristendom er ægte kristendom, 
så bliver vi skuffet, ligesom du 
er blevet. 

Vores forventninger bliver ikke 
opfyldt. 

Så prøver vi heldigvis ofte at 
søge dybere ned i kristendom-
men, altså nærmere til Gud og 
til Guds kraft.

Vi læser et sted i Bibelen 
ordene: ”men de kunne ikke 
helbrede ham.” 

De ord står i Matthæus-evan-
geliet kap. 17, vers 16 om Jesu 
disciple, da de forsøger at hel-
brede en månesyg dreng. 

Den månesyge drengs far 

var kommet til Jesu disciple i 
håbet om, at de kunne helbrede 
hans dreng. Disciplene ville 
gerne. Men de kunne ikke. Så 
gik drengens far heldigvis videre 
til Jesus, og Jesus helbredte 
drengen.

Jeg tror, at disciplene var 
skuffede. De havde levet som til-
skuere til, hvad Jesus formåede.

Men så underviste Jesus dem 
om Guds kraft og om, hvordan 
man får Guds kraft. 

Han sagde noget i retning af: 
”Kære disciple, hvis I vil kunne 
udfri sådan en dreng, så skal I 
dybere ind til Gud. Ind til Gud for 

at blive fyldt af hans kraft.” 
Jesus talte derefter til dem 

om, hvordan dette kan ske. Han 
underviste dem om bøn og faste. 
Han sagde: ”Den slags fordrives 
kun ved bøn og faste.”

Sådan vil Jesu svar også være 
til os i dag, når vi er magtesløse 
og søger hans svar og hans 
hjælp.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla!
Mange tak for din forbøn samt 

salvedugene. 
Nu beder jeg dig om på ny at 

salve dem til mig.
Da jeg modtog dem sidst, fi k 

jeg fi re døgn helt uden smerter. 
Det var vidunderligt. 

Derefter begyndte smerterne 
stille at vende tilbage. Og nu er 
det ved at være slemt igen. 

Jeg forstår ikke helt dette sy-
stem. Men jeg har en stærk tro 
på, at Herren vil helbrede mig 
helt. Men der må være noget, 
der blokerer.

Sidst vi var til et møde med 
dig, og da du bad for de syge, da 
lagde jeg selv min hånd på mit lår 
og på min hofte. Jeg følte da, at 

Gud derved også rørte ved mig. 
Jeg kan jo ikke gå frem til 

forbøn hver gang, og Herren ved 
jo også, hvad jeg har brug for. 
Så at sidde stille og bede, mens 
du lægger hånd på og beder for 
andre, derved tror jeg også, at 
Gud ser til mig og mine behov.

Kh. fra
En der venter

SVAR:
Kære du, som venter
Når du sidder stille og beder 

for de andre syge og trængende 
på mødet, så tror jeg ligesom du, 
at Gud også ser til dine behov. 

Som jeg sommetider har skre-
vet: Den bedste bøn, vi kan bede 
for os selv, - det er faktisk bøn-

nen, vi beder for andre. 
Jesus er et meget stærkt 

forbillede på dette. På korset gik 
han i forbøn for sine mordere 
med ordene: ”Fader, tilgiv dem, 
for de ved ikke, hvad de gør.”

Men nu tilbage til det forhold, 
at dine smerter, som du skriver, 
stille begyndte at vende tilbage 
efter fi re smertefri døgn. 

Når det sker, da skal du søge 
forbøn igen hurtigst muligt. Eller 
også skal du sende din salvedug 
tilbage hurtigst muligt. Derfor er 
det godt at have to salveduge, så 
man altid har den ene hos sig.

Hvor ville det være skønt, hvis 
alle de syge, vi bad for, blev hel-
bredt øjeblikkeligt. Sådan er det 
bare desværre ikke af forskellige 

årsager. 
Det er derfor vigtigt at følge Bi-

belens formaning om at være ud-
holdende i bønnen. Det samme 
gælder altså også for forbønnen. 
Den bør også være udholdende.

Jeg har bedt for syge i bl.a. 
Schweiz, i Tyskland, i Norge, 
på Færøerne og i Japan. Men 
Danmark var og er faktisk det 
land, hvor det er hårdest at bede 
helbredelse igennem til de syge. 

Nogle forklarer dette med, 
at der ligger et sort, tykt tæppe 
over Danmark, som holder bøn-
nesvar fra Gud tilbage. Dette 
sorte, tykke tæppe er selvfølgelig 
djævelens værk. Men det skyldes 
også vantroen i vores land. 

Derfor er megen og udhol-

dende bøn nødvendigt for at slå 
hul i dette sorte, tykke tæppe.  

Jeg søgte på et tidspunkt Gud 
for et svar på, hvorfor der er 
sådan et sort, tykt tæppe over 
Danmark.

Forklaringen er, at bønnen i 
forhold til tidligere nu næsten 
er forstummet i det danske folk. 
Vantroen har fået overtaget. 

Dette forhold medfører megen 
lidelse i vores land. For, som 
Bibelen siger: Uden kendskab 
til Gud dør et folk. 

Dette er smertefuldt for alle. 
Men nok især for de syge. Der er 
virkeligt brug for din og min for-
bøn for vores land, for Danmark.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Jeg mangler kraft til at hjælpe min familie

Vi må søge nærmere Gud for at få hans kraft

Det er vigtigt at være udholdende i bøn

Så prøv  at søge dybere ned i kristendommen, altså nær-
mere til Gud og til Guds kraft.

Det hårdt at se mine 
nærmeste lide. 

Jeg længes efter at blive 
fyldt med Guds kraft, så 
jeg virkeligt kan hjælpe.

Jeg har en stærk tro på, 
at Herren vil helbrede mig 
helt. Men der er noget, der 
blokerer.
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Kommentar og reportage af 
Iben Thranholm, New York

I dagene op til valget var jeg 
i Washington DC for at vejre 
stemningen og lave inter-
views. Amerikanerne var ikke 
nær så optaget af realpolitik 
som spørgsmålet om den 
moralske og politiske kor-
ruption, som Trump under sin 
valgkamp afslørede, og om 
hvorvidt der ville blive fusket 
med valgmaskinerne. Det var  
“the talk of the town”. 

Jeg talte med mange, som 
ville stemme på Trump, men 
som samtidigt havde opgivet 
håbet om at han rent faktisk 
kunne vinde. For den magtelite, 
som han var oppe imod, og 
mediernes hadefulde hetz var 
for mægtige. 

Alle udtrykte de en dyb mistro 
til, at valget rent faktisk ville 
foregå på ærlig og demokratisk 
vis. De følte sig meget overbe-
viste om, at Hillary allerede var 
“valgt ind” af en skjult magtfuld 
elite, som ville gå meget langt 
for at få hende i Det Hvide Hus. 

Jeg selv svingede lidt frem og 
tilbage mellem troen på Trumps 
sejr og mistroen til det politi-
ske system. Når jeg dagligt så 
Trumps vælgermøder, de så-
kaldte rallies, hvor tusinder og 
atter tusinder af amerikanere 
stimlede sammen, og så deres 
entuisiasme, deres gode vilje, 
deres fredelige oprør imod po-

litisk korrekthed og en korrupt 
elite, var det min fornemmelse, 
at noget meget stort var på vej. 

For hver tale, som Trump 
holdt, virkede det som, at han 
gennemgik ikke bare en per-
sonlig udvikling, men også 
en prøvelse, som forandrede 
ham fra at være en brovtende 
businessmand til en ægte og 

godthjertet folkeleder. 
Men med al den negative 

omtale, hvis ikke hetz, fra alle 
sider, tænkte jeg, at det kun var 
Gud, som kunne bane vejen for 
Trump til Det Hvide Hus.

Valgdag i New York
Valgdagen i New York star-

tede med lange køer foran 
valgsteder allerede fra klokken 
seks om morgenen. Folk ville 
stemme. Det var et godt tegn. 
Og køerne voksede og vok-
sede, som dagen skred frem, 
også fordi valgmaskinerne viste 
sig at være i stykker. 

Det forhalede stemmeaf-
givningen. Fordi der gennem 
valgkampen var blevet talt så 
meget om valgfusk, skabte det 
naturligvis en grim mistanke 
om, at det var med vilje. Ellers 
lignede dagen i New York alle 
andre dage. 

Da det begyndte at skumre, 
tog jeg op til Trump Tower, som 
ligger tæt på indgangen til Cen-
tral Park i den nedre ende. Last-
biler med store lad fyldt med 
sand stod parkeret rundt om 
indgangen til Trumps enorme 
skyskraber, Trump Tower, som 
et værn mod eventuelle volde-
lige angreb og bombeattentater. 

Folk stimlede sammen foran 
tårnet, fordi Trump sad oppe 
i toppen af bygningen i sin 
penthouse-lejlighed, hvor han 
tilbragte aftenen med sin fa-
milie. Et stort opbud af politi 
sørgede for, at folkemængden 
bevægede sig konstant. Det var 

forbudt at stå stille. 

Flere steder på Midtown 
Manhattan var storskærm e 
stillet op, så folk kunne følge 
resultaterne. Det var en lun 
aften, så mange sad ude på 
fortovscafeerne. Selv tog jeg 
videre mod Times Square, hvor 
Fox News, den konservative 
tv-kanal, der har støttet Trump, 

havde en gigantisk storskærm, 
som dækkede en hel bygning. 

Først undrede jeg mig over, 
at forholdsvis få mennesker 
var mødt op. Normalt er der et 
tæt menneskemylder på Times 
Square, men på valgaftenen var 
der en lidt mat og tom stemning. 
Og jo fl ere resultater, der rul-
lede ind til Trumps fordel, desto 
mere syntes tiden at stå stille på 
stedet, der ellers aldrig sover. 

Da det begyndte at stå klart, 

at Trump ville løbe med sejren, 
lignede de fl este på pladsen 
nogle, der var til deres egen 
begravelse. Jeg hørte ingen 
begejstrede brøl eller så nogen 
udtrykke glæde overhovedet. 

Det stod i skærende kontrast 
til min egen jubel over udsigten 
til at Trump, en præsident, der 
er imod abort og for traditionelle 
familieværdier, kunne komme til 
at indtage Det Hvide Hus i en 
tid, hvor den slags politikere 
ellers er totalt udelukket fra det 
gode selskab. 

Tæt på Trump triumf
For at komme lidt væk fra den 

depressive stemning på Times 
Square søgte jeg op mod Fox 
News hovedkvarter, som ligger 
blot fem minutters gang derfra. 

Her stod en folkmængde ude 
foran og kiggede direkte ind i 
tv-studiet gennem en glasvæg 
og fulgte udviklingen. 

Her var stemningen noget 
mere løftet. Trumps vælgere 
bar røde kasketter med teksten: 
Make America Great Again. De 
brød ud i begejstring, hver gang 
en sejr rullede ind til Trump. 

Men alligevel var fremmødet 
begrænset og behersket. New 
York er traditionelt set en demo-
kratisk stat, og selvom Donald 
Trump selv er new yorker, har 
de fl este i byen stemt på Clin-
ton. Det forklarer noget af den 
matte og døde stemning i byen 
på valgaftenen. Men presset 
på Trumps tilhængere har også 
været så stort, at de fleste 

ikke har turdet sige, at de ville 
stemme på ham, og derfor har 
gået stille med dørene. 

Folk tav om det, men i stem-
meboksen talte de. Der blev 
sandheden sagt.  

En sejr for sandhed
Da det stod klart, at Trump 

stik imod alle prognoser, me-
ningsmålinger og analyser var 
valgets vinder, blev jeg selv fyldt 
af et nyt håb. 

Når en mand - som ikke er 
politiker, som går stik imod al 
politisk korrekthed, som afslører 
politisk og moralsk korruption 
og taler imod Washington og 
Wall Street - kan vinde så 
stort og skabe en ny folkelig 
bevægelse, der vel at mærke 
er fredelig, ja så er alt muligt. 

En undersøgelse viser, at 
93 procent af alle medier var 
imod Trump og tegnede et 
yderst kritisk billede af ham. 
Danske medier har ikke bragt 
en eneste positiv historie (på 
nær NewSpeek). 

Derfor var der ingen, der 
troede på, at han kunne vinde. 
Men det gjorde Trump. Derfor er 
jeg tilbøjelig til at mene, at Gud 
må have en plan med Trump. 

Gud elsker det umulige, og 
det er, hvad der sket omkring 
og med Trump. Og med hans 
tilhængere, der har opdaget 
kraften i den gode vilje og det 
at søge sandheden. Og i at tro 
i stedet for at frygte.

Ny dimension til tro
Selv om Trump har talt meget 

lidt om tro og religion i sin valg-
kampagne, har han alligevel  
givet en ny dimension til begre-
bet tro i en tid, hvor tro, håb og 
kærlighed har det svært. 

Hans ukuelige vilje til at af-
sløre den moralske korruption 
og sige sandheden på folkets 
vegne har på en måde givet en 
ny dimension til det at tro. 

Hans eksempel viser, at tro 
kan fl ytte bjerge. Og at tro er 
stærkere end frygt og skræm-
mekampagner, som det var 
tilfældet med Brexit. 

Der kan findes flere gode 
politiske forklaringer på, hvorfor 
Trump fik en jordskredssejr, 
men jeg vælger at tro på, at den 
i sidste ende skyldes, at for Gud 
er alting muligt. 

Trumps utrolige sejr
Iben Thranholm giver sin personlige beskrivelse af situationen i USA lige før og efter Trumps overraskende sejr.

Der er generelt ikke mange Republikanere i New York. Her er 
dog en begejstret Trump-tilhænger. 

Iben Thranholm med Det 
Hvide Hus i baggrunden.

- Jeg talte med mange, som ville stemme på Trump, men som samtidigt havde opgivet håbet om, at han rent faktisk kunne vinde. For 
den magtelite, som han var oppe imod, og mediernes hadefulde hetz var for mægtige, fortæller Iben Thranholm.
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Irakisk kirke holdt gudstjeneste 
efter 2 år under IS’ kontrol
En irakisk kirke i byen Qaraqosh har nu holdt sin første guds-
tjeneste i to år efter at være sat fri fra IS’ kontrol.

Mens de irakiske styrker fortsætter kampen for at befri Mosul fra 
IS, vender stadig fl ere irakere hjem og begynder at genopbygge 
deres hjem og lokalsamfund.

Den syrisk-katolske kirke i Qaraqosh var blevet delvis ødelagt, 
bla. af en påsat brand, og fl ere statuer var blevet halshugget af IS. 
Alligevel holdt  man gudstjeneste få dage efter befrielsen.

Blandt kirkegængerne var nogle af de få overlevende fra byens 
kristne befolkning sammen med irakiske sikkerhedsstyrker, som 
havde hjulpet med at befri byen.

Bodil

Ballettrup bruger forestilling til 
at advare unge mod okkultisme
En dansegruppe fra Virginia vil opføre en ny ballet, som dels 
skal inspirere til tro på Gud, dels advare folk mod at tage del 
i noget okkult.

Ifølge CBN.News siger Arnora Hummel, som ejer Masterworks 
Touring Company i Chesapeake, Virginia, at Gud gav hende ideen til 
den nye ballet med titlen ”Lily and the Gypsies” (Lily og sigøjnerne).

- Helt ærligt, det kom bare til mig på en times tid. Han gav mig hele 
historien og sagde, at det handler om at bekæmpe fjenden, så han 
ikke drager unge ind i det okkulte, fortæller Hummel til CBN.News.

Balletten “Lily and the Gypsies” handler om Lily, som af en si-
gøjnerdronning bliver overbevist om, at hendes forældre er døde. 
Dermed bliver hun draget ind i en okkult sammenhæng, hvor hun 
får nye ”evner”. Tilsidst bliver Lily dog klar over bedraget og fi nder 
sine forældre i live.

Alle de 50 dansere i gruppen deler Arnora Hummels vision for 
den nye forestilling.

- Det vigtigste, folk kan tage med sig, er det, at uanset hvor dybt 
du er faldet eller hvor mange afveje, du har taget, kan du altid 
komme tilbage til Guds vej, forklarer danser Jessica Hartsfi eld, der 
har titelrollen som Lily.

Bodil

Af Bodil Lanting

Kristne fl ygtninges situation 
i tyske asylcentre er ”ikke til 
at bære”.

Sådan lyder konklusionen i 
en rapport fra oktober, som blev 
udgivet med Åbne Døres tyske 
afdeling som medudgiver.

Rappor ten dokumenterer 
743 tilfælde af diskriminering, 
dødstrusler og fysiske overgreb 
mod kristne begået af muslimske 
flygtninge og ansatte mellem 
februar og maj i år. Samtidig 
understreges det, at dette kun er 
toppen af isbjerget.

Overgreb forties
Rapporten sætter også fokus 

på problemerne ved at rapportere 
om de religiøst betingede angreb. 

Der fi ndes nemlig to ekstreme 
holdninger til sagen: Mange me-
dier og politikere vil ignorere eller 
forsvare muslimske fl ygtninges 
angreb ud fra hensyn til politisk 
korrekthed, mens de mest højre-
orienterede vil udnytte statistik-
ken til egen politisk vinding.

Men det bør ikke føre til forti-
else af problemet, for trosfrihed 
er en menneskeret, understreger 
Åbne Døre. Og netop Tyskland, 
der ofte agerer vagthund overfor 
brud på menneskerettighederne 
på den internationale scene, bør 
ikke opgive at beskytte minorite-
ter af hensyn til politiske mål eller 
visse gruppers særinteresser. 

Tyskland har modtaget over 
1 million fl ygtninge siden 2015. 
De fl este bor tæt sammen, og 
fl ertallet har muslimsk baggrund. 
Samtidig er centrenes sikker-
hedsfolk - som ansættes, fordi de 
har relevante sprogkundskaber 
og selv er migranter - skyld i en 
tredjedel af overgrebene.

En rapport fra maj satte fokus 
på problemet, men angav ingen 
løsninger. Den seneste rapport 

tilføjede 512 dokumenterede 
tilfælde af religiøs forfølgelse af 
kristne fl ygtninge. Det totale antal 
er 314 dødstrusler, 416 voldelige 
angreb og 44 seksuelle overgreb.

Kun 17 procent af ofrene havde 
meldt deres sag til politiet. Nogle 
undlod at gøre det af frygt for nye 
angreb på deres familie i Tyskland 
eller i hjemlandet. Og mange kvin-
delige ofre af mellemøstlig bag-
grund undlader at melde sager på 
grund af den skam, der forbindes 
med seksuelle overgreb.

En syrisk kvinde i rapporten 
fortæller, at hun blev angrebet 
med en kniv og kaldt ”en ulæk-

ker svine-ædende vantro”. Hun 
fi k også at vide, at hun ville blive 
stukket ihjel, hvis hun viste sig i 
køkkenet igen.

Omrejsende Sharia-råd
I en undersøgelse offentliggjort 

den 24. oktober fortæller Åbne 
Døre, at en gruppe kristne fra 
Rotenburg fandt en seddel med 
teksten: ”Halshug de vantro”, da 
de vendte hjem fra kirke i juli.

Herefter søgte de kristne asyl i 
en lokal kirke. En af dem fortæller: 
”Den samme gruppe muslimer fra 
forskellige lande rejser rundt og 
former et Sharia-råd; de rådgiver 

om, hvad man skal gøre med os 
og hvilke love, de skal bruge, når 
de dømmer os. Rådet består af 
sheiker og mullah’er”.

Åbne Døre konkluderer, at 
mens nogle moderate muslimer 
forsvarer de kristne, er der tale 
om et både stort og omfattende 
problem. Det hænger sammen 
med flygtningenes baggrund i 
hjemlande som Iran, Syrien, Irak 
og Afghanistan, der alle hører til 
i top-ti på Åbne Døres liste over 
lande, hvor kristne forfølges mest.

Flere muslimer konverterer
Samtidig er det blevet bekræf-

tet, at stadig fl ere muslimer bliver 
kristne. Mere end halvdelen af 
ofrene på asylcentrene var kon-
verterede, og 29 % af dem var 
blevet kristne siden ankomsten 
til Tyskland.  

Tyske politikere er delt i re-
sponsen til rapporten. ”Dem, der 
terroriserer kristne eller ateister 
i fl ygtningecentre skal ikke have 
ret til at ansøge om asyl”, udtalte 
integrationskommissær Martin 
Neumeyer på et pressemøde 
efter lanceringen af Åbne Døres 
rapport.

Men andre politikere har valgt 
at nedtone antallet af sager. De 
hævder, at overgrebene ikke er 
religiøst motiverede - eller de 
udtrykker en forventning om, at 
fl ygtningene ”bare må lære at leve 
i fred med hinanden”.

Blandt ofrene ønskede et stort 
fl ertal adgang til ”separate bolig-
ordninger” for kristne fl ygtninge. 
Men der er ikke tegn på, at det 
vil ske i nær fremtid.

Rapporten slutter derfor med 
følgende advarsel:

”Der bør ikke foretages fl ere 
”integrations-eksperimenter” på 
de kristne fl ygtninges og andre 
religiøse minoriteters bekostning.”

Israel har sat etiopiske jøders 
hjemkomst på statsbudgettet
De etiopiske Falash Mura jøder bliver udsat for vold fra deres 
nabostammer. Derfor fl ygter mange til hovedstaden Addis 
Abeba, hvor de lever i stor fattigdom. Men fremover vil Israel 
hvert år tilbyde ca. 1300 etiopiske jøder opholdstilladelse.

Det skriver Den Internationale Kristne Ambassade (ICEJ). Med 
opholdstilladelsen følger særlige tilskud og uddannelsesprogram-
mer for de nyankomne. De seneste to år er der ikke kommet nye 
falasha’er til Israel, og fl ere familier lever adskilt. Nu er udgifterne 
imidlertid kommet med i statsbudgettet, og fl ere kan derfor søge til 
Israel, selv om transporten til landet ikke er med i budgettet. 

ICEJ oplyser, at de har følt Guds kald til at fi nansiere fl yrejserne 
for de første 500 etiopiske jøder og har doneret 500.000 $ til formålet. 

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange falashaer, der fi ndes 
i Etiopien. Samtidig betvivler mange i Israel deres jødiskhed, bl.a. 
fordi de har været under kristen indfl ydelse i Etiopien.

Bodil

743 overgreb i tyske asyl-
centre er ’toppen af isbjerget’

Åbne Døre advarer i ny rapport:

Mange overgreb mod kristne fl ygtninge forties af politiske årsager. Men det er urimeligt at 
eksperimentere med religiøse minoriteters liv og helbred, mener Åbne Døre.

En rapport fra Open Doors Deutschland i maj satte fokus på 
kristne fl ygtninges problemer. Nu dokumenterer en ny rapport, 
at 743 kristne og 10 yazidier har været udsat for trusler og over-
greb på tyske asylcentre i perioden feb.-maj 2016.

Norge: Kristeligt Folkeparti vil 
bekæmpe tvillinge-aborter
Forældre til tvillinger skal have forlænget barselsperioden, 
så de kan være sammen med børnene de første fi re måneder 
efter fødslen.

Det foreslår Kristeligt Folkeparti ud fra ønsket om at modvirke 
tvillingeabort (fosterreduktion). Samtidig foreslår KrF at fordoble det 
engangsbeløb, som ydes til nybagte forældre efter en fødsel eller 
adoption. Engangstøtten er nu på 46.000 norske kroner.

Bodil

En katolsk præst i San Francis-
co har påtaget sig den særlige 
tjeneste at bede på de steder, 
hvor der er foregået mord.

ChristianToday.com skriver, 
at Rev. Michael Quinn fra The 
Archdiocese of San Francisco 
sammen med to kolleger regel-
mæssigt går rundt for at bede på 
San Franciscos gader.

Præsterne står stille, hvor der 
er begået mord og beder om at 

Gud vil ”fordrive den dødsskyg-
ge”, som hænger over området.

- Man vænner sig nærmest til 

området, siger Rev. Quinn til The 
San Francisco Examiner.

Når præsterne ikke kender 
det nøjagtige sted for mordet, 
vælger de at bede under et træ 
i nærheden.

- Vi plejer at bede nær et træ, 
når vi ikke kender det nøjagtige 
sted, fordi træet er et tegn på liv, 
forklarer Julio Escobar, der er en 
af Rev. Quinns medarbejdere.

Præsterne nøjes dog ikke 
med at bede. De prøver også 

at hjælpe de dræbtes familier i 
lokalområdet. Desuden opsøger 
de fængsler og arresthuse for at 
tale med de indsatte.

- Vi skaber relationer med 
familien og følger familien i pro-
cessen. Vi inviterer dem også til 
en åndelig retræte, som kan give 
dem trøst og helbredelse. Når 
de så er blevet klar til det, vil de 
hjælpe andre familier, forklarer 
Julio Escobar.

Bodil

Præster beder, hvor folk er blevet myrdet
Rev. 
Michael 
Quinn 
leder for-
bønstjene-
sten i San 
Francisco.

En gruppe katolske præster i San Francisco har en helt særlig tjeneste.
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Julegaveidéer  
    -Find julegaven i-Find julegaven i Udfordringens webshop   

       5% RABAT på alle bøger for Udfordringens abonnenter.

Følg en gruppe teenagere med hver deres 
overnaturlige evne i kampen mod mørket.
Serien ’Evnen’ 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 kræf-
ter... Følg Sophie, Johanne, Peter, Sebastian og Søren 
i deres udvikling fra at være en almindelig teenager til 
at forstå den åndelige virkelighed og deres opgave i 
kampen, der udspiller sig omkring dem. 
”Evnerne” tager udgangspunkt i Bibelens nådegaver, 
og dermed er historien måske slet ikke så langt fra 
virkeligheden?  
Pris pr. stk. kr. 148,00
Køb hele serien for kr. 400,00 (Varenr. 1461) 

Romanserie af Vibeke Binderup:

Evnen I + II + III

Evnen 
(varenr. 1472) 

Evnen II - Mørkets forklædning 
(varenr. 1637) 

Evnen III - Mørkets hævn
(varenr. 1547) 

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 krimi-
nalitet, for splittet af krig, i for dybt åndeligt mørke 
til, at det kan forandres. Gud har givet os nogle 
grundlæggende principper, der er nøglen til ethvert 
problem, som vi støder på i det enogtyvende år-
hundrede. Svarene fi ndes mellem første og sidste 
side i én eneste bog – Bibelen.

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

Indbundet, 278 sider. kr. 199,- (Varenr. 8)

Som ung sagde Loren 
Cunningham nej til at 
træde ind i sin tantes 
succesfulde virksomhed. 
I stedet fulgte han Guds 
kald og startede missi-
onsorganisationen Youth 
With A Mission.

Andagter til hele året af ny dansk forfatter:

Elsket af Ham
Af Line Nielsen 

Det begynder med ham. Alt begynder med ham. Uden ham var der slet ingen-
ting. Uden Jesu kærlighed ville livet være tomt, koldt, intetsigende, ondt og 
livløst. Vores relation begynder 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 
kærlighed hver dag. Vi har brug for at overgive vores liv i hans kærlige hænder 
hver eneste dag.  

”Line giver svar på menneskets søgen efter en kærlig Gud - og har fundet svaret i 
de mange tekster fra Bibelen. Alt drejer sig om at se Guds kærlighed, åbenbaret i 
Jesus Kristus og at erfare, at jeg er elsket af Gud. Jeg kan på det varmeste anbe-
fale denne andagtsbog.” - Richard Müller, teol. dr.

Indbundet, 386 sider. kr. 199,- (Varenr. 170)

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med 
rette sige, at Efe-
serbrevet er højde-
punktet i hele den 
bibelske åbenbaring.”

Sådan skriver 
Leif Rasmussen, tidligere lærer på 
bibelskolen i Kolding, i ”Efeserbre-
vets skjulte Hemmelighed”. I bogen 
gennemgår han Paulus’ brev til 
menigheden i Efesus og giver læseren 
en dybere forståelse af det samlede 
budskab og af hvert kapitel. 

118 sider. 98 kr. (Nr. 1678) 

Nyhed!Nyhed!

Efeserbrevets skjulte 
Hemmelighed
Af Leif Rasmussen

HUSK!

i porto på alle ordrer i DK

Kun 29 kr. 
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Livsfarlige følelserLivsfarlige følelser
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Stress, vrede, frygt, angst og Stress, vrede, frygt, angst og 
depression - negative følelser depression - negative følelser 
kan blive en tikkende, tidsindstil-kan blive en tikkende, tidsindstil-
let bombe. Men du behøver ikke let bombe. Men du behøver ikke 
blive deres offer. (Norsk)blive deres offer. (Norsk)

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1363)
(N

r. 1363)

Bedre helse på naturlig visBedre helse på naturlig vis
Af dr. Don ColbertAf dr. Don Colbert
Du kan begynde at foretage Du kan begynde at foretage 
sunde valg - én dag af gangen. sunde valg - én dag af gangen. 
Du kan gøre meget for din Du kan gøre meget for din 
sundhed, og det er på tide at sundhed, og det er på tide at 
prioritere den. (Norsk)prioritere den. (Norsk)

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1364)
(N

r. 1364)

Nyt livet og lev lengerNyt livet og lev lenger
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Stress ned! Bliv fri for frygt, bekym-Stress ned! Bliv fri for frygt, bekym-
ring og usunde vaner. Forstå sand-ring og usunde vaner. Forstå sand-
heden om stresshormoner.Norsk heden om stresshormoner.Norsk 
udgave. Se fl ere af dr. Colberts udgave. Se fl ere af dr. Colberts 
bøger på hosianna.dk (Norsk)bøger på hosianna.dk (Norsk)

Det du ikke vet, Det du ikke vet, 
kan ta livet af digkan ta livet af dig
Af dr. Don Colbert Af dr. Don Colbert 
Få viden som kan give dig et Få viden som kan give dig et 
godt liv og helbred. Af den godt liv og helbred. Af den 
kristne læge, som selv blev syg kristne læge, som selv blev syg 
af stress - og rask igen. (Norsk)af stress - og rask igen. (Norsk)

kr. 149,00  
kr. 149,00  (N

r. 1362)
(N

r. 1362)

    Giv en julegave som varer længe...  

kr. 249,00  
kr. 249,00  (N

r. 1356)
(N

r. 1356)
”The best is yet to come” 
står der på sangeren 
Frank Sinatras gravsten. 

Også da Etta Cameron, 
H.C. Andersen, Søren Ki-
erkegaard og mange andre 
forlod denne verden, lod de 
deres tro på livet efter dø-
den blive mejslet ind i sten.
Det har inspireret forfatteren 
Daniel Øhrstrøm til at skrive 
opstandelsessalmer - med 
hver sin særlige gravsten 
som udgangspunkt.

Med bogen følger også en 
CD med musik af:
Sofi a Hedia, Ann Falden, 
Janne Mark, Sabina Ma-
thew, Silas Eriksen, Anders 
Bruun, Hans Poulsen, Klo-
ster, Mikael R Andreasen, 
Margretha Højgaard Poul-
sen, Solrun Stig, Kristine 
Bruun Jørgensen, Kenneth 
Kühn, Tobias Grumstrup 
Øhrstrøm, Daniel Øhrstrøm, 
Louise Tuxen, Louise Adrian 
og Fangekoret. 

Daniel 
Øhrstrøm (f. 
1979), er kul-
turjournalist 
på Kristeligt 
Dagblad, 
foredragsholder og medfor-
fatter til bl.a. bestsellerne 
”Den forbudte frelse” og ”Mit 
livs øjeblik”. 

Flot kraftig bog + CD med 
opstandelsessalmer og 
smukke fotos. 92 sider
Kr. 249,- (Varenr. 1451)

”Th b i ” M d b f l å D i l

Opstandelsessalmer Bog+CDOpstandelsessalmer Bog+CD
kr. kr.  199 199,oo,oo

Jefferson Bethke

Jesus  > Religion
Dette er bogen om, hvorfor Jesus er 
så meget bedre end at anstrenge sig 
og gøre mere for at prøve at blive god 
nok.

I 2012 blandede Jefferson Bethke sig 
i kulturdebatten med sit passionerede 
og provokerende digt; ”Why I Hate Re-
ligion, But Love Jesus.”  Den 4 minutter 
lange video blev en sensation, idet den 
blev set på YouTube af 7 millioner på 48 
timer.

I bogen uddyber Bethke de kontraster, 
han nævner i digtet - og understreger 
forskellen mellem præstation og nåde, 
lov og kærlighed, fortvivlelse og håb - og 
selvfølgelig religion og Jesus! 

Kr. 199,00 (Varenr. 1614)

fo
dd
d
DD
D
oo
h
skr. kr. 249249,oo,oo

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

- Kan incest tilgives? Af Jonna Theede - (Nr. 1282)
- Kun lidt slemt. Af Sara F. Jensen - (Nr. 1665)
- Fundet og fri. Af Iris M. Pedersen - (Nr. 1156)
- Jeg fandt håb! Af Birte Lykke Olsen - (Nr. 1442)

Ved bestilling på hjemmesiden, skriv ”Tilbud - 2 bøger for 98 
kr.” under bemærkninger sidst i bestillingen. 
Normalpris mellem 98 -168 kr. 

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

Bog af Bill Johnson:

Plads til Guds Nærvær
 Guds ånd bor i alle troende! Men han ønsker 
at fylde dig endnu mere, så det fl yder over til 
verden omkring dig. 

Tag med på rejsen, og mød mange af Det Gamle Te-
stamentes store profeter og konger, der var kendetegnet ved, at Guds 
nærvær hvilede over dem – mennesker, som Gud med Johnsons ord 
”gerne ville være sammen med.” I denne kompakte og stærke bog an-
sporer Johnson dig til at søge Guds nærvær mere end noget andet. 
I denne bog vil du opdage: 
Hvordan du bliver bevidst om Helligånden og reagerer på ham. Hvordan 
Helligånden manifesterer sig. Bibelske skikkelser, som tørstede efter 
mere af Guds ånd og lærte at give ham plads. Beretninger om kendte 
kristne lederes oplevelser med Guds nærvær.

Indbundet, 196 sider. (Varenr. 1679)

Elizabeth Alves

Kæmp og vind i bøn
- En praktisk guide til 
et levende bønsliv
Anmelderne skrev bl.a. :
”At ”stå i gabet” i bøn for andre er 
meget lettere, når du praktiserer, 
hvad Beth Alves underviser om i 
denne fremragende bog. Jeg an-
befaler den til alle, som er interesseret i et mere seriøst, 
disciplineret bønneliv.”
”En sund, helt igennem bibeltro, nede-på-jorden gennem-
gang af bøn.”    Kr. 198,00 (Varenr. 1635)

t i t i t
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Evas døtre  
Fire kvinder i hver sin ge-
neration kæmper for troen 
på Gud, kærligheden og 
det gode liv. Kr. 299,00
(Varenr. 1454)

Film om t o eller  med tankevækkende indhold (Film om t o eller  med tankevækkende indhold (Find fl ere titler i webshoppen!)Find fl ere titler i webshoppen!)

Indtil vi fi nder hjem
Følg 3 svenske søstre, som 
immigrerer til Amerika i 1897.  
De længes efter et rigtigt 
hjem, men lærer undervejs, 
at også rejsen har et formål. 
Om mod, tro og kærlighed. 
Kr. 249,00 (Varenr. 1636)

  Giv en julegave som varer længe... 

Leif Rasmussen viser med eksempler fra
Bibelen og vækkelseshistorien, at vejen frem 
går tilbage til udgangspunktet - nemlig Helligån-
dens afgørende betydning for liv og vækst, og 
Helligåndens nådegaver, der kan opdeles i:
• Åbenbaringsnådegaverne 
(visdom, kundskab og bedømmelse)
• Inspirationsgaverne 
(profetisk tale, tungetale og udlægning)
• Kraftgaverne 
(troens gaver, mirakler og helbredelse)

Kr. 98,00. (Varenr. 1615)

Romaner, stjerner og lidt mere...Romaner, stjerner og lidt mere...
Romaner af Ly n AustinRomaner af Ly n Austin

Læs Joel C. Rosenbergs politiske thrillerserie i 5 bind, der allerede har toppet New 
York Times’ bestsellerlister. Læs den fantastiske historie om Wall Street-strategen Jon 
Bennett og CIA-agenten Erin McCoy, hvor endetidens storpolitiske temaer blandes med 
action og stærke personlige oplevelser. 

Bind 1: Den Sidste Jihad  (Nr. 1134) - Bind 2: De Sidste Tider (Nr. 1290) - Bind 3: Det Endelige 

Valg (Nr. 1377) Bind 4: Kobberrullens Hemmelighed (Nr. 423) - Bind 5: Dødt Løb (Nr. 1439)

 Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg Thrillerserie i 5 bind af Joel Rosenberg

Pr. stk. kr. Pr. stk. kr. 19199,oo9,oo

Christiansfelder Adventstjerner
Christiansfelder-stjernerne er kendt over hele verden, hvor de i advents- og juletiden bruges som 
udsmykning i hjem, kirker, institutioner og butiksvinduer, samt udendørs. Stjernen er symbol på 
Bethlehemsstjernen, men også på Jesus som Morgenstjernen. 
Fås i følgende udgaver:

Hvid i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 1533) - eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 1530) 
Gul i papir som samlesæt 40 cm i diameter 250 kr. (nr. 1529) eller 60 cm i diameter 275 kr. (nr. 1531)

Hvid plastik samlesæt 40 cm i diameter 460 kr. (nr. 1527) 
Hvid plastik samlesæt 68 cm i diameter 495 kr. (nr. 1532) - eller med ophæng 750 kr. (nr. 1635)

Hvid plastik samlesæt 13 cm i diameter 100 kr. (nr. 1524) - eller samlet 130 kr. (nr. 1523)
Adapter til lille adventstjerne (13 cm) 100 kr. (nr. 1525) 

Alt bliver nyt
Borgerkrigen mellem Nord og Syd er ovre - frihed 
for nogen, fangenskab for andre!
Josephine Weatherly kæmper for at samle stum-
perne af sit liv, da hendes familie vender tilbage 
til deres plantage i Virginia. 

Ved at sammenvæve historierne om tre kvinder - 
datter, mor og frigivet slave - i en medrivende for-
tælling, bringer Lynn Austin på bedste vis histori-
en til live omkring de svære år ved Borgerkrigens 
afslutning og den efterfølgende genopbygning.

574 sider. Kr. 249,00 (varenr. 1545)

90 minutter i Himlen90 minutter i Himlen
Don Piper var død i 90 minut-
ter. Dette er fi lmen om kampen 
for at komme tilbage til livet, og 
en smag af Himlen som foran-
drer alt. En sand beretning.
DVD 98 kr. Varenr. 1682

’Tro som kartofl er’’Tro som kartofl er’
En fi lm om Angus Bucham 
og hans families arbejde med 
vækkelse og et børnehjem 
i Sydafrika. Smuk og tros-
styrkende.
DVD 98 kr. Varenr. 1638 

Flugten til frihedFlugten til frihed
Danske Viggo Mortensen 
spiller den katolske skolelæ-
rer Daru, som skal hjælpe 
en arabisk fange gennem 
ørkenen.
DVD 129 kr. Varenr. 1662 

War RoomWar Room
Et medrivende drama, der 
med humor og hjertevarme 
udforsker den magt, som bøn-
nen kan have på alle aspekter 
af vores liv. (Blueray kr. 129)
DVD 98 kr. Varenr. 1683 

Where Hope GrowsWhere Hope Grows
En baseballspiller må op-
give sin karriere, men en ung 
mand med Downs-syndrom, 
giver ham nyt håb og tro 
på livet.
DVD 98 kr. Varenr. 1667 

Ben HurBen Hur
Mini-serien Ben Hur fra 2010. 
Denne eventyrlige saga 
fortæller den episke historie til 
en ny generation. 
DVD 98 kr. Varenr. 1557 

Facing the GiantsFacing the Giants
Et actionspækket drama 
om en fodboldtræner på et 
kristent gymnasium, som 
bekæmper frygt og fi asko 
med sin urokkelige tro. 
DVD 98 kr. Varenr. 1578 

LutherLuther
Om en af historiens væsent-
ligste revolutionære perioder, 
da én mands overbevisning 
havde styrke til at forandre 
verden. 
DVD 98 kr. Varenr. 1033 

Leif Rasmussen
Vejen tilbage til fremtiden

Joyce Meyer: Forvent mere
Stol på at noget godt vil ske for dig hver dag.
Håb er noget af det mest kraftfulde i livet - den glade 
og tillidsfulde forventning om at noget godt vil ske. Det 
er umuligt at have succes uden også at have håb. Med 
”Forvent Mere” hjælper Joyce dig til at opnå en varig 
følelse af håb, bygget på din tro på Gud. Håbet er kun så 
stærkt som sin kilde.

Denne bog vil hjælpe dig med at sætte din lid til pålidelige 
ting og bygge dit håb på Gud. Den vil hælpe dig til at 
skabe mere glæde i dit liv. Joyce understreger, at uden 
håb i Gud, er der ikke meget du kan gøre, men med håb 
i Gud, er der ikke meget du ikke kan gøre.

Nyhed! Kr. 199,00. (Varenr. 1694)

Nyhed!Nyhed!
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✁ Undgå forhøjet porto, klip langs den stiplede linje

Jeg bestiller:
Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Nr. ______Titel _____________________________________Pris __________________________

Bestillingen skal sendes til (skriv tydeligt navn og adresse):

Navn: ___________________________________________________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________  

Postnr./By:  ____________________________

Telefon _______________ E-mail: ____________________________________________________

(Obs! Du kan også bestille og betale via www.hosianna.dk)

Hosianna
Udfordringens
Bøger & Musik

45-2016

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

Udfordringens webshop

Hosianna.dk
 har over 1.000 titler fra mange forlag.

Du kan både bestille på nettet 
og på kuponen.

 Bøger af Derek PrinceBøger af Derek Prince  Flot stor bog med bordvers 
Idé og illustrationer af Maria Schmidt

Tak for mad - Bordvers for børn
Flot og kraftig papbog med alle de kendte bordvers 
på  farvestrålende tegninger, som passer til teksten.
28 sider. A4 størrelse. Papbog. Kr. 98,00 (Varenr. 1643)

Bibelhistorier som Manga-teg eserie
MANGA MOSEBØGER genfortæller 1. 
Mosebog til 2. Mosebog kapitel 15. (Nr. 
1686)
MANGA MONARKER er historien fra GT 
om Israels konger. (Nr. 1284)
MANGA PROFETER (Nr. 1370)

I MANGA MESSIAS er Jesus 
hovedpersonen. (Nr. 1283)

MANGA METAMORFOSE er fortsættel-
sen, der følger apostlenes liv. (Nr. 1285)

    Aldersgruppe 9 -14 år.  Pr. stk. kr. 139,95
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Tak for mad!

g 2015

nna.dk

9-52-7

06-11-2015   11:51

Bibelen i mange fl o  e forskellige desig !Bibelen i mange fl o  e forskellige desig !

Se fl ere design og bestil Bibelen på hverdagsdansk eller i den autoriserede oversættelse på Hosianna.dkgg dsdansk ellller iii dddeeen aaaaaaauuuu

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

Maria Schmidt er mor 
til 3, billedkunstlærer 
og har virkeliggjort sin 
drøm om en bog med alle de kendte bordvers fra barndommen.

s

Find bogen her!Find bogen her!

DEREK PRINCE (1915-2003) blev ud-
dannet på Eton og Cambridge, hvor han 
senere fi k et professorat i fi losofi . 

Medens han tjente i den britiske hær 
under 2. Verdenskrig, oplevede han 
et livsforvandlende møde med Jesus 
Kristus. 

Han viede derefter sit liv til Bibelen og blev internationalt 
anerkendt som en førende bibellærer. Dereks primære 
gave er at forklare Bibelen på en klar og enkel måde.

Hvor visdommen 
begynder
Bibelen siger, at frygt for 
Herren er ”begyndelsen til 
visdom” (Salme 111,10) og 
”begyndelsen til kundskab” 
(Ordsprogene 1,7). 
Men ved folk i virkelighe-
den, hvad det vil sige at 
have ”frygt for Herren”? 

Kr. 200,00 -Varenr. 1690

Købt med blod
På korset udholdt Kristus alt 
det onde, som tilkommer os, 
og i stedet fi k vi del i alt det 
gode, der tilkommer ham. 
Men det er ikke nok at kende 
til Kristi forsonende værk - vi 
må gøre det virkeligt i vort 
eget liv.

Kr. 200,00 -Varenr. 1384

Lucifer afsløret
”Det er en meget farlig situati-
on at have kraftfulde og aktive 
fjender, som modarbejder dig, 
uden at du er bevidst om dem.
De fjender, vi som kristne 
kæmper imod, er ikke menne-
sker af kød og blod; det er de 
usynlige ånder.”

Derek Prince

Kr. 100,00 -Varenr. 1144

Kun 29 kr. HUSK!

i porto på alle ordrer i DK
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Nyt spil skal skabe samtaler 
om vigtige livsspørgsmål
Kirkefondets nye spil ”Om at være menneske” er udviklet for at skabe samtaler 
om vigtige livsspørgsmål, herunder også tro.
Spillet består af en terning 
og 108 spørgsmål fordelt på 
6 kategorier af kort: Tro, Håb, 
Kærlighed, Fødsel, Liv og Død. 

Spillet er udviklet af Lise 
Damkjær, der er civilingeniør, 
coach og proceskonsulent og 
medlem af menighedsrådet ved 
Valby Søndre Sogn i Køben-
havn. Lise har afprøvet spillet 
i mange forskellige grupper og 
sammenhænge med positiv 
respons.

Spillet spilles i grupper med 
2-5 personer. Man spiller typisk 
1½-2 timer eller mere afhængig 
af, hvor dyb snakken skal være. 

Hver deltager formulerer en 
udfordring, man gerne vil under-
søge i spillet, og så refl ekterer 
man over den gennem spillet. 

Udfordringen kunne fx være: 
Hvordan kan jeg være den 
forælder, jeg gerne vil være? 
Hvordan løser jeg en konkret 
konfl ikt, jeg er i? Hvad er det 

egentlig, jeg vil? Hvordan kan 
jeg føle Guds nærvær? skriver 
Kirkefondet i deres beskrivelse 
af spillet.

Kan bruges 
til lidt af hvert

Spillet kan anvendes i både 
kirkelige og ikke kirkelige sam-
menhænge. Kirker kan bruge 
spillet til at åbne spilleaftener, 
samtaleforløb i mindre grupper, 
til konfi rmander og konfi rmand-
forældre, i menighedsrådet, som 
gave til brudepar og i andre sam-
menhænge med behov for gode 
samtaler om store spørgsmål. 

Derudover håber Kirkefon-
det også, at spillet kan bruges 
sammen med partneren, med 
venner/veninder, til facilitering 
af eksistentielle samtaler på ar-
bejdspladsen og som individuel 
refl eksion.

Henrik

Anmeldt af forfatter, pastor 
Svend Aage Nielsen, Vedersø Klit

Mathilde Munks debutroman 
indledes med hendes digt om 
Skaberens dunkle vilje med 
os. Vemodigt hedder det: ”Vi 
længes, men længslen når ej 
sit mål…” Digtet slutter: ”Hvad 
vi famlende kalder nåde. Finder 
os som er så små!”

Dermed er en ydmyg tone 
slået an, og bogen indledes med 
skuespiller Michaels opnåelse 
af en Oscar, men dette klimaks 
beskrives som et antiklimaks. 
Prisen er opnået ved, at han 
har ”spillet en kønsforvirret ung 
mand, vokset op i Irland med en 
katolsk baggrund, som han selv 
var.” Dermed har han haft gode 
forudsætninger for at spille rollen, 
men ikke for at modtage prisen 
og deltage i prisfesten. ”Han gik 
hjem til ensomheden på hotel-
værelset... så meget sad hans 
baggrund stadig i ham.”

Herefter nævner romanen: 
”Michael Anderson blev født 
den 1. marts 1973 nær Galway 
på Irlands vestkyst,” og vi følger 
ham med mor, far og søskende i 
en fi n indlevelse i familielivet. Vi 
følger ham som teenager, der er 
drømmende forelsket, og derved 
bliver det. ”Han havde mange 

drømme, som han brændte efter 
at se forvirkliget.” 

En, der blev forvirkliget, var 
hans vej til at blive skuespiller. En 
lærer bliver hans ven og mentor, 
og Michael får en rolle som en 
rigmandssøn, der spiller et opgør 
med familien om sin kæreste, ”og 
sådan fi k Michael sit første kys. 
Kysset var vådt,” men der følger 
ingen udpensling af personernes 
privatliv. 

Det er prisværdigt, at privatliv 
er en privatsag i Michaels beken-
delser om roller og identitet på sin 

vej i livet. Fra Irland går hans liv 
til London til nye venner og roller 
og derfra på en rejse til Mallorca, 
hvor han bliver lynforelsket, men 
siden er han for distræt til at be-
vare den seddel, hvorpå han har 
udbedt sig den elskedes adresse 
og lovet hende ”et gammeldags 
brev.”  

Videre går det til Vestjylland, 
forfatterens hjemegn, der afføder 
meget fi ne naturskildringer. Hertil 
er også Michaels mentor Oliver 
kommet, og denne ønsker ham 
med i et drama om ”en gal præst,” 

men gal på ”den gode måde.” 
Her tager romanen en drejning, 

der fører Michael til korset i Hør-
bylunde, og hvem dukker op dér? 
Gabriella fra deres korte møde på 
Mallorca. 

- Ja, Herrens veje er uransage-
lige, som de var det for Elias på 
Horeb bjerg, illustreret på bogens 
forside. Men også Jesu ord: ”Hvad 
gavner det et menneske, om han 
vinder den hele verden, men må 
bøde med sin sjæl,” står centralt 
i bogen. Den er velskrevet og 
tankevækkende. 

’En skuespillers bekendelser’ 
er en indlevende debutbog
Mathilde Munks debutroman handler om at vinde verden og bøde med sin sjæl.

Mathilde Munk:
En skuespillers 
bekendelser
196 sider • 149 kr.
Forlaget A. Ras-
mussens Bog-
tryk

Mathilde Munk er barnebarn 
af digterpræsten Kaj Munk, 
som i 1944 blev skudt af Ges-
tapo udenfor sit hjem.

Et positivt 
forsvar for troen
Hvordan formidler man troen, ikke som et aggressivt angreb, 
men en positiv indbydelse? Netop dette beskæftiger Alister 
E. McGrath sig med i bogen ”Forsvar for troen. En indføring 
i apologetik”.

Vejen til et godt trosforsvar er ifølge McGrath, at man både har 
et indgående kendskab til troen og til de mennesker, man står 
overfor. Kunsten er at tale ind i tiden, uden at give køb på dele af 
troens indhold. Et trosforsvars formål er ikke kun at argumentere 
og overbevise om kristendommens sandhed, for argumentet fører 
højst til en erkendelse, men ikke til et personligt møde med Gud. 
Man skal ikke argumentere for Jesus – men pege på ham (jf. s. 
38) - en vigtig pointe, når vi taler med mennesker om Jesus.

Alligevel må vi også imødegå folks indvendinger mod troen. Her 
tager McGrath bl.a. fat på den rationalistiske, den postmoderne 
og den nyateistiske tankegang og deres argumenter mod troen. 
Kapitlerne, som behandler dette, er både trosstyrkende, fordi de 
fremstiller kristendommen som ”grundlæggende […] fornuftig og 
meningsfuld” (s. 88), og udrustende, forstået på den måde, at de 
klæder den enkelte på til at møde argumenter mod troen. I disse 
kapitler er modtagerens modstand udgangspunktet.

Derimod er det troens pejlemærker, der er i centrum i kapitlet 
”Vejvisere til troen”. Vejviserne er ifølge McGrath bl.a.: Skabelsen, 
den fysiske verdens orden, længslen efter retfærdighed og i dybeste 
forstand efter Gud, naturens skønhed, behovet for fællesskab også 
med Gud, og længslen efter det evige.

Også metoder til at nå det moderne menneske med evangeliet 
tages op. Ifølge McGrath er det bedste forsvar, forklaring - at for-
tælle hvad troen går ud på. Her har fornuften en betydning. Men 
i en postmoderne tid må man også benytte sig af den bibelske 
fortælling og af billeder, da både fortællingen og billeder er centrale 
i den postmoderne verdensforståelse.

Gennem hele bogen citerer McGrath den ene teolog, fi losof og 
forfatter efter den anden på en øjenåbnende og berigende måde. 
Især kommer C.S. Lewis gentagne gange til orde, hvilket ikke er 
så underligt, da forfatteren regner ham for at være ”den nok største 
apologet i det 20. århundrede” (s. 64). 

”Forsvar for troen” er en uvurderlig gave til alle, der tager deres 
tro alvorligt og længes efter at se mennesker komme til tro på Jesus. 
Den ikke alene udruster med argumenter, den hjælper til at få øje 
på mennesker og deres behov og længsler, ligesom den hjælper 
læseren til at genopdage troens rigdom.

Anmeldt af Kirsten Krog

Alister E. McGrath: Forsvar for troen. En indføring i apologetik
192 sider • 199,95 kr. • Kolon, Forlagsgruppen Lohse
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SSted: Store sal på Vartov, 
Farvergade 27, opgang H,  
1. sal, 1463 København K  
Tid: kl. 12.00-18.00  

Tilmeld dig hurtigst muligt på 
www.miseast.org/jubilee 

Kom til Mission Østs  
 jubilæum den 18. november 

Luthersk Missions Børn og 
Unge (LMBU) har netop ud-
givet en julesangbog til børn 
og juniorer spækket med 
både kendte julesalmer, nyere 
julesange og helt nyskrevne 
sange.

’Juletid’, som den hedder, 
bliver udgivet for at synge julens 
budskab ind i børnenes hjerter. 
Når det kommer til højtider, så 
er julen nok de fleste børns 
favorit. Men på trods af det, 
så fi ndes der bare ikke mange 
julesange, som er skrevet til 
at være i børnehøjde. Det vil 
’Juletid’ lave om på.

- Med ’Juletid’ ønsker vi i 
LMBU at gøre noget ved mang-
len på egentlige børnesange 
om julens centrale budskab: 
at Jesus blev menneske for at 
frelse alle mennesker – også 
børnene! Sangene i ’Juletid’ 
kommer omkring de centrale 
aspekter i julen og sætter på 
hver sin måde fokus på julens 
mirakel. Alt sammen i børne-
højde, uanset om det er de 
helt små eller lidt større børn, 
siger Simon Bartholdy, som er 
børnemusikkonsulent i LMBU 
og redaktør af Juletid.

’Juletid’ består af 30 sange, 

både gamle kendinge og helt 
nye af slagsen. De nye sange 
er skrevet af forskellige sang-
skrivere, blandt andre Signe 
Walsøe og Simon Bartholdy. 

’Juletid’ kan enten købes som 
gennemillustreret sanghæfte, 
perfekt til at bruge om træet 
juleaften, eller som sangbog 
med noder og medfølgende CD. 

CD’en indeholder indspilninger 
af de 21 nyeste sange, så både 
børn og voksne kan lære dem 
at kende.

LMBU håber, at ’Juletid’ kan 
blive en opdatering af julens 
sangrepertoire for både børne-
familien, børneklubben, kirken 
og skolen eller institutionen.

Henrik

Ny julesangbog 
for hele familien

Mange gæster udtrykte stor 
glæde over, at Areopagos 
igen i år var med på den store 
alternativmesse ”Mystikkens 
Univers”, hvor der blev bedt  
med over 300 gæster.

I sidste weekend blev dørene 
åbnet til årets største alterna-
tivmesse ”Mystikkens Univers” 
i København. Messen bød på en 
bred vifte af muligheder inden 
for det religiøse område – lige 
fra healing og clairvoyance 
til drømmetydning og aura-
analyser. 

Midt i dette virvar af mulighe-
der bød Areopagos og I Meste-
rens Lys igen i år velkommen på 
stand 26, hvor gæsterne kunne 
få forbøn, samtaler, lytning, 
gratis kaffe - og mulighed for at 
købe en bibel. 

300 til forbøn 
Og rigtig mange gæster be-

søgte den kristne stand i løbet 
af messen. 

- Der var lidt færre besøgende 
i alt på messen end sidste år, og 
derfor havde vi også lidt færre 
besøgende på standen. Men 
alligevel bad vi med godt 300 
personer, og vi havde cirka 120 
dybere samtaler med messe-
gæster, fortæller Ole Skjerbæk 

Madsen, som er missionspræst 
i I Mesterens Lys. 

 ”Vi oplevede det som enormt 
meningsfyldt at være med, og 
vi fi k rigtig mange gode kom-
mentarer med på vejen fra mes-
segæster og andre udstillere.

Flere udbrød spontant: ’Tak 
fordi I er her!’, og fl ere af de 
andre udstillere sendte folk over 

til os til forbøn. Det sker gang på 
gang på messerne. De siger, at 
det er en glæde at sende folk 
videre til os,” fortæller han. 

Jesusbøn som bodyprayer
I løbet af weekenden stod 

Areopagos-standen for tre for-

skellige workshops, som alle 
var velbesøgte.

- Folk var meget ’med’ på de 
forskellige workshops, og det 
var dejligt at mærke, fortæller 
Ole Skjerbæk Madsen. 

”Ved min sidste workshop 
nåede jeg ikke at gennemgå 

det hele, men så sagde jeg, 
at hvis folk var interesserede, 
så kunne vi fortsætte nede på 
standen bagefter. Og kort tid 
efter stod vi 15 mennesker der-
nede og lavede Jesusbønnen 
som body-prayer. Det vil sige, 
at vi bad: ’Herre Jesus Kristus, 

Guds søn, forbarm dig over os’, 
mens vi lavede bevægelser 
med armene, så kroppen også 
var med i bønnen. Det var en 
dejlig oplevelse.” 

En særlig ånd
Samme gode fornemmelse 

har Thomas Frovin, som var 
en del af forbeder-holdet på 
messen. 

”Vi følte os velkomne på My-
stikkens Univers, og vi blev godt 
modtaget af både de øvrige 
udstillere og af messegæsterne. 
En kvinde sagde: ’Det er jo 
lige, hvad jeg har brug for!’ Til 
det kunne vi jo bare sige: Ja! 
Og efterfølgende fi k vi lov til at 
tale med hende om, hvordan 
Gud ønsker at være i vores liv,” 
fortæller Thomas Frovin.

Han fremhæver også fælles-
skabet med de andre forbedere 
på standen.

- Vi befinder os forskellige 
steder i livet, men vi er alle båret 
af et ønske om, at mennesker 
får lov til at se Jesus i deres liv. 
Det skaber et stærkt og godt 
samarbejde, som er meget 
opmuntrende. Og mange af gæ-
sterne kommenterede også på, 
at der er en særlig ånd på vores 
stand, slutter Thomas Frovin. 

Merete/Bodil

300 til forbøn på alternativmesse
- Tak fordi I er her!, sagde gæsterne til Ole Skjerbæk Madsen og I Mesterens Lys på mystik-messen i København sidste weekend.

Ved alternativmessens stand nr. 26 kunne man få forbøn, samtaler og gratis kaffe - samt købe en bibel. 300 
gæster ønskede forbøn og 120 fi k dybere samtaler med folk fra I Mesteresn Lys.

- Vi bad sammen med 300, selv 
om der var færre gæster end nor-
malt, fortæller Ole Skjerbæk.

Juletid:
Sanghæfte:
kr. 15
10 stk.: 100 kr.
Sangbog
med noder
og CD:
Kr. 100
Forhandler:
w w w. l m bu .
dk/juletid
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Etiopien - landet i Afrika som 
er helt sit eget. Menneskerne 
er ikke afrikanske og ikke arabi-
ske, men et smukt mix af begge 
befolkningsgrupper. Landet, 
som netop nu er erklæret i 
undtagelsestilstand.

Landet som for fl ere år siden 
gennemgik en voldsom hungers-
nød, så voldsom, så vi alle sang 
med på ”We are the World” og på 
den måde samlede penge ind i 
hele verden, til humanitær hjælp 
til landet.

Landet, hvor kommunisterne 
havde regeringsmagten indtil 
for ca 20 år siden, og det var 
forbundet med forfølgelse at tro 
på Jesus, og mange led mar-
tyrdøden.

Men også landet nævnt i Bi-
belen som landet, hvor men-
neskerne i hast strækker deres 
hænder til Gud (Sal. 68:31). Det 
er, hvad der sker i disse tider! 
Kristendommen er steget fra ca 
2% for ca 20 år siden til ca 20% nu 
her! Man kan sige med Bibelens 

ord, at etioperne i hast strækker 
deres hænder til Herren!

Gud er i kontrol
Gospel Outreach, som er en 

dansk tværkirkelig missionsorga-
nisation grundlagt i 2004 af Per 
Hyldgaard, havde det privilegie at 
holde kampagne i landet i oktober 
måned i år. Byen Arba Minch blev 
valgt som kampagne-by for lidt 
over et år siden, og man må sige, 
at Gud altid har kontrol! Denne by 
er nemlig - som en af de eneste 
- i den såkaldte ”grønne zone”, 
hvilket betød, at regeringen havde 
givet tilladelse til, at kampagnen 
blev gennemført!

Landet er, under undtagel-
sestilstanden, inddelt i røde og 
grønne zoner, og i en rød zone 
ville kampagnen være blevet 
afl yst, da store menneskemæng-
der ville være forbudt! Men Arba 
Minch var grøn, og derfor kunne 
hele programmet afholdes som 
planlagt! Gud er god!

Denne tur var en team-tur, 
hvilket vil sige, at der var lidt 

fl ere mennesker med på turen, 
og der foregik lidt fl ere aktiviteter 
i dagtimerne i ugens løb, end på 
en ikke-team-tur.

Internationalt team 
var til velsignelse

Teamet bestod af folk fra for-
skellige nationer samt et lokalt 
team. USA, Mexico samt Dan-
mark arbejdede fi nt og homogent 
sammen omkring det ene mål, at 
menneskerne i Arba Minch skulle 
høre om Jesus! Unge, ældre, 
erfarne og førstegangs rejsende 
blev til én samlet gruppe, med 
det ene formål! Og alle var til 
velsignelse for byen på den ene 
eller anden måde.

Der var arrangeret seminarer 
både for kvinder, erhvervsfolk, 
unge samt pastorer/ledere, og 
alle på teamet deltog på den ene 
eller anden måde.

De unge havde øvet et drama-
stykke hjemmefra, og det blev vist 
i de små landsbyer i omegnen 
samt på ungdomsmøder og i 
forbindelse med gadeevangeli-

sation.
Teamet oplevede stor nysger-

righed fra især de unge men-
nesker, og den sidste dag var 
det også muligt at give frelses-
invitation på gaden, hvor fl ere af 
tilhørerene gav respons!

10.000 på knæ i mudder
På møderne for erhvervsfolk 

blev der givet opmuntring til de 
lokale erhvervsfolk med fokus på, 
at Gud bruger dem netop, hvor de 
er. Det er ofte vigtigt at undervise 
om, at det er ok at tjene penge, 
når det er det, Gud kalder en til. 

I mange lande hvor Gospel 
Outreach kommer, er det mus-
limerne, der ejer en stor del af 
erhvervslivet og forretningerne, 
så det er vigtigt at opmuntre de 
kristne erhvervsfolk til at fortsætte 
i tro og dermed være med til at 
bygge Guds rige!

På kvindeseminaret var der 
fokus både på, hvordan vi kan 
fortælle andre om Jesus, samt 
undervisning om, at Gud elsker 
og bruger kvinder både i dag og 
op gennem Bibelens historie. 
Mange af kvinderne oplevede 
også helbredelse i forbindelse 
med forbøn.

På pastor- og lederseminaret 
blev der talt om vision og enhed. 
Vi oplevede, at der ikke var så 
stor enhed blandt pastorerne. Det 
betød, at kirkerne heller ikke var 
i enhed, men efterhånden som 
dagene skred frem, oplevede vi 
både, at enheden voksede, og 
troen på at kirkerne sammen kan 
nå deres by, voksede. 

Det hele kulminerede søndag 
formiddag til fællesgudstjeneste 
på kampagnepladsen, hvor over 
10.000 mennesker bøjede knæ, 
i mudderet, og indviede sig til at 

være brugbare for Herren. Det var 
en af de største oplevelser, fortæl-
ler Jørgen Svendsen fra Aalborg, 
som var med for første gang.

I alt 5 aftener var der kam-
pagnemøder med et par tusinde 
mennesker til at begynde med. 
Men den sidste aften var der 
omkring 40.000 mennesker på 
pladsen, hvor de hørte evangeliet, 
og mange gav respons for frelse.

Vi oplevede også at se mange 
helbredelser, og hver aften var 
der vidnesbyrd om indgriben af 
Jesus, lige fra psykiske problemer 
til fysisk helbredelse. Også man-
ge dæmonbesatte blev bedt fri.

Alt i alt en dejlig kampagne, 
som efterlader et stort indtryk på 
byen, men nok især på kirkerne 
i byen. Og ikke mindst på hele 
teamet.

Bodil/Lisbeth Hyldgaard

Herover: Jørgen Hyldgaard sammen med en kvinde, der vidner 
om, hvordan Jesus har helbredt hende.
Til venstre: Mange tusinde var samlet for at høre evangeliet i 
byen Arba Minch.

De danske deltagere i dette års Gospel Outreach i Etiopien var fra venstre i bagerste række: Dan 
Ahlmann, Carsten Ladefoged, Frederik Due, Jørgen Svendsen, Elisa Nielsen, Anja Due.
Forrest fra venstre: Kathrine Hejlesen, Kristine Olesen, Victoria Due, Frank Ahlmann, Per Akvist, 
Alfredo Vargas, Lisbeth & Per Hyldgaard.

strækker deres hænder til Gudstrækker deres hænder til Gud
Byen, som var centrum for dette års GO-kampagne, er ikke omfattet af undtagelsestilstanden, fortæller en af de danske deltagere.

Dan Ahlman underviste kristne forretningsfolk i Arba Minch.

EtioperneEtioperne
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Diverse

Salling 

Kunstcenter 
- Udstilling af kristen 
kunst - Café & Galleri 

- Forbøn og billeder der 
helbreder

Adresse:

Sønderallé 3, Ramsing, 

7860 Spøttrup, 

Tlf.: 9756 6285

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. 

Stillinger

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen  -  Ring 7356 1506
Avisen udkommer hver søndag!

Ferie

Debat

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

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

Det bedste af Nordtyskland
4 dage på 3-stjernet hotel i Soltau

Hotel Meyn ★★★
Har I brug for at komme væk fra 
hverdagen, opleve en miniferie 
smækfyldt med oplevelser og uden 
den lange køretur? Så er Soltau, der 
ligger blot 2,5 timers magelig kør-
sel syd for grænsen, et godt bud: 
Her kan I bo godt midt i Soltaus liv-
lige bymidte og nyde godt af nær-
heden til f.eks. badelandet Soltau 
Therme (550 m.), shoppingcente-
ret Designer Outlet Soltau (6 km), 
slottet i Celle (48 km), Serengeti 
Safaripark (35 km) – men først og 
fremmest en af Tysklands allerstør-
ste forlystelsesparker: Heide Park 
(6 km), som slår portene op fra april 
til oktober.

Pr. person i dobbeltværelse

1.049,-
Pris uden rejsekode kr. 1.199,-

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ pris.

Ankomst
Valgfri frem til 19.12.2016
samt i perioden 2.1.-11.6.2017.

2 overnatninger 749,-
4 overnatninger 1.399,-

Jødiske 
traditioner skal 
respekteres 

Igennem årtusinder har jøde-
dommen praktiseret omskærel-
se af drengebørn inkluderende 
Jesus selv, som en del af deres 
religiøse skik bygget på selve 
Moseloven (1. Mosebog 17, 
9-10).

Denne religiøse skik skal selv-
følgelig respekteres, således at 
de 5-6.000 jøder, som befi nder 
sig i Danmark og er danskere, 
fortsat kan opleve sig selv og 
deres jødiske rødder som en 
integreret del af det det danske 
samfund. 

At Jydske Vestkystens leder 
er af den opfattelse, at omskæ-
relse af drengebørnene udført 
efter klare retningslinier under 
faglig assistance skal forbydes, 
er blot endnu et af mange for-
krampede forsøg på at ensrette 
det danske samfund, som siden 
religionsfriheden i 1849 har 
været et samfund, hvor der har 
været plads til den religiøse 
mangfoldighed. 

Denne religiøse mangfoldig-
hed og indbyrdes respekt for 
hinanden var pavens besøg i 
Malmø et glimrende udtryk for, 
en mangfoldighed, der er truet i 
Danmark, hvor angsten for det 
fremmede får chefredaktører og 
politikere til at kræve lovgivning 
på områder, som siden 1849 har 
været omfattet af tillid og respekt 
overfor anderledes troende. 

Kristendommen har sit ud-
spring i jødedommen, Jesus 
var jøde og omskåret, lad nu 
jøderne selv bestemme deres 
ritualer, som vi kristne jo også 
selv bestemmer vores ritualer, 
som jøderne jo iøvrigt altid har 
respekteret. 

PASTOR BENNY BLUMENSAAT

KIRKEGADE 58
6700 ESBJERG

- Det jeg skrev, 
står jeg ved

Nikolaj Hartung Kjærby gav 
mig en ordentlig røffel for at bringe 
usandheder tik torvs, Tak for det! 
Jeg ønsker ikke at være en løgner. 

Jeg indrømmer, at mit kend-
skab til irsk og skotsk sprog er 
minimalt. Men det, jeg fortalte 
i mit indlæg - efter oplysninger 
fra USA - står jeg ved. Og den 
nævnte VUC-lærer kendte også 
den bemeldte højesteretsdom. 
Hvis jeg havde været fejl på den, 
ville han have afsløret det.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Bland dig i debatten. Send dit ind-
læg til: debat@udfordringen.dk
Debatindlæg er udtryk for læse-
rens egen holdning - ikke nødven-
digvis Udfordringens. Obs! Max 
200 ord. Red. forbeholder sig ret 
til at forkorte og udelade indlæg.

Mennesker 
ofres igen …

Der står altid et menneske 
der, hvor de politiske beslut-
ninger lander! Den sætning har 
jeg brugt før. Og jeg bruger den 
gerne igen – og igen.

I denne uge var den choke-
rende nyhed, at Dansk Folke-
hjælp på mindre end to dage 
havde modtaget omkring 5000 
ansøgninger om julehjælp. Det 
er mere end de samlede an-
søgninger sidste år. Om den 
formodede årsag siger Folke-
hjælpens generalsekretær, at 
dels er fattigdommen stigende 
i Danmark, dels har fl ere hørt 
om muligheden for at søge jule-
hjælp, og ikke mindst slår konse-
kvenserne af kontanthjælpsloftet 
igennem for alvor.

Skal vi nu høre om kontant-
hjælpsmodtagere igen? Ja, det 
skal vi. For når børn og voksnes 
levevilkår forringes i en sådan 
grad, at de ikke længere kan få 
en sparsom hverdag til at hænge 
sammen; når de ikke har råd til 
et minimum af sociale relationer; 
når deres uddannelsesmulighe-
der begrænses, så det stempler 
dem resten af deres liv; ja, så 
har vi kristendemokrater pligt til 
at tale højt om det.

Der kan nok fi ndes eksempler 
på kommuner, der har ladet en 
borger modtage kontanthjælp i 
alt for mange år. Men hele den 
gruppe skal vel ikke straffes for, 
at en kommune ikke har forsøgt 
med andre løsninger som ud-
dannelse, fleksjob, skånejob 
eller førtidspension. Desværre 
har refusionsmulighederne i 
statskassen gjort det fristende 
for kommunerne at forhale de 
nødvendige løsninger.

Indrømmet, det er rimeligt 
nok at tage skeen i den anden 
hånd. Folk skal ikke parkeres på 
kontanthjælp for tid og evighed. 
Men brugbare jobs popper ikke 
op af jorden, blot fordi man 
tvinger hårdt ramte mennesker 
længere ud i tovene. At denne 
manøvre så på sigt bliver endnu 
dyrere, har tilsyneladende ingen 
betydning.

Børn og voksne bliver ofret nu 
– i overført betydning. De kom-
mer til at betale prisen for årtiers 
forkerte beslutninger og for be-
skæftigelsesministerens princip-
per. Det er menneskefjendsk. Og 
det viser, hvor nødvendigt det er 
at få KD ind i folketinget.

For KristenDemokraterne ser 
det enkelte menneske.

EGON JAKOBSEN

KRISTENDEMOKRATERNES

POLITISKE NÆSTFORMAND

Tillykke, Billy 
Graham!

”Du må fødes påny”-prædi-
kanten fyldte 7.11. 98 år, men 
er nu totalt svækket, dog stadig 
klar i hovedet. Kun Gud véd, 
hvorfor han stadig er på denne 
klode, som han i sin tid har rejst 
tynd med sit enkle evangelium 
om de fortabtes eneste Frelser 
og forkyndt det så enkelt, at selv 
et barn kunne fatte det.

Mange af os har mødt ham 
på møder, på TV, i radio og i det 
trykte ord. Jeg var selv kun 17, 
da jeg i 1954 først hørte ham i 
KB-hallen ved et stort fælles-
møde som et frisk, glad pust.  
Dengang kunne folk indbyrdes 
diskutere:  ”Hvad menes der 
mon med, at vi må fødes på 
ny?” Det var man i DK ikke vant 
til at høre udover, at vi er blevet 
”genfødt” i barnedåben, men 
B.G. lod os forstå, at det ikke er 
nok, men at en personlig erfa-
ring med Kristus som Frelser er 
nødvendig.

Det er senere blevet sagt, at 
netop ordet om ”Du må fødes på 
ny!” har været en af hans hyppig-
ste prædiketekster verden over.  
Det er muligt idag at google 
sig frem til gamle prædikener 
på video, hvor vi kan høre ham 
forkynde dette budskab med stor 
lidenskab og kraft.

Det er godt at mindes B.G. 
præcis på denne måde, ja det 
er inspirerende for os, som selv 
har oplevet genfødselens under 
og nu er drevet af en indre trang 
til at give budskabet videre til 
andre, vi står i gæld til.

B.G. var hele USA’s evangelist 
og lagde ikke skjul på, at USA 
pr. idag ikke er et kristent land, 
men er langt borte fra Gud, og 
at kun en ny, åndelig vækkelse 
med ægte syndserkendelse kan 
redde nationen - det, han kaldte 
en ”Nineve-vækkelse” (fra profe-
ten Jonas’ bog). Han var tidligere 
en kær gæst i Det Hvide Hus, 
men altid uden at være ”wishy-
washy”, dvs. uden at være veg 
og overfl adisk. Man vidste, hvor 
man havde ham.

En sådan profet savner USA 
idag. Og det gør Danmark også.  
Det er hverken et politisk pro-
gram, filosofier eller religiøs 
tågesnak, der kan redde os, men 
en ny åndelig vækkelse, som vi 
før i historien har oplevet det. 
”Herre, jeg har set din gerning, 
lad den ske igen!”  (Hab. 3:2, 
ny overs.)

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Den kendte verdensevangelist Billy Graham fyldte 98 år den 7. 11.

Møder & Arrangementer

AKTIV DØDSHJÆLP - er det frem  den?
En debata  en i Greve Borgerhus
Torsdag d. 17. november kl. 19.00
Arr.: KD Køge Bugt. Velkommen

Vendsyssel Frimenighed 
søger præst i en 50%-s  lling.

Se s  llingsopslag på 
vendsysselfrimenighed.dk
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 44:

Sanny Skov-Pedersen
U. BirchsVej  53
9430 Vadum

Kodeord: Kaffesøster 

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 17. 
november 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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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 

Julearrangementer

Brug for en annonce? 
Ring 73 56 15 06

Udfordringen udkommer hver søndag!

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

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. 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

Søndag d. 11/12 kl. 10.30
Vesterkirken, Na  ergalevej 7, Stenum 

” Vi synger julen ind”

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

Jul på Virksund Jul på Virksund 

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

TEMA: Hvem er Gud?
Peter Kjær taler
Søndag d. 16. oktober
kl. 10.30

Alle er velkomne!

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30
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Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  I  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  I  www.nyt-haab.dk

Evangelisk Møde - Viby Bibliotek
Skanderborgvej 170  8260  Viby J

Fredag den 18. november kl.18.30
Jon Knudsen fra Løkken Frikirke 
taler og beder for syge. 
Der vil være lovsang, vidnesbyrd og 
Helligåndens fællesskab.
       Arrangør: “Jesu venner i Aarhus” 

Tilbage til Kilden

Pinsekirken NYT HÅB
Tlf. 7697 7000  I  Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre  I  www.nyt-haab.dk

Søndag d. 20. november kl. 10.30

David Hansen & Matthias Lekardal
Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30

Orla Lindskov Christensen:
Orla Lindskov taler og beder for syge:

Søndag d. 20. november 2016 kl. 14.00 
Frikirken Hadsund 
Kulturcentret, Kirkegade 4, 9560 Hadsund

Søndag d. 20. november 2016 kl. 19.00
Kristent Centrum 
Perikumvej 2, 9000 Aalborg
www.kristentcentrum.dk

Bøger & Musik

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Hun kommer gående langs kanalen. På et splitsekund dukker 
en krokodille op af vandet, åbner gabet og fl år hende. Hun 
spræller forgæves, men bliver ædt levende og forsvinder, 
næsten før det er begyndt…. 

Skrækscenariet var Monas følgesvend hver gang vi skulle ud.
Hun fortæller: ”Jeg var splittet mellem to verdener: Frygt og en 

længsel efter frihed. De første gange på gademission talte jeg ikke 
med ét eneste menneske, men indgik en aftale om at give mig selv 
og gaden en chance. Ellers ville det være frygten, som bestemte. 
Langsomt, men sikkert forvandlede glubske krokodiller sig til en 
sød, ældre dame med rollator, Anton på otte år, som var bange 
for at dø, og Frederik på tyve år, hvis største ønske var at få en 
professionel kontrakt med FCK. Da jeg havde bedt for sidstnævnte, 
gav han en uforbeholden krammer.”

Ingen af os i Gadekirken er fødte gadedisciple, som med stor 
veltalenhed træder ind i folk med træsko på. Alle er beklemte 
første gang de prøver noget nyt, ligesom den første dag i skolen. 
Nervøsitet ændres til en indre sikkerhed, når man gentagne gange 
står i nærmest identiske situationer. 

Gadekirkens struktur og faste rammer giver en tryghed, som de 
fl este trives med. Vi er ude i mission på de samme tidspunkter og 
steder hver uge. Som ny gadediscipel følger du altid en erfaren og 
er fl ue på væggen, indtil du har lyst til at byde ind. Små skridt uden 
præstationskrav. John G. Lake, siger: ”Det er hurtigere at handle 
sig til tro end at tro sig til handling.”

Alle ved, at kroppen reagerer på frygt. Hjertet banker hurtigere, 
blodtrykket stiger, man sveder, og adrenalinet pumper. Det kan 
der være en naturlig forklaring på, hvis jeg reelt er i fare i trafi kken 
eller er ved at drukne. 

Når jeg bevæger mig udenfor min komfortzone, og kroppen 
reagerer på samme måde, kommer 
skrækscenariet ikke fra Gud. Skal 
jeg give frygten ret eller træde ud i 
frihed? Der fi ndes desværre ingen 
mellemvej. Det er et  enten/eller.

Skal krokodillerne 
vinde?
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DR K har taget hul på program-
serien ’Tro, håb og videnskab’ 
med fire anerkendte danske 
videnskabsmænd, som tror 
på ting, der rækker ud over 
det, videnskaben kan bevise 
og forklare.

I seriens andet program un-
dersøger hjerneforsker Morten 
Overgaard, der til dagligt er 
optaget af den menneskelige 
bevidsthed, om der fi ndes noget 
så ubegribeligt som en sjæl. 

Det er journalist og tv-vært 
Gertrud Højlund, som møder vi-
denskabsfolkene. Først på deres 
banehalvdel til en samtale om 
deres forskning og virke som vi-
denskabsmand. Derefter mødes 
de væk fra laboratoriets kliniske 
rum til en samtale om uforklarlige 
kræfter og tro. 

- Jeg synes, det var interes-

Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
Søndag 13/11
11:20 Biblens begravede hem-
meligheder (1:3). Britisk doku-
mentarserie fra 2011. Den britiske 
religionsforsker Francesca Stav-
rakopoulou besøger nogle af de 
største arkæologiske udgravninger 
i Mellemøsten. 

12:15 Biblens begravede hem-
meligheder (2:3)
Britisk dokumentarserie fra 2011.

13:05 Biblens begravede hem-
meligheder (3:3)
Britisk dokumentarserie fra 2011.

14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke, Aarhus
Sognepræst Marianne Frank Lar-
sen holder gudstjeneste i Vor Frue 
Kirkes Kor for en lille menighed i 
byens ældste kirke, der også har
rummet sortebrødrenes kirke i 
katolsk tid. Siden reformationen 
har Vor Frue kirke været evangelisk 
luthersk sognekirke. Kirkens kan-
tori understreger gudstjenestens 
tema, hvor det handler om Guds 
Rige komme midt i blandt folket. 
Ved orgelet er det organist Poul 
S. Jacobsen. 

14:45 1000 års tro: Danernes 
store religionsskifte. (1:6)
Historien om kristendommen i 
Danmark er en dramatisk for-
tælling om brutale magtkampe, 
folkeoprør og spirende demokrati 
fra vikingetiden og frem til i dag. I 
dette program undersøger værten 
Cecilie Nielsen, om det egentlig 
lykkedes for Harald Blåtand at 
gøre danerne kristne, da han rejste 
Jellinge-stenen i 965? Og også 
hvorfor man fi nder en Jesus-fi gur i 
danskernes rødbedefarvede pas? 
Genudsendelse fra onsdag.

15:15  Tro, håb og videnskab (1:4)
Evolutionsbiolog Eske Willerslev 
jagter til dagligt videnskabelige 
svar på menneskets udvikling gen-
nem årtusinder, men samtidig tror
han også på åndelige kræfter, som 
ikke kan bevises. I fi re programmer 
møder journalist Gertrud Højlund 
fire prominente danske naturvi-
denskabsmænd til en snak om 
deres forhold til det religiøse og 
spirituelle. For hvordan kan man vie 
sit liv til fakta og viden, og samtidig 
tro på noget, der ikke kan måles og 
vejes? Genudsendelse fra onsdag.

Onsdag 16/11
21:30 1000 års tro: Med tro skal 
land bygges (2:9)
Historien om kristendommen i Dan-
mark er en dramatisk fortælling om 
brutale magtkampe, folkeoprør og 
spirende demokrati fra vikingetiden 
og frem til i dag. I dette program un-
dersøger værten Cecilie Nielsen, 
hvordan den katolske kirke blev 
den dominerende magt sammen 
med kongen i middelalderens Dan-
mark? Og også hvorfor der er et 
kors lige midt i fl aget Dannebrog? 
Genudsendes søndag kl. 14.45.

22:00 Tro, håb og videnskab
Hjerneforsker Morten Overgaard 
er til dagligt optaget af den menne-
skelige bevidsthed, og om der fi n-
des noget så ubegribeligt som en
sjæl? I fire programmer møder 
journalist Gertrud Højlund fi re pro-
minente danske naturvidenskabs-
mænd til en snak om deres forhold
til det religiøse og spirituelle. For 
hvordan kan man vie sit liv til fakta 
og viden, og samtidig tro på noget, 
der ikke kan måles og vejes? Gen-
udsendes søndag kl. 15.15.

Lørdag 19/11
19:45 Før søndagen
For Sigurd Barrett handler dagens 
tekst om, at vi ikke skal være 
så selvretfærdige. Sct. Peders 
Koncertkor ved dirigent Karsten 
Blond synger salmen ”O, kommer 
hid dog til Guds Søn” fra Gellerup 
Kirke i Århus. 

Søndag 20/11
14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke, Aarhus. 
Udenfor vikingebyen Aros lå der 
en lille kirke. Nu er Vor Frue Kirke 
en stor sognekirke i midtbyen, 
hvor en lille menighed er samlet til 
gudstjeneste denne sidste søndag 
i kirkeåret. Sognepræst Annelise 
Brok understreger vigtigheden af 
fordybelse og nærvær i en verden, 
hvor netop dette er under pres. 
Genuds. 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:)

Radio 

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.

 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 6/11
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Vor Frue Kirke, 
Aarhus Stift, Alle Helgens Dag.
Prædikant: Marianne Frank Lar-
sen. 19.30 Mennesker og tro (P1)
Genudsendelse

Mandag 7/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 8/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 9/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Da danerne blev døbt. Professor 
Martin Schwarz Lausten ser på 
helligstedet Solbjerg og besøger 
skurvognen for at fortælle om tiden, 
da Hvide Krist kom til landet.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)

Genudsendelse

Torsdag 10/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 11/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 12/11 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 13/11
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)

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

SØNDAG 27. NOVEMBER 2016 KL. 15.00 
I HADERSLEV IDRÆTSCENTER

JULEGOSPELKONCERT

                                      
 oslo gospel
choir
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JULEGOSPEL.DK  

sant at se, hvordan troen kan se 
ud hos mennesker, som netop 
forsøger at besvare livets store 
spørgsmål ad videnskabelig vej, 
men som ikke oplever, at viden-
skaben udelukker muligheden 
for tro. Tværtimod oplever de, at 

troen giver dem en ekstra glæde 
i det videnskabelige arbejde,  
fortæller Gertrud Højlund. 

Se programmet onsdag 16. 
november kl. 22:00 på DR K.  Den 
første udsendelse i serien genud-
sendes søndag 13.11 kl. 15:15.

Hjerneforsker på jagt efter sjælen

Gertrud Højlund har taget en hjerneforsker med til Mols 
Bjerge til en snak om uforklarlige kræfter og tro. Foto: DR
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Lyt til nummeret ’Light Of The World’ 
ved at scanne QR koden.

Musik
TJEK

Når man er så overvægtig som dig, har man øget 
risiko for diabetes, hjertekarsygdomme og - værst 
af alt: at blive slagtet til familiefesten!

Event 2016:

Forandring med Gud

- Gud råber ’Ohøj!’

- Det er ikke tilfældigt, du er 
her, siger Michael Bak Nygaard 
fra scenen og fortsætter: - Gud 
ønsker, at møde dig! 

Temaet for Event 2016 var 
”Beat of Change”. Og på Events 
første møde fredag aften talte Mi-
chael Bak Nygaard og hans kone 
Helene over temaet ”Heartbeat”. 

De fortalte, at vi er et resultat 
af en himmelsk brainstorm, og at 
Gud elsker den enkelte.

Der var tilmeldt hele 720 delta-
gerne og ledere til arrangementet 
for de 13-17 årige, ud over de 
spontane, der dukkede op. Og 
der var nok at give sig til. 

62 smågrupper
Blandt andet sørgede 84 små-

gruppeledere for at lede snakken 
og aktiviteterne i 62 smågrupper. 
Her kunne den enkelte få taletid. 
Og plads til at udfolde sig. 

Deltagerne havde valget mel-
lem samtalegrupper, legegruppe, 
udfordringsgruppe og walk&talk. 

I løbet af weekenden samles 
deltagerne til fællesmøder, hvor 
der er gang i det helt store set up 
for at sætte fokus på temaet gen-
nem sang, kreativ formidling, lys, 
lyd, video og forkyndelse.

Temaet var ”Beat of Change” 
og blev en rød tråd gennem hele 
weekenden, lige fra ledernes 
T-shirts til forkyndelsen og de 
mange aktiviteter. 

Der blev både spillet fodbold 
og diskuteret, hvad der skal ske 

efter efterskoleopholdet og meget 
mere. 

En lang succeshistorie
 Arrangementet har efterhån-

den en del år bag sig. Det første 
stævne blev afholdt i 1980 i Vejle 
under navnet LUS og er siden 
flyttet rundt over hele landet. 
Denne gang foregik det på Ros-
borg Gymnasium i Vejle.

- Der var en rigtig god stemning 
med et fantastisk fællesskab i 
de gode rammer på Rosborg 
Gymnasium, siger kontor- og 
kommunikationssekretær i IMU 
Dorthe Lindbjerg.

Henrik

IMU’s ’Event 2016’ for de 13-17-årige trak 720 deltagere og ledere fra hele landet.

Dejlig jazz’et 
julestemning
Lauren Daigle har gjort sig bemærket som en af de mest 
spændende stemmer de seneste år. I 2015 blev hun kå-
ret til ’Årets Nye Kunstner’ af Dove Award, og i år vandt 
hun både ’Årets Sangskriver’, ’Årets Kunstner’ og ’Pop/
Contemporary Recorded Song of the Year’ med ’Trust In 
You’ samt fi k fl ere andre nomineringer.

Og nu har den fremadstormende musiker så udgivet et 
vaskeægte julealbum. Det er de klassiske engelske julesange, 
som ’Silent Night’, ’O Holy Night’, ’White Christmas’ osv. Så  
selvom hun selv kan skrive sange, så har hun valgt at holde 
fast i de gode, gamle klassikere og givet dem et personligt, 
lidt jazzet twist. Men hun har også sneget en ny udgave af sin 
smukke hitsang fra 2013 ’Light of the World’ med. 

Jeg havde gerne set, at lidt fl ere nye numre var kommet 
med. For der er ingen tvivl om, at Daigle er et stort talent. 
Hendes lidt nasale, kraftfulde og smukke stemme formår at 
give nyt liv til de fortærskede julenumre. Jeg synes, hun gør 
det godt, og efter at have gennemlyttet albummet mange 
gange kan jeg sige, at det holder i længden. Jeg er normalt 
ikke så meget til jazz, men dette her er dejligt og behageligt 
at lytte til. 

Det er forfriskende at lytte til, men pga. sangvalget ikke 
direkte fornyende. Men det er måske heller ikke det værste, 
når det handler om julen med de mange traditioner?

Det er lækker musik, som hjælper til at refl ektere over julens 
budskab, men som også kan bruges som baggrundsmusik i 
den kommende juletid. Mangler du et nyt julealbum til sam-
lingen, så er dette her et godt bud. 

Årets missionskonference på Luthersk Missions Højskole i Hillerød har fokus 
på mission og livet som kristen i hverdagen - og det foregår (næsten) til søs!

”OHØJ! Sådan lyder råbet fra 
Gud. Han ønsker at få din op-
mærksomhed, for han ved, at 
uden Jesus i båden kuldsejler 
du. Lader du derimod ham blive 
kaptajn, er du på vej til en sik-
ker havn.”

Sådan lyder opfordringen til 
at deltage på ’Mission16’ i Hille-
rød, som foregår i weekenden d. 
18.- 20. november. Temaet tager 
udgangspunkt i symbolikken med 
at sejle og være på havet. 

- Kom ombord – han har beredt 
en kahyt til dig, står der på hjem-
mesiden. Og den kreative stil 
fortsætter med sessioner med ma-
ritime titler som ’Vi er alle i samme 
båd’, ’Kursen er lagt’, ’Mand over 
bord’, ’Min båd er så lille’ og som 
til sidst slutter af med ’Land i sigte’. 

Jakob Rahbek, præst fra 
Agerskov Valgmenighed, Peter 

Techow, præst fra Bornholmerkir-
ken samt Ulrich Buch, som er mu-
siklærer på LMH, er hovedtalerne, 
som skal formidle budskabet til de 
3-500 forventede deltagere.

Livet som kristen
Derudover vil der være semina-

rer, som - ud over det grundlæg-
gende tema om mission - også vil 
behandle generelle emner som 
nådegaver, gadeevangelisation, 
trosforsvar, sociale medier,  ho-
moseksualitet, frelsesvished m.m.

For dem, som gerne vil have 
ekstra undervisning, er der mu-
lighed for fredag eftermiddag at 
høre Cassells Morrell fortælle 
om glæde og vækst i det kristne 
lederskab. Han vil komme ind 
på, hvordan man kan holde fast i 
glæden, når man er leder.

Morrell har i mange år været 
ansat i IFES Europe og har ofte 

besøgt KFS i Danmark. Nu er 
han præst syd for Dublin i Irland 
– men er stadig med til at inspirere 

ledere i det kristne studenter- og 
ungdomsarbejde. 

Henrik
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Jesús geta no! - Jesus er Herre!
- Jeg vil huske missionsturen med et kæmpesmil, fortæller Elisa Nielsen. Hun var med Gospel Outreach i Etiopien i efterårsferien.

Mit navn er Elisa Nielsen. Jeg er 17 
år og er fra en lille by ved navn Ste-
num, som ligger nær Brønderslev. 
Jeg er netop vendt hjem fra et af mit 
livs eventyr, nemlig missionsturen 
med Gospel Outrech til Etiopien. 

Selve turen havde jeg set frem til i 
super lang tid, og det gik ikke rigtig op 
for mig før den dag, vi skulle rejse, at nu 
skulle jeg altså afsted. Turen gik til Addis 
Ababa og Arba Minch i Etiopien i Afrika.

At være i et land, som er i undtagel-
sestilstand, er specielt. Det satte også 
sit præg på vores kampagner, men der 
er ikke noget, der kan stoppe Gud i at 
udføre hans plan. 

Det var en helt igennem enestående 
og trosforvandlende oplevelse. Allerede 
inden vi ankom til Afrika, var vores for-
ventninger helt i top, og jeg kan roligt 
sige, at alle forventninger blev overgået 
i stor stil. 

Vores Dream-Team
Vores tur startede for alvor, da vi 

ankom til hovedstaden Addis Ababa. 
Her mødte vi resten af Gospel Outrech 
teamet, og så havde verdensevange-
listen Per Akvist også sit team, The 
Joshuah Team, som bestod af en masse 
lokale.

Hele vores team som helhed funge-
rede super godt, og man fi k lov at lære 
folk at kende på en helt anden måde, 
end man er vant til. Alle var frimodige, 
hjælpsomme og i det hele taget bare 
nogle dejlige mennesker med hjertet 
på det helt rette sted. 

Det, at vi var mange mennesker på 
kryds af forskellige generationer, var 

også noget, jeg satte meget pris på. 
Man kunne både snakke med dem på 
sin egen alder, men man kunne også 
få sig en god snak om stort og småt 
med nogle, der var noget ældre. Jeg 
vil sige, vi havde det man kalder et 
”Dream-Team”.

Drama - og fest med Jesus
Udover at være med til kampagne-

møder tog vi - et lille team på 5 unge 
og nogle tolke - også ud til landsbyer 
og lavede dramastykker og fortalte vid-
nesbyrd. Vi var også med til ungdoms-
gudstjenester, hvor vi fi k lov at dele liv 
og bede for deres menighed. Inden de 
store kampagnemøder om aftenen tog 
vi også ud med fl yers i byerne. 

Afrika er på mange måder et fanta-
stisk land. Kulturen er meget anderledes 
end i Danmark. Vi kunne godt lære et 
par ting eller to af dem. Fx er de komplet 
ligeglade med tiden. Det er ikke tiden, 
der styrer folket, men folket, der styrer 
tiden. Det var noget, jeg lagde meget 
mærke til. De tager den lidt på gefühlen 
og er bare tilpas med det hele. 

Deres lovsang var også noget, jeg 
bed meget mærke i. De havde virke-
lig en fest med Jesus uanset hvilken 
sang, der nu blev spillet. De hoppede, 
dansede, sprang og festede rundt, som 
skulle de aldrig gøre det igen. De havde 
altid en fest med Jesus, og de var ikke 
blege for at vise det. Det var noget af det 
absolut fedeste at opleve. De tørstede 
efter Jesus og udtrykte det på alle tæn-
kelige måder. 

Noget at undres over
Naturen, som vi så i Afrika, er også 

noget, jeg sent vil glemme. Så smuk og 
frodig en natur ser man sjældent. Folket 
i Etiopien er også noget for sig. De har 
nogle specielle træk, som gør dem til 
et meget smukt folk, og så er de utrolig 
frimodige og venlige, selvom de var i 
undtagelsestilstand, og vi var en fl ok 
hvide mennesker udefra. 

Noget som kom meget bag på mig, 
var deres måde at opdrage deres børn 
på. Når vi var ude i landsbyerne, blev 
der nogle gange trangt med plads, fordi 
alle børnene gerne vil se os lave drama, 
så vi blev nødt til at få dem bakket lidt 
tilbage. 

Nogle af de ældre lokale kom så 
og tilbød deres hjælp med en form for 
piske og pinde og slog så børnene over 
benene for at få dem væk. Det var vold-
somt at se, men som sagt er kulturen 
meget anderledes, og det er nu engang 
sådan, man gør der. 

Grænseoverskridende
At komme ud i landsbyerne og lave 

drama og fortælle vidnesbyrd, var noget 
af en grænse, der skulle overskrides, 
da jeg ikke  altid er så glad for at stå op 
foran mennesker og fortælle noget - og 
så endda på engelsk, men jeg blev 

positivt overrasket. 
Folket længtes efter en snert af Jesus, 

og det kunne vi få lov at give dem. De 
var så glade og taknemmelige for, at vi 
kom. Og det var bl.a. igennem besøgene 
i landsbyerne jeg lærte, at sommetider 
er en snert af Jesus nok til at så noget 
i andre. Det er ikke sikkert, man får lov 
at opleve høsten, men vi har fået lov at 
så noget i nogle bestemte mennesker, 
som så senere vil bære frugt.

Jeg fi k lov til at befri en pige
Vi fi k som sagt også lov at komme ud 

til en ungdomskirke. Her fi k vi lov at dele 
nogle ord og bede for deres menighed. 
Det var under en af disse ungdoms-
gudstjenester, jeg oplevede noget af 
det vildeste og mest trosforvandlende 
for min egen tro. 

Da vi som afslutning skulle bede for 
deres menighed, fik vi lov at lægge 
hænder på dem og så bede en kort bøn 
for hver især. På det tidspunkt havde 
jeg hørt, at der var noget, der hed dæ-
monbefrielse, jeg troede bare ikke det 
var noget, jeg kunne udføre. Men jeg 
så så en pige som stod og trippede lidt 
usikkert, hvorefter jeg gik hen og ville 
bede for hende. 

Idet jeg lægger hånden på hende og 
beder Jesu navn over hende, begynder 
hun at skrige, ryste og vride sig. Der gik 
det op for mig, at jeg havde startet en 
befrielse. Efter to kampagneaftner var 
hun befriet. Det var afgjort noget af det 
vildeste at opleve for min personlige tro.

Gud greb ind!
Selve kampagneaftnerne var også 

noget af det vildeste og fedeste at være 

en del af. At se Gud træde ind med al 
sin kraft og helbrede både lamme, døve, 
blinde, dæmonbesatte osv. var så vildt! 
Det at opleve, hvad der kan blive stablet 
på benene, når kristne samarbejder, er 
helt utroligt. Alt sammen kun fordi vi har 
en fælles tro på Jesus, og fordi det er 
tiden for frelse for Etiopien.

 Til den sidste kampagneaften fi k vi 
alle et kæmpe bønnesvar. Da landet 
var i undtagelsestilstand, kom der ikke 
engang halvdelen af det forventede 
antal, så vi gik alle i forbøn for, at antallet 
måtte stige, og det gjorde det i den grad! 

Den første aften var der ca. 1500. Den 
sidste aften kom der over 40.000 men-
nesker! Det var fuldstændig ufatteligt. 
Der er ikke den ting, Gud ikke kan klare. 

Et kæmpesmil
Alt i alt har det været en fantastisk 

tur. Det er svært at sætte ord på det, 
da den bare har overgået alle mine 
forventninger. 

Jeg har oplevet de vildeste mirakler 
og det at blive brugt af Gud på de mest 
simple måder. Det har været en livsfor-
vandlende og trosforvandlende tur. 

Hvis tanken om at tage med på en 
Gospel Outrech missionstur så meget 
som har strejfet dig, så GØR DET! Du vil 
i den grad ikke fortryde det, og du får lov 
at opleve nogle af de vildeste ting! Oven 
i købet har du et helt team, der passer 
på dig og vil det bedste for dig, jeg følte 
mig i hvert fald tryg under hele turen. 

For mig har det været noget helt spe-
cielt, som jeg vil huske tilbage på med 
et kæmpe smil, og som jeg i den grad 
ikke vil glemme. Jeg vil med glæde tage 
afsted på fl ere missionsture!

Når børnene i Etiopien trængte sig frem mod teamet, 
kom de lokale ældre med kæppe for at holde dem 
på afstand. Det var lidt voldsomt, syntes Elisa.

Elisa Nielsen går i 1 HF på 
Brønderslev Gymnasium 
og kommer i Vesterkirken 
i Stenum.

Idet jeg lægger hånden på 
hende og beder Jesu navn 
over hende, begynder hun 

at skrige, ryste og vride sig. 
Der gik det op for mig, at 

jeg havde startet 
en befrielse.
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Fru Curry udgiver kogebog 
om det velkrydrede liv

Den 28-årige Stephen Curry 
er en af USAs bedste base-
ballspillere (Golden State War-
riors). Han er også kendt for at 
pege på Jesus.

For baseballstjernen Stephen Curry handler sporten også om 
Jesus. Nu har hans hustru udgivet en kogebog med bibelvers.
I bogen THE SEASONED LIFE 
deler Ayesha Curry 100 af sine 
bedste opskrifter og inviterer 
læserne inden for i hjemmet, 
som hun deler med Stephen 
Curry og parrets to små døtre.

Ayesha Curry havde en mo-
delkarriere, før hun kastede sig 
over madlavning. Hun og Stephen 
mødtes i en kirke i Charlotte i 
North Carolina, og de blev gift for 
fem år siden.

Selv om Ayesha nu er mor og 
har sin egen karriere som kok, er 
hun aktiv fan af sin mand og med 
til næsten 95% af hans kampe. 
Hun er også aktiv på videoblog-
gen Little Lights of Mine, hvor 
hun bl.a. fortæller om sine børn, 
parforhold, familieliv og makeup.

Kogebogen, som allerede er en 
bestseller, indeholder opskrifter 
på fl ere enkle retter. Mange af 
dem er udformet, så også famili-

ens mindste kan være med.
Da Ayesha  for nylig åbnede en 

pop-up restaurant i San Francisco 
sammen med stjernekokken 
Michael Mina, blev alle reserva-
tioner til den første måned udsolgt 

på få minutter. Ayeshas madop-
skrifter afspejler hendes mange 
etniske rødder med input fra Kina, 
Jamaica, Afrika og Polen.

Bodil

Ayesha Curry har skrevet en 
bestseller-kogebog med gode 
råd om mad, familieliv og tro.

Familien Curry er kendisser, unge, smukke og rige - og så er de 
meget åbne om deres kristne tro.

For nogle år siden boede jeg i København, og en aften var jeg 
til en mandekomsammen, hvor også Robert deltog. Robert var 
ateist og en venlig mand. Vi fulgtes hjemad den vinteraften, 
og på Øster Farimagsgade inviterede han på en øl.

Vi bænkede os på en café. Vi talte først om en fyr, vi begge 
kendte sporadisk, som nogle uger forinden var sprunget ud fra 
fjerde sal i en psykose. Hverken Robert eller jeg kunne få ind i 
vores hoveder, at fyren havde kastet sig i døden.

Det var så meningsløst, sagde Robert.
Han ville vide, om jeg som kristen kunne forklare det, give det 

mening af en slags, men det kunne jeg ikke. For mig var det også 
totalt meningsløst.

Jeg sagde, at Gud var meningen for mig, men jeg kunne ikke 
fi nde mening i, at en mand springer ud fra fjerde sal.

Robert spurgte lidt til min kristendom, og jeg spurgte lidt til hans 
ateisme, og vi havde en rigtig hyggelig samtale.

Robert forstod ikke, hvordan jeg kunne tro på Gud, når der sker 
så meget meningsløst i verden, og når videnskaben viser, at Gud 
ikke fi ndes, og at verden er skabt ved en tilfældighed. Det var jeg 
så ikke enig i, og det talte vi om. Jeg ville have sværere ved at 
forklare verden, hvis Gud ikke var med i ligningen.

På et tidspunkt sagde Robert så dén sætning, som jeg stadig 
husker:

Jeg tror ikke på Gud, men jeg kan heller ikke forlige mig med, at 
universet bare er koldt og tomt, sagde han eftertænksomt.

Robert kunne ikke forlige sig med meningsløsheden - dén 
meningsløshed, som hele hans livssyn byggede på, og dog argu-
menterede han for den.

Nogle ateister påstår – modsat Robert – at de godt kan forlige sig 
med tanken om, at der ingen større mening er. De mest hårdkogte 
nyateister gør ligefrem en dyd ud af det.

Jeg tror mest på Robert. Han var ateist, men kunne ikke forlige 
sig med tanken om meningsløsheden.

Jeg tror derimod ikke på de ateister, der påstår, at det kan de 
godt. Måske tror de selv, at de kan, men et sted i deres sjæls 
kramkiste ulmer tvivlen, tror jeg på. 

Robert kom jeg til at tænke på, da jeg for nyligt var til foredrag 
med Alister McGrath, teologisk professor og apologet (trosforsva-
rer) – og tidligere ateist.

Han sagde nogenlunde det samme, som Robert 
sagde. Han citerede C.S. Lewis, der i sine unge 
år også havde været ateist.

Lewis sagde: ”Alt det jeg elskede, troede jeg 
var usandt, og det jeg troede var sandt, fandt 
jeg meningsløst”.

Det jeg troede var sandt, fandt jeg menings-
løst!

Robert og det
meningsløse

Flere danskere bør gives en mulighed for at forstå 
julens egentlige indhold. Derfor fremstiller vi igen i 
år en speciel juleavis. Juleavisen udkommer den 4. 
december og er redigeret, så den egner sig til at give 
til almindelige danskere / indvandrere. 

Vil du være med i ”Aktion Juleavis”...? 
• Bestil selv nogle ekstra aviser, fx 10 stk til familie 

og venner. 
• Bestil et større antal, fx 50, 100 eller 1000 til at dele 

ud i din gade eller by.
• Ved større oplag bestil venligst inden trykning - se-

nest mandag den 28. november.
• En ekstra avis koster 5 kr. 

Bestiller du mindst 100 ekspl. får du 
dem til 3 kr. stk. (+ porto)

• Bestil på hosianna.dk / 
7456 2202 eller 
abonnement@udfordringen.dk

Bestil juleaviser til din by

ggen.ddk
Skaf en ny abonnent og få DVD-fi lmen ”Luther” som gave!

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