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Af Steen Jensen

Luthersk Mission vil selv 
punge ud og dække de tab, 
som udsendte missionærer 
med børn ellers vil blive ramt 
af, når folketingets fjernelse 
af børnechecken til udsendte 
missionærfamilier træder i 
kraft fra årsskiftet.

Luthersk Mission har i alt 31 
missionærer udsendt i Afrika, 
Asien og Sydamerika – og de 
har tilsammen 29 børn under 18 
år med sig.

Fjernelsen af børnechecken 

(børnefamilieydelsen) er der-
for en streg i regningen. Men 
Luthersk Mission har besluttet 
selv at fi nansiere det økonomi-
ske tilskud til sine missionærer 
for næste år, hvilket betyder 
en ekstraudgift på 318.000 kr. 
Kompensationen bliver på 90 
procent af den hidtidige børne- 
og ungeydelse.

-  Vi er meget optaget af, at 
missionærernes økonomiske 
vilkår ikke skal forringes væ-
sentligt af den manglende bør-
nefamilieydelse fremover, siger 
vicegeneralsekretær Carsten 
Skovgaard-Holm, der er leder 

af LM’s internationale missions-
arbejde.

Tidligere støttet via 
Dansk Missionsråd

Siden 1993 har missionssel-
skaber via Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling kunnet søge 
om børne- og ungeydelsen på 
vegne af udsendte missionæ-
rer. Det ophører så nu. Rege-
ring og folketing har ønsket at 
bruge de 1,9 millioner kroner 
årligt på andre formål.

Luthersk Missions beslutning 
om økonomisk kompensation 
skyldes, at missionærerne er 

udsendt under vilkår med øko-
nomisk støtte til børnene. Men 
hvad der skal ske efter 2017, er 
indtil videre uklart.

Folketingets beslutning ram-
mer familier, der skal udsta-
tioneres i et 3. verdens land 
og fremover ikke omfattes af 
dansk lov om social sikring og 
derfor ikke længere vil kunne 
få børne- og ungeydelser og 
børnetilskud. 

Vilkårene er dog anderledes, 
hvis man udsendes som di-
plomat af Udenrigsministeriet, 
så kan man fortsat få ydelsen 
med sig.

Stort underskud i budgettet
Luthersk Missions general-

forsamling har netop godkendt 
budgettet for 2017, der viser et 
forventet underskud på 744.000 
kr., primært som følge af øgede 
udgifter til international mission.

Luthersk Mission er det 
største ydremissionsselskab i 
Danmark med missionærer i 
Etiopien, Cambodja, Peru og 
Tanzania siden 1911. Foruden 
de ansatte missionærer sender 
man frivillige volontører ud.

Luthersk Mission vil betale børnepenge
Afskaffelsen af børnechecken til missionærer betyder for LM en ekstraudgift på 318.000 kr. næste år.

- LM vil dække 90% af den 
tidligere børneydelse, lover 
int. missionsleder Carsten 
Skovgaard-Holm.

Gratis advent-fi lm 
om julen for børn 

Læs side 16.
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Viborg Stift værdsætter det gode 
initiativ med ’Hans Tausen-Pris’ 
Viborg Stiftsråd har indstiftet den 
nye pris for at skabe interesse for 
og øge kendskabet til de mange 
gode kirkelige initiativer og ideer, 
som fi ndes i Viborg Stift. 

Hans Tausen-Prisen vil blive ud-
delt første gang i maj 2017. Derefter 
vil prisen blive uddelt hvert andet år. 

Portrættet af Hans Tausen hæn-
ger i Asmild kirke ved Viborg. 

Ny i IMs kommunikationsafdeling
Morten Stubkjær Klausen, Odense, er 
ansat i en tjeneste som journalist og 
kommunikationsmedarbejder i Indre 
Missions kommunikationsafdeling fra 
den 1. december 2016

Morten Stubkjær Klausen er cand.
mag. i virksomhedskommunikation. 
Morten er 38 år gammel.

Bodil

I forbindelse med Lutheråret 
2017 har en helt nyskrevet 
Lutherhymne set dagens 
lys. Til tonerne af ”Amazing 
Grace” vil den blive fremført 
i en række kirker – enten 
som motet – eller som fæl-
lessalme. 

Det er pastor emeritus Carl 

P. Behrens, som er initiativta-
ger til den nye salme. Carl P. 
Behrens er i dag 77 år og har 
fra sin ungdom af været centralt 
placeret på den kirkelige høj-
refl øj. I en menneskealder har 
han virket som sognepræst og 
brændt for, at evangeliet skulle 
nå mennesker på en vedkom-
mende måde. 

Første embede var i Ringsted 
i årene 1968-1976, og derefter 
fortsatte han præstegerningen  
i Nakskov fra 1976-2004.

Han har i årenes løb, sidelø-
bende med sit virke som præst 
i folkekirken, utrætteligt arbejdet 
med i Indre Mission, KFS og 
Menighedsfakultetet. Han er 
gift med Bodil, og sammen har 
de 5 sønner. 

Han er kendt for sin store 
viden om Kaj Munk - noget an-
dre kan få glæde af ved at læse 
Behrens erindringsbog ”En fl ig 
af nådens trone”, som udkom 
på Lohses Forlag i 2009. 

Hymne peger tilbage 
på det oprindelige

Den nye Lutherhymne blev 
til på reformationsnatten den 
31.10. i et samarbejde mellem 
Carl P. Behrens og hustruen 
Bodil. Bodil har gennem hele sit 
liv været en aktiv kunstner. Hun 
har i årenes løb udstillet værker 
i både træ, jern og akryl og haft 
sit eget kunstnerfi rma Church 
Art Lalandia på Lolland.

Lutherhymnen har ægtepar-
ret  skrevet under inspiration fra 
de reformatoriske grundpiller: 

Skriften alene, Troen alene, 
Nåden alene, Kristus alene - 

alt sammen under overskriften: 
”Soli Deo Gloria” – Gud alene 
æren! 

Tonerne til hymnen er hentet 
fra den engelske Rev. John 
Newtons internationalt kendte 
”Amazing Grace”, som synges 
over hele verden. 

Reformationen ville føre kir-
ken tilbage til sin oprindelige 
form, således som den blev 
givet med Jesus og apostlene. 
Den første biskop, Ignatius, blev 
indsat i Antiokia år 107. 

I brevet til menigheden i 
Efesus skriver han (Ign.Efes. 
4,1):  ”Jeres med rette berømte 
ældsteråd, der er Gud værdigt, 
er således forenet med biskop-
pen, som strengene er det med 
citaren. 

Derfor lovprises Jesus Kristus  
ved jeres enighed og samstem-
mende kærlighed.” 

På denne baggrund skal 5. 
strofe i hymnen forstås – og 
kan derfor også synges af unge!

Lutherhymnen bliver uropført 
i Skt. Nikolai kirke i Nakskov 1. 
søndag i advent af organist Erik 
Lauge Mikkelsen og kirkens kor.

Lisbeth

Litterær pris for bibelsk roman
Anette Brogberg Knudsen har vun-
det Karin Michaëlis Spar Nord-pris 
for romanen ”Udenfor byporten”, 
der handler om Jesus og folk 
omkring ham i forbindelse med 
korsfæstelsen.

”Bogen formidler et vigtigt budskab 
i et sprog af meget høj litterær kvali-
tet”, sagde  cand. mag. Keld Sørensen 
ved prisoverrækkelsen på ”Ordets 
dag” i Randers den 29. oktober.

Forlagschef på Lohses Forlag, 
Holger Skovenberg, glæder sig over 
anerkendelsen af bogen og betegner 
den ”højaktuel”, fordi den handler om 
en idealistisk ung mand, der bliver 
radikaliseret.

Karin Michaëlis Spar Nord-pris er 
på 10.000 kroner og gives til ”en nulevende skribent, skuespiller, 
sanger, rapper, som har tilknytning til Randers-egnen via fødsel, 
bopæl eller temavalg. Den gives for et konkret værk, nyt eller 
ældre, hvor ordet er i centrum.”

Bodil

Anette Broberg Knud-
sens roman 'Uden for 
byporten' udkom på 
Lohses Forlag i 2015.

Ny bog giver indsigt og per-
spektiv på krigen i Syrien og 
Irak

Den norske journalist og forfat-
ter Kari Fure var med på Bog-
Forum den 12. november for 
at præsentere sin nye bog. ”På 
Flugt” skildrer krigsofrenes kår 
og trækker historiske linjer 100 år 
tilbage til det armenske folkedrab.

Bogen PÅ FLUGT giver histo-
risk perspektiv på det uhyggelige 
drama, som udspiller sig i Irak og 
Syrien netop nu. 

Kari Fure trækker en lige histo-
risk linje fra det assyriske og ar-
menske folkedrab for over 100 år 
siden – over den sekteriske vold i 
kølvandet på den amerikanske in-
vasion i Irak og Saddam Husseins 
fald i 2003 – til Al Queda-fraktio-
ner og Islamisk Stats uhyggelige 
overgreb på etniske og religiøse 
minoriteter i dag. 

Kari Fure er cand. polit. og 
redaktør på det norske dagblad 
DAGEN. På BogForum deltog hun 

på Fag- og DebatScenen lørdag 
sammen med forfatter Jens Chri-
stian Grøndahl og korrespondent 
Thomas Ubbesen. Debat-emnet 
er: ”Flygtning i Europa.” 

Kari Fure signerede bogen på 
ProRex’ stand i løbet af lørdagen.

Journalist Klaus Wivel (Week-
endavisen) skriver om bogen ”På 
fl ugt - historien gentager sig”:

”Kari Fures bog er et hårrej-
sende og usædvanligt indsigts-
fuldt indblik i den katastrofe, der 
udfolder sig i Syrien og Irak i disse 
år, hvad angår de kristnes stadig 
mere forfærdelige situation. 

Fure har fulgt de kristnes situa-
tion i fl ere år og går til emnet med 
både journalistens øje for detaljen 
og historikerens blik for de tråde, 

der går fra det armenske folke-
drab for hundrede år siden og til 
de fordrivelser, vi oplever i dag.”

Krigen set med ofres øjne
 I bogen møder vi krigen fra 

ofrenes side – især de assyriske 
kristne – som oplever alt fra 
mistænkeliggørelse, angiveri, 
afpresning, trusler, bortførelser 
og mord. 

Vi får et nuanceret billede af 
krigen i Syrien, hvor ikke kun Al 
Nusra og Islamisk Stat er skurke, 
men i allerhøjeste grad også 
præsident al Assads militser un-
dertrykker og begår helt ufattelige 
overgreb på landets borgere.

Samtidig møder vi muslimer, 
som sætter livet på spil for at 
redde deres kristne naboer, og vi 
læser om shia- og sunnimuslimer, 
som lever fredeligt sammen, og 
hvis familier endda gifter sig ind 
i hinanden.

SL/Bodil

Norsk journalist præsenterede bog 
om fl ygtninge på BogForum i Kbh.

Kari Fure. Foto: Johanna 
Hundvin Almelid.

Guds ord alene er min borg
som klippens faste grund.
Han rækker Ordet i min   sorg,
gør døden til en blund.

Alene Kristus er min helt, 
mit håb, min frelser god.
Hans legeme og blod uddelt
er liv i overfl od. 

Til tro alene står mit håb:
en evig salighed!
Den blev mig givet i min dåb,
et pant på evig fred.

Alene Nåden binder mig,
som før var syndens træl.
Nu kan jeg hvile mig i dig,
du kvæge vil min sjæl.

Som strengene på citar stemt
i musisk harmoni,
er ældsterådet sammen klemt
til lovsangs symfoni.

Og al Guds menighed på jord
istemmer Herrens pris,
lovsynger Gud med engles kor
i fryd på himmelsk vis.

SOLI DEO GLORIA
Luther-hymne i 500-året for reformationen

Mel.: Amazing Grace 
(Rev . John Newton)

Carl P. Behrens (reformationsdagen 31.10. 2016)

Præstepar skrev 
Lutherhymne på
Reformationsdagen

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

gg
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Af Tina Varde

Den største opvask, Allan Lund 
nogensinde havde set, fi k af-
gørende betydning for hans 
livsvalg.

Både opvask og rengøring 
havde mildt sagt hobet sig op for 
en enlig mor med en lille datter. 

Han tog opvasken for hende, 
da han gennem sin kirke som 15-
årig var ude som frivillig hjælper i 
København: 

- Kirken sendte i fi re dage folk 
ud for at vise næstekærlighed ved 
at tilbyde at hjælpe mennesker 
med praktiske opgaver gratis. 
Jeg sagde ja til at være hjælper 
alle dagene. 

- Der var en regel: Vi måtte ikke 
tale om kirke og tro, med mindre 
vi blev spurgt. Vi ønskede ikke at 
trække noget ned over hovedet 
på folk – men at komme uden 
bagtanker og dagsorden.

- Sammen med en anden tog 
jeg ud for at ordne praktiske ting 
for den enlige mor. Jeg startede 
med opvasken, og min makker 
satte noget fi lm for hendes vindu-
er, så hun kunne få mere privatliv. 

- Efter en times tid fi k den lille 
pige desværre fat i kniven, som 
min makker skar fi lm med. Pigen 
skar sig i fi ngeren, og moren måtte 
tage hende på skadestuen for at 
blive syet. 

- Vi fi k lov til bare at blive og 
smække efter os, når vi var fær-
dige. I halvanden time fortsatte 
vi med at rydde op og gøre rent.

Overvældende
taknemlighed

- Hver aften kunne alle, som 
havde haft hjælpere på besøg, 
komme til kirken og give respons. 

Det gjorde den kvinde, vi havde 
hjulpet. Hun var bare så taknemlig 
over, at vi ville komme og hjælpe! 
”I har hjulpet mig milevidt”, sagde 
hun og græd og græd og græd. 
Hun kastede sig i armene på os, 
fordi hun var så glad over, at vi 
var villige til at gøre noget uden 
at kræve betaling. 

- Det gav så stor mening for 
mig. Jeg glemmer aldrig, hvor 
glad hun blev. Det var nærmest 
en overnaturlig glæde. Det, at 
man kan smelte hjerter, er utroligt 
smukt.

- Vi kørte også ud til andre i de 
fi re dage. De fl este, vi hjalp, blev 
overvældende glade over at blive 
hjulpet, fortæller han.

Den oplevelse var skelsæt-
tende for hans trosliv.

Valgte kærlighed
- Før jeg sagde ja til at arbejde 

frivilligt, var jeg lidt i tvivl om, hvor-
vidt jeg ville bruge fi re dage af min 
ferie på det. Bagefter besluttede 
jeg, at det var noget, jeg ønskede 
at leve i. Fordi den kærlighed og 
varme, jeg mærkede ved det, gav 
mig så meget.

- Hvem har ikke lyst til at opleve, 
at mennesker er glade?

- Jeg er født og opvokset i et 
troende hjem på godt og ondt. 
Men jeg havde brug for at fi nde 
min egen vej og måde at leve i 
troen. Et er at høre og læse om 
tro…det er noget andet selv at 
beslutte, at det er noget, man vil 
leve i og efter.

- På grund af oplevelsen med 
kvinden var det her med tro nu 
ikke længere bare noget, jeg tro-
ede på, fordi jeg havde hørt andre 
fortælle om det. Jeg valgte også 
kort efter at blive døbt, fortæller 
Allan Lund Tolberg.

Aktiv hjælper
Han er dybt involveret i City 

Kirken - i Taastrup, hvor han også 
bor sammen med Hannah. De 
har været gift i fem år. Allan Lund 
Tolberg, som er 27 år, er født og 
opvokset i Albertslund. I dag er 
både han, Hannah og hans for-
ældre med i frikirken.

Allan er en meget aktiv frivillig…
på en stilfærdig, naturlig og beha-
gelig måde. Både som musiker og 
lovsanger ved gudstjenesterne i 
Kulturcentret om søndagen – og 
som fast medlem af det frivillige 
forbøns-team i Healing Rooms i 
menighedshuset på Ahornsvej om 
mandagen. Nogle gange er han 
også ”lånt ud” til andre frikirker.

- Jeg har været med i Healing 
Rooms i fi re år. Det er et tværkir-
keligt forbeder-team. Min kone 
var også med i over tre år, men 
oplevede så, at hun skulle bruge 
sin tid på noget andet kirkeligt.

- Healing Rooms er baseret på 
samme tanke om at hjælpe uden 
at kræve noget for det. Vi ønsker 
at betjene folk. Det kan være noget 
fysisk eller psykisk, mennesker 
har brug for forbøn til. Uanset 
hvad, ønsker vi at give dem et trygt 
rum og støtte dem, der har brug 
for det. Vi ønsker også, at alle der 
kommer, får en berøring fra Gud.

- Det minder mig om historien 
om Moses, Aron og Hur i 2. Mo-
sebog. Vi skal være som Aron og 
Hur, der støtter folk, så de kan få 
lov at opleve deres sejr. Vi støtter 
og hjælper med at løfte deres 
arme. Det bygger på Guds dybe 
kærlighed, som er meget rørende, 
understreger han. 

Allan sætter stor pris på at give 
mennesker forbøn og profetiske 
ord. - Det er så dejligt, når man 
modtager et ord til folk, og det så 

rammer noget i dem. Det skaber 
en følelsesmæssig reaktion…
enormt smukt. Og det er bare 
endnu bedre, når mennesker 
bliver helbredt… den glæde og 
taknemlighed! 

- Det profetiske tiltaler mig. Det 
afspejler sig også i de profetier 
og ord, der er talt ind i mit eget liv. 
At ramme folk på den måde er en 
let måde at give Guds kærlighed 
videre på.

- Man skal elske folk og overøse 
dem med Guds kærlighed. Det 
er dét, Healing Rooms og livet 
handler om, siger Allan.

Lovsangen
Mest hjemme ser Allan Lund 

ud til at befi nde sig, når han fi nder 
guitaren frem og leder lovsangen. 
For eksempel når forbederne 
samles om mandagen for at for-
berede sig på en omgang Healing 
Rooms. Eller i forbindelse med 
arrangementer og spændende 
foredrag i det lille, men rummelige 
menighedshus.

- Jeg finder min ro og fred i 
lovsangen. Lige fra barnsben har 
jeg været glad for musik. Det er mit 
frirum. Her fi nder jeg fred – og her 
kan jeg gå ind i det stille og sår-
bare eller det støjende og glade.

- Gud taler tit til mig gennem 
musikken. Én akkord, så er jeg 
væk i min egen verden. Jeg op-
lever det også, når jeg beder for 
folk – at jeg er væk, og Gud taler, 
forklarer han.

Gud styrer arbejdet
Allan har en kandidatgrad i 

socialvidenskab, økonomi og 
ledelse, og han arbejder som 
lønkonsulent. Også i denne del af 
hans liv er Gud til stede:

- Jeg står selv midt i en proces 

lige nu. Gud kaldte mig i sin tid 
til mit nuværende arbejde, som 
der var en, der anbefalede mig 
at søge. Og der blev åbnet døre. 
Først blev jeg  ansat som studen-
terhjælper. Sidste sommer var jeg 
færdig med mit speciale og skulle 
fi nde et arbejde. Jeg fi k et tilbud, 
som jeg følte var at sælge mig 
selv for billigt. Med bævende knæ 
takkede jeg nej.

- Kort tid efter fi k jeg et profetisk 
ord af en ven: ”Gud skal nok give 
dig det, du behøver” fi k jeg af vide. 
Hvilket ikke hjalp synderligt på 
min nervøsitet og frustration. Jeg 
troede, at jeg havde forstået, hvor 
jeg skulle hen.

- Jeg var lidt sur på Gud, fordi 
jeg havde en forventning om, 
at Han havde åbnet en dør. ”Du 
har lovet, at du vil velsigne mig!” 
sagde jeg til Gud. ”Jeg giver dig 
min økonomi, og så vil du velsigne 
den”. 14 dage senere fi k jeg et 
telefonopkald, og pludselig havde 
jeg et job og kunne starte i en fuld-
tidsstilling, som jeg ønskede. Gud 
åbnede døren alligevel – bare ikke 
lige da jeg syntes, at det passede.

- Jeg har siden prøvet at komme 
videre i virksomheden et par 
gange. Igen blev jeg lidt sur og 
frustreret. ”Nu må du åbne den 
næste dør”, bad jeg til Gud.

- Nogle gange ordner Gud ting 
med et trylleslag. Andre gange kan 
det - for et struktureret menneske 
som mig - føles, som om Guds 
timing er forfærdelig. Nogle gange 
er jeg nok lidt utålmodig. Jeg snak-
kede med min chef om, at jeg ikke 
længere var så glad, hvor jeg var. 
Det endte med, at vi blev enige om 
at stoppe samarbejdet.

- Jeg søgte masser af jobs, men 
i første omgang kom jeg kun til én 
job-samtale på seks måneder. Så 

fi k en fra Healing Rooms et billede 
til mig, hvor jeg hamrer løs på en 
lukket dør. Pludselig åbner Gud 
døren, og jeg nærmest vælter ind, 
så smiler Gud og siger: ”Nu må 
du godt komme ind”. Og i sidste 
uge, ni måneder senere - og en 
måned inden min kontrakt udlø-
ber, kom der pludselig svar. Fire 
jobsamtaler til fi re forskellige jobs 
på en uge - og alle var begejstrede 
for mine kvalifi kationer! Nu har 
jeg fået et jobtilbud. Igen er det 
Guds timing… og ikke altid som 
jeg ønsker det. 

- For mig er det ofte praktisk, 
når Gud taler. Handling og konse-
kvens. Jeg giver min økonomi, og 
Gud velsigner, jeg beder Gud om 
et profetisk ord – og Gud taler. Det 
er ikke, fordi jeg hører nogen stor 
rungende stemme. Ofte er det de 
små tanker, eller helt konkret den 
følelse jeg har i maven, der kom-
mer fra Gud.

- Nogle gange kan jeg da opleve 
det, som om jeg bliver ført ind i en 
blindgyde. Jeg er meget strukture-
ret, og når jeg oplever, at jeg ikke 
kan kontrollere min tålmodighed, 
så tager jeg den med Gud:

- ”Herre jeg lægger det i dine 
hænder, og du har lovet at velsig-
ne mig.” Jeg lægger mit arbejdsliv, 
økonomi og liv i Guds hænder.  
Når jeg en sjælden gang imellem 
er lidt sur og frustreret, så tror jeg, 
det er sundt at være ærlig over 
for Gud og fortælle ham det, ikke 
kun tale med ham, når det hele 
er skønt.

Allan er drevet af næstekærlighed
Som teenager var Allan Lund Tolberg med til at yde praktisk hjælp i lokalsamfundet sammen med sin kirke. Det blev skelsættende for hans trosliv.

- Det er dejligt, når Gud er 
med til at forløse noget, siger 
Allan Lund, der som 15-åirg 
valgte at lægge sit liv i Guds 
hænder. Allan blev for 5 år 
siden gift med Hannah. Her er 
de i St. Petersborg, Rusland.
Privatfoto.
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Exit Evolution af  Karsten Pultz
    - Hvorfor evolutionsteorien ikke holder...

”Pultz piller udviklingslæren fra hin-
anden, så der ikke bliver sten på sten 
tilbage. Bogen er velskrevet og sætter 
fi ngeren på de ømme punkter. Hvor 
ville det være skønt, hvis mange fl ere, 
ligesom han, virkelig satte sig ind i 
sagen. Så ville dette videnskabelige 
misfosters dage være talte. Køb den, 
læs den, og giv den til dine børn som 
modgift mod et af vor tids største 

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Fælleskirkeligt Integrationsnet-
værk (FIN) i Haderslev har mod-
taget Tværkulturelt Centers 
aktivitetspris ’Stjernestunder 
2016’. 

Else Wiwe, tværkulturel kon-
sulent i Luthersk Mission og 
FIN-koordinator, modtog prisen 
sammen med tovholder Helene 
Nørgaard, Emile Djonga fra DR 
Congo og nuværende og tidligere 
fl ygtninge fra Haderslev. 

Kirker og kommune i 
frugtbart samarbejde

Prisen blev givet for etablering 
af et velfungerende samarbejds-
forum for sognekirker, kirkelige 
organisationer og frikirker i Ha-
derslev. Det har givet kirkerne 
en fælles platform i forhold til 
samarbejde med kommunen, 
sprogskolen, asylcentre og andre 
NGO'er, der arbejder med fl ygt-
ninge i Haderslev. 

Erfaringerne fra Haderslev 
viser, at når kirker og missions-
foreninger  har en fælles stemme, 
bliver det lettere at samarbejde 
med kommunen og andre aktører 
- og dermed lettere at få kontakt til 
dem, man gerne vil hjælpe.

FIN blev oprettet 2010 med 

henblik på etablering af en fælles 
kontaktfamilieordning for byens 
fl ygtninge. I dag koordinerer FIN 
bl.a. fælles tiltag som multicafé for 
asylansøgere, venskabskontak-
ter, dåbsundervisning og Kvinder 
møder kvinder. 

Disse og andre tilbud om gode 
og meningsfulde samvær på 
tværs har i fl ere år været til stor 
glæde og opmuntring for mange 
af byens fl ygtninge og asylansø-
gere. Gennem FIN har de nemlig 

fået danske venskabsfamilier og 
fundet et fristed midt i en usikker 
og omskiftelig tid.  

"Vi kan mere, når vi løfter i fl ok. 
Når vi samarbejder, oplever vi, at 
to plus to giver fem!" siger Kirsten 
Münster, sognepræst i Haderslev 
Domsogn og medinitiativtager 
til FIN. 

Prisen blev overrakt på Tvær-
kulturelt Centers inspirations-
konference i Aarhus om den 

gode integration første weekend 
i november.

Med inspiration fra Haderslev 
har man i Holstebro og Aalborg 
etableret Kirkernes Integrations 
Samarbejde. 

Også fl ere andre byer er på 
vej med deres bud på, hvordan 
kirker og missionsforeninger kan 
koordinere den fælles indsats 
for integration af nyankomne 
fl ygtninge. 

BMF/Bodil

Af Steen Jensen

Hvad er meningen med livet? 
Og hvad vil det sige at være 
menneske? De spørgsmål op-
tager nordjyske gymnasieele-
ver, som i stort tal har tilmeldt 
sig et spritnyt tværfagligt forløb 
under Aalborg Stift med titlen: 
”Hvad er meningen?”

Det handler om mødet mellem 
religion og naturvidenskab. 

880 gymnasieelever fra hele 
Aalborg Stift, der strækker sig fra 
Sydthy til Hadsund og til Skagen 
i nord, deltager i projektet, som 
startede i denne uge og fortsætter 
næste uge med. Interessen har 
været så overvældende, at 300 
måtte sættes på venteliste.

Et supplement til 
naturvidenskaben

I foredrag og i workshops be-
handles livets store spørgsmål i 
samspil med en række kompe-
tente foredragsholdere indenfor 
både teologi og religion, fi losofi  
og naturvidenskab.

- Det er et alment menneskeligt 
grundvilkår at spørge: Hvad er 
meningen? Hvad er kærlighed? 
Hvem er jeg? Vi har alle den 
længsel i os efter svar. Derfor er 

det spændende at give gymnasie-
eleverne mulighed for at refl ekte-
re over de spørgsmål og diskutere 
dem med hinanden og med en 
bred vifte af oplægsholdere, siger 
Anna Døssing Gunnertoft, der er 
teolog og pædagogisk konsulent 
i Aalborg Stift og har været med 
til at udvikle projektet.

- Menneskelivet er en så kom-
pleks størrelse, at det kræver fl ere 
udtryksformer for at tolke det, og 
her kan både naturvidenskaben 
og religionsvidenskaben byde ind 
og måske ovenikøbet supplere 
hinanden.

- I kirken er vi eksperter i 
eksistentielle spørgsmål og kan 
bidrage med ét sprog, mens na-
turvidenskaben har et andet. Vi 
håber, samspillet kan få eleverne 
til at refl ektere over meningen på 
et højt fagligt niveau, siger Anne 
Døssing Gunnertoft.

Gentages i 2017
Projektet er det første af sin 

art, hvor folkekirken, gymnasie-
skolen og universitetet arbejder 
sammen. Det har bl.a. fået øko-
nomisk støtte på 300.000 kr. fra 
Folkekirkens Udviklingsfond, og 
hele seancen foregår i Folkekir-

kens Hus i Aalborg. Den store 
interesse har allerede fået ar-
rangørerne til at beslutte sig for 
en gentagelse i 2017.

Oplægsholderne er en bred 
vifte af undervisere og forskere, 
især fra Aalborg Universitet, men 
også kendte ansigter udefra, bl.a. 
teologen og samfundsdebat-
tøren Sørine Gotfredsen, teolog 
og tidligere folketingsmedlem 
Pernille Vigsø Bagge og forfatter 
og videnskabsjournalist Lone 
Frank. Også Aalborgs biskop, 
Henning Toft Bro, er blandt op-
lægsholderne.

Unge i Nordjylland
taler om livets mening
Elever fra nordjyske gymnasier fl okkes om livets store spørgsmål i tværfagligt projekt, hvor folkekir-
ken, gymnasier og universitetet arbejder sammen.

Teolog og konsulent Anna 
Døssing Gunnertoft vil 
give de unge mulighed for 
at tænke over livets store 
spørgsmål.

Der er rift om pladserne i Folkekirkens Hus i Aalborg.

Aktivitetspris til kirkeligt integrationsnetværk

Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN koordinator (i midten) modtog 
aktivitetsprisen sammen med Helene Nørgaard, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende 
og tidligere fl ygtninge fra Haderslev. 

Der går noget nær chokbølger gennem det danske kirkelige 
landskab, efter det er kommet frem, at Folketinget forventes 
at vedtage en kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse 
strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.

Hvad betyder nu det? Loven indebærer, at det forbydes i for-
bindelse med religiøs oplæring at oplæse og billige Bibeltekster, 
der taler positivt om korporlig afstraffelse af børn, uanset om man 
opfordrer hertil.

Dog fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget at “den blotte 
oplæsning eller gengivelse af et skriftsted eller af religiøse forskrifter 
(..) vil heller ikke være omfattet af kriminaliseringen, medmindre den 
pågældende tilslutter sig (billiger) det oplæste eller gengivne i en 
eller anden form. En religiøs forkynders oplæsning af fx Bibelens 
eller Koranens budskaber om korporlig afstraffelse vil derfor som 
udgangspunkt ikke være omfattet af kriminaliseringen.”

Så skulle man nok mene, at den hellige grav er vel forvaret, 
men det er den i princippet slet ikke. For hvis man som en del af 
gudstjenesten eller andre religiøse møder oplæser og tilslutter sig 
ved et amen (der betyder, at sandheden i det oplæste bekræftes), 
så vil man altså kunne straffes.

Lovforslaget er selvfølglig først og fremmest lavet for at standse 
den vold, som visse dele af islam promoverer gennem Koranen, 
men samtidigt vil man altså også forbyde oplæsning af visse 
bibelsteder. 

Det sker i ligestillingens navn. Men hvorfor skal kristne bøde for, 
hvad der står i Koranen? Kristne rundt om i verden er i forvejen 
under hårdt pres fra islamismen, der forfølger og dræber kristne. 
Det er svært at argumentere for, hvorfor loven ikke skulle være lige 
for alle, men det virker ikke kun som et kulturelt selvmord, men 
noget nær kristenforfølgelse, at man vil straffe kristendommen for 
at få kontrol over islam.

Det er slet ikke den rigtige vej, at regeringen herhjemme på en 
måde spiller med på kristenforfølgelser og er parat til at udslette 
deres eget åndelige fundament for at komme terroren til livs. Derfor 
må kirken også nægte at følge lovforslaget og adlyde Gud mere 
end mennesker, hvis det ender med at blive vedtaget.

Folketinget vil 
kriminalisere Biblen

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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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

Danskerne skal vælge 10 
værdier til Danmarkskanon
Indtil den 22. november kan man stemme på sine ti favoritter blandt 20 danske værdier.

Harald Blåtand rejste ”Danmarks dåbsattest” omkring 
år 965, og Jellingstenen er med i alle danske pas. Kri-
stendommen er et af forslagene til Danmarkskanon.

- Kristus står med åbne arme for at tage imod folk, for nu skal danerne om-
vendes, forklarer overinspektør Hans Ole Matthiesen ved Kongernes Jelling 
til Cecilie Nielsen i DR.Ks program ”1000 års tro” om religionsskiftet.

Af Bodil Lanting

Nu kan befolkningen bestemme, 
hvilke 10 samfundsværdier, der 
skal udgøre den endelige Dan-
markskanon. Seks eksperter 
har vurderet i alt 2425 forslag 
og har udvalgt 20 overordnede 
værdier. Hygge, håndværk, 
den kristne kulturarv og plads 
til forskellighed er med blandt 
disse 20.

Det skriver Kulturministeriet. 
Der har været stor interesse 

for den nye Danmarkskanon i 
befolkningen, som har bidraget 
med de oprindelige 2425 forslag.

Historiske bevægelser
og abstrakte værdier

Forslagene spænder fra histo-
riske bevægelser som andels- og 
arbejderbevægelserne til mere 
abstrakte værdier som hygge, 
jantelov, tillid, lighed og humor. 

Både privatpersoner, klubber, 
skoleelever, politikere, kulturper-
sonligheder, foreninger og organi-
sationer har bidraget med forslag. 

Der har også været holdt over 
47 debatarrangementer på bib-
lioteker o.l., og Kulturministeri-
ets kanoncykel har været med 
ved folkelige begivenheder som 
Kulturmødet Mors, Copenhagen 
Pride, Folkemødet på Bornholm 
og Ungdommens Folkemøde for 
at indsamle forslag. 

Hvem er vi, og hvad vil vi?
Kulturminister Bertel Haarder 

udtrykker sin glæde over dan-
skernes engagement i processen.

- Jeg vil på lige fod med alle 
andre gå på danmarkskanon.dk 
og stemme. Jeg vil stemme på 
mange af værdierne, da de hver 
på deres måde udtrykker, hvad 
vi er formet af og fælles om og 
gerne vil have med ind i fremtiden.

Vi skal være bevidste om, hvad 

der er vigtigt i Danmark. Og det 
skal vi fortælle alle, der vokser 
op i Danmark eller kommer hertil 
udefra, siger Bertel Haarder. 

Kristendom med på listen
De 20 samfundsværdier, som 

er udvalgt til afstemningen, er: 
Andelstanken, Danmark i ver-
den, deltagende folkestyre, den 
kristne kulturarv, det danske 
sprog, folkelige bevægelser, 
folkeoplysning, foreningsliv 
& frivillighed, frihed, frisind, 
hygge, håndværk, kort magt-
distance, kønsligestilling, land-
skab & kultur, lighed for loven, 
medmenneskelighed, plads til 
forskellighed, tillid, velfærds-
samfundet.

Eksperternes kriterier 
Seks eksperter har sorteret 

og bearbejdet de mange forslag 
til Danmarkskanonen ud fra tre 
kriterier. Forslaget skal:

Kulturministeriet:

Gratis grød på Hovedbanegården
Igen i år tilbyder Frelsens Hær varm risengørd og julemusik 
på Hovedbanegården den 1. december kl. 18-20.

Grøden er gratis, men arrangementet indleder Frelsens Hærs 
juleindsamling. Man kan bidrage til julehjælpen på stedet eller via 
www.julebidrag.dk.

Bodil

Blå Kors Danmark er med i 
et nyt og forbedret samar-
bejde i International Blue 
Cross (IBC), som skal 
styrke det internationale 
arbejde mod alkoholmis-
brug. Blå Kors har desuden 
fået høringsret i FN på alkoholområdet.

 
På en nyligt overstået konference på Madagaskar er der 

opnået enighed blandt IBC’s 41 medlemslande om at styrke 
samarbejdet og kampen mod alkoholmisbrug.

 ”Vi vil være en international stemme for en ordentlig alko-
holpolitik. I nogle lande er alkoholmisbrug ved at udvikle sig til 
et stort problem. Især i det sydlige Afrika. Vi vil gerne påvirke 
alkoholpolitikken i fl ere lande,” siger vicegeneralsekretær i Blå 
Kors Danmark Kresten Kragh-Schmidt, der netop er kommet 
hjem fra konferencen på Madagaskar.

 
Danske bryggeriers ’succes’

”Det er vores bryggerier, der tager derned, og det er så os, 
der rydder op efter dem, kan man sige. Som dansker er jeg jo 
egentlig stolt af at se en god dansk industri i udlandet, men der 
er også et alvorligt dilemma ved det,” påpeger Kresten Kragh-
Schmidt.

 Dilemmaet består i, at det øgede salg af alkohol og den øgede 
tilgængelighed er medvirkende til, at fl ere havner i alkoholmis-
brug. Den udvikling vil Blå Kors Danmark i samarbejde med IBC 
gerne bremse og om muligt vende.

 ”Den stærkeste har altid et større ansvar. Ikke at vi er bedre 
end andre, men vi har fl ere ressourcer og erfaring end i mange 
andre lande. Vi har altid ansvar for hinanden, og alkohol øde-
lægger rigtig meget i verden. Lige nu støtter vi arbejdet blandt 
familier, der er påvirket af alkoholmisbrug på Grønland,” siger 
Kresten Kragh-Schmidt.

 
Folkesundhed eller markedsandele

Anna Babb, der er generalsekretær for International Blue 
Cross, oplyser, at alkohol skaber store problemer fx i Afrika.

 ”I mange afrikanske lande, især i det sydlige Afrika, har al-
koholindustrien store alkoholreklamer i de store byer og fx også 
reklamespots midt i fi lm. 

I mange afrikanske lande, hvor der er økonomisk vækst, fø-
rer alkoholindustrien en intensiv jagt på nye forbrugere. Disse 
lande har samtidig store udfordringer med fattigdom og sociale 
problemer.

Vi er nødt til at beskytte ungdommen og støtte løsninger og 
indsatser, der tilbyder et alternativ til et liv med alkohol. Alle lande 
er nødt til at tage det alvorligt og overveje, hvad der vægter tun-
gest: folkesundhed eller industrielle markedsandele,” siger Anna 
Babb, der er generalsekretær i International Blue Cross (IBC).

Bodil

Blå Kors går til international 
kamp mod alkoholmisbrug 

1) være immateriel kultur
2) kunne begrundes historisk 

og have betydning for mange 
mennesker

3) have relevans både nu og i 
fremtiden.

Eksperterne er: Marianne Holm 
Pedersen, seniorforsker, ph.d., 
Mehmet Ümit Necef, lektor, ph.d., 
Jørn Lund, professor, formand for 
Dansk Sprognævn, Eva Steensig, 
sociolog, Mads Mordhorst, lektor, 
ph.d. og Michael Böss, forfatter og 
universitetslektor.

Forklaringer på DKkanon
På www.Danmarkskanon.dk 

kan man læse enten en kort eller 
en lidt længere forklaring på hver 
af de 20 værdier. 

Afstemningen foregår på dan-
markskanon.dk fra den 15. til 22. 
november. Alle kan stemme. Man 
kan godt stemme på fl ere vær-
dier, men man kan kun stemme 
på en værdi én gang. 

De 10 samfundsværdier, som 
har fået fl est stemmer, når af-
stemningen slutter d. 22. novem-
ber, vil indgå i den endelige Dan-
markskanon, som offentliggøres 
d. 12. december 2016. 

Kære læser af Udfordringen!

I den kommende uge modtager 
ca. 1000 af vores mest trofaste 
abonnenter en gratis bog.

Vi har nemlig fået mulighed for 
at sende bøger med avisen - til en 
meget rimelig porto. 

Derfor har vi udvalgt et antal af 
vores mest trofaste læsere (dem, 
der har holdt avisen længst) og 
sendt en af Udfordringens gode 
bøger til dem.

Vi vil senere sende bøger ca. 
hvert kvartal. 

Kun abonnenter kan melde 
sig ind i Udfordringens nye gave-
bogklub.

Det hele kører som en gave-
bogklub – du får en gave og du 

giver en gave. Vil du gerne have 
en fast pris, så regn med 50 kr. pr. 
gang. Eller kun 200 kr. årligt for 
fi re gode kristne bøger – inklusiv 
fire gange forsendelse. Dét er 
da billigt!

Og skulle du have bogen i 
forvejen, så giv den videre – som 
gave. 

Vi håber at udsende både 
tidligere udgivne og helt nye bø-
ger. Også fra andre gode kristne 
forlag. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg 
gerne vil modtage gave-bøger?

Tilmeld dig på hjemmesiden 
udfordringen.dk/bogklub (eller 
send en mail til abonnement@
udfordringen.dk)

Du kan sende din gave (50 
kr. pr. gang eller 200 kr. årligt) til 
Udfordringens gavekonto: 7040 
0001 830 446 i Sydbank.

Eller fra din telefon ved hjælp af 
MobilePay. Brug nr. 51 31 65 99. 

Husk at send en besked med 
din gave-indbetaling (Skriv fx 
”gave-bogklub”).

Henri Nissen, 
redaktør.

Vil du med i gave-bogklubben?
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LEDER

Af Bodil Lanting

UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus indbyder de trætte og overbebyrdede
25Derefter udbrød Jesus: »Jeg priser dig Far, himlens og 

jordens Herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og 
overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. 26Ja, 
Far, det var din vilje, at det skulle være sådan.«

27Så fortsatte han: »Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min 
himmelske Far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene 
kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer Faderen 
for, får også lov at kende ham.

28Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder 
– og jeg vil give jer hvile. 29Tag imod det åg, som jeg lægger 
på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopof-
rende. Så vil I fi nde ro i sjælen. 30Mit åg vil hjælpe jer, og min 
byrde vil føles let.«

Søndagens tekst: Matt. 11,25-30

                        Af  Ruben Højer

Seniorpastor, 
Viborg Internationale Pinsekirke 

Selv om Guds veje ved første 
øjekast ikke ser ud til at følge 
en menneskelig logik og derfor 
kan være svære at fatte, så kan 
vi dog alligevel både aktivt og 
oprigtigt kan tage del i lovpris-
ningen af Guds frelsesvej. 

Kristendommen og den krist-
ne tro bygger nemlig ikke på 
vor logik, men på åbenbaring. 
Ved den åbenbaring, som er os 
givet gennem Ordet og Ånden, 
har vi mere end rigelig grund 
til åbenlys lovprisning af Guds 
frelsesvej. 

Gud har nogle 
andre veje end os

I Skriften læser vi beretning 
efter beretning, som vidner 
om, at Guds veje ikke er men-
neskers veje, at hans løsning 
på et problem ikke altid er den 
samme, som mennesker ville 
vælge i den givne situation.
Igen og igen ser vi, at Guds 
indgreb og redning for hans folk 
kommer som en overraskelse, 
ofte fra en helt uventet side. 

Hvor ofte bruger Gud ikke 
det, som intet er i menne-
skers  øjne,  t i l  a t  åben-
bare sin storhed og magt.
Sådan var det i det Gamle 
Testamente, når Israel havde 
behov for Guds indgreb. 

Og sådan var det i  det 
Nye Testamente, da Gud 
fuldbyrdede sin frelsesplan 
gennem Jesus Kristus, vor 
frelser.

Det Gamle Testamente med 
sine forjættelser og løfter peger 
i sin helhed frem mod det, som 
opfyldes i det Nye Testamente. 
Ikke mindst Esajas’ bog taler om 

opfyldelsen af Guds frelsesveje.  
Vi må forstå, at det jødiske folk 
havde ventet meget længe på, 

at forjættelserne skulle opfyl-
des. Der er intet at sige til, at 
de i den lange ventetid havde 
opbygget en bestemt forvent-
ning til, hvordan Messias ville 
åbenbare sig, når han kom for 
at bringe frelse til folket. 

Men på samme måde som 
i det Gamle Testamente, så 
levede Guds frelsesvej heller 
ikke denne gang op til det, som 
mennesker forventede, hvilket 
indebar, at selv de, som ven-
tede Guds indgreb, ikke var klar 
til at acceptere det, da det kom.

Måden Gud handlede 
på var helt uventet

Man forventede, at han kom 
som konge af Davids slægt, 
som en leder, der skulle befri 
Israel fra dets undertrykkere, 
at han ville blive født på et slot 
i pomp og pragt omgivet af tje-
nestefolk, med ubegrænsede 
midler og beskyttet af en hær. 

Hans fødsel skulle proklame-
res først for hoffet og siden fra 
slottets balkon, efterfulgt af en 
stor fest med masser af gæster 
og fi n betjening, hvorefter han 
kunne vokse op i trygge forhold.

Men i stedet for blev hans 
moder en ung kvinde, en jom-
fru, uden adelig tilknytning, og 
hans jordiske fader var tømrer. 
Han kom ikke til at føre Israel i 
åben kamp mod deres under-
trykkere, men han vandrede 

rundt og mødte almindelige 
menneskers behov, mens han 
forkyndte Guds rige. 

Han blev i stedet for født i 
en stald blandt andre fattige 
pilgrimme og deres dyr, hans 
fødsel blev først forkyndt for hyr-
derne på marken, nogle af de 
lavest rangerende i samfundet. 

Der blev ikke holdt nogen stor 
fest for at fejre hans fødsel, og 
allerede i sin tidlige barndom 
var han på flugt fra Israels 
konge.

Helt uafhængigt af 
ydre omstændigheder

Også her i forbindelse med 
Jesu fødsel, opvækst, tjeneste 
og død ser vi Guds frelsesvej 
åbenbaret på en måde, som 
giver anledning til lovprisning.

Gud viser, at hans veje ikke 
er vore veje, at hans frelsesvej 
ikke følger menneskelig logik, at 
han ikke er afhængig af noget 
af det, som vi kunne fristes til at 
sætte vor lid til. 

At hans magt sagtens kan 
udfolde sig i det, som i men-
neskers øjne fremstår i ringhed.
Hvor vidunderligt er det ikke, 
at Guds frelsesvej er så fuld-
stændig uafhængig af nogen 
ydre omstændigheder, men ene 
og alene er styret af ham - og 
er os tilgængelig ved nåden og 
troen alene!

Guds veje er ikke 
som  vore veje
Hvem kan forstå Guds veje, hvem kan begribe eller rumme det forunderlige 
i hans frelsesveje? Det kan intet menneske i egen formåen, men det skal 
ikke forhindre os i at fryde os over hans frelsesveje. 

- Gud viser, at hans veje ikke er vore veje, at hans frelsesvej ikke følger menneskelig logik, siger 
Ruben Højer.

”... at selv de, som 
ventede Guds ind-

greb, ikke var klar til 
at acceptere det, da 

det kom.”

Bekymringer og negative følelser generelt kan føre til alvorlig 
sygdom, fastlår lægen Don Colbert med mange skræmmende 
eksempler i denne uges Udfordring. Lige nu er folk over hele 
verden optaget af, at Donald Trump i sidste uge blev valgt 
som USA’s næste præsident. Men også den jødiske sanger 
Leonard Cohens død har efterladt mange i chok og sorg.

Den første begivenhed - valget af Trump - har fået folk til at 
gå i selvsving med bekymringer om, hvad der nu vil ske med 
minoriteterne, klimaet og verdensfreden, for bare at nævne 
nogle af dem.

Den anden begivenhed har sat fokus på Leonard Cohens 
intense musik, ikke mindst hans sidste album. Her synger han 
en måned før sin død - og i bevidstheden om at den var nært 
forestående - bl.a. sangen ’Hineni’.

Det hebraiske ord hineni (ordret: ’her er jeg’) er ladet med 
indhold for jøderne. Det var Abrahams svar, da Gud kaldte 
ham til at ofre sin eneste, højtelskede søn. Denne tanke går 
igen i hineni-liturgien, der bruges under gudstjenester på 
forsoningsdagen, til det jødiske nytår og ved begravelser.

Ordet hineni bruges kun få gange i Det gamle Testamente. 
Første gang er i forbindelse med ofringen af Isak. Senere, 
da Gud kaldte Moses ved den brændende tornebusk og den 
unge Samuel i templet, svarede de: ”Hineni”.

Men ordet betyder mere end bare ”Her er jeg”. Det er et 
stærkt udtryk for villighed og parathed til at adlyde. Det var 
Esajas’ svar, da Herren kaldte ham. Og overraskende nok 
også Guds svar på sit folks bønner fx i Esajas 58:9. 

Tænk: Gud står klar og parat til at bønhøre sit folk, når de 
vender sig til ham!

Det nye Testamente er skrevet på græsk og indeholder der-
for ikke det hebraiske ord. Men begrebet fi nder vi alligevel, fx i 
Jomfru Marias svar til Gabriel: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. 
Lad det ske mig efter dit ord”.

Vi møder det også i Hebræerbrevet 10:7, hvor Kristus siger: 
”Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for 
at gøre din vilje, Gud”. 

Som vor hellige ypperstepræst kunne Kristus bære vores 
synd og blive vores bror. Det betyder, at han  kan præsentere 
os som sine brødre og søstre med ordene: ”Se, her er jeg og 
de børn, Gud har givet mig.” (2:13).

Og som søskende af Kristus og børn 
af Gud må vi overlade alle vores be-
kymringer til ham. Vores Ja til ham 
får som svar hans meget større og 
meget mere helhjertede og mægtige 
JA til os. 

Gud i vold – uanset hvem der sidder 
på magten i denne verden.

Død over 
bekymringerne

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.

*Bed for Udfordringens 

radiomission

 i Cameroun.

Bed for Danmark!Bed for Danmark!



Udfordringen søndag den 20. november 2016 KRONIK . 7 

NY
BOG

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

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

Af Tamarra Bot

Leder af Zion
Vækkelses Center

Budskabet i det nye evange-
lie handler om Jesus Kristi 
kærlighed, nåde og barm-
hjertighed til menneskene. 
På hans kærlighed skal de 
kristne kendes. 

På hans kærlighed gennem 
os skal folk få et ønske om at 
tilhører Gud gennem troen på 
Jesus Kristus som Guds søn. 
Forholdet til Gud er en hjerte til 
hjerte-relation. Ingen love kan 
bringe folk til Kristus. 

De sidste tider
Mattæus-evangeliet kapitel 

24 formaner os til årvågenhed 
og gør os opmærksom på, at 
fordi lovløsheden tager over, vil 
kærligheden blive kold hos de 
fl este. Der kan næppe være tvivl 
om, at vi befi nder os i lovløshe-
dens tid og med et pænt fravær 
af den ægte næstekærlighed. 

Jeg taler ikke om humanis-
mens ” kærlighed”, som stort set 
tillader alt, og som har stor skyld 
i den lovløshed og egoisme, 
som vi ser i dag. Men jeg taler 
om kærligheden til Gud, som 
automatisk (ved Guds egen 
indgriben igennem vores villig-
hed) vil omvende vores hjerter 
til Guds væsen og forordninger. 

Trump
I min undren over mange 

kristnes begejstring for Donald 
Trump bad jeg Gud om hjælp. 
Jeg fik et syn af Trump som 
Guds joker. En joker hører ikke 
rigtig til noget sted, men kan 
puttes ind forskellige steder ef-
ter behov og ofte i stedet for en 
anden eller noget andet. 

Donald Trump formår - om 
nogen - at slå om sig med 
Guds ord, hvilke har medført, at 
mange kristne har udtrykt deres 
store begejstring for ham. 

Guds forordninger, som Gud 
selv ønsker at lægge i vores 
hjerter gennem vores kærlighed 
og higen efter mere af ham i 
os, blev i USA’s valgkamp til 
løfter om at håndhæve Bibelens 
budskaber gennem lovgivning, 
altså tvang, som er helt modsat 
af Jesus Kristi budskab. 

Til frihed har Kristus frigjort 
os. Gal. 5 beder os stå fast på 
denne frihed og ikke på ny lade 
os spænde i trældoms åg. Gal 
5:4 siger: ”I er kommet bort 
fra Kristus, når I vil retfærdig-
gøres ved loven. I er faldet ud 
af nåden.”

”Vær ordets gørere, ikke blot 

dets hørere: - ellers bedrager I 
jer selv.” 

Jakobs brev skriver endvi-
dere, at vi bør afl ægge al uren-
hed og alle de mange udslag af 
ondskab, og at vi sagtmodige 
skal tage imod det ord, som er 
indplantet i os. 

Jeg kan ud fra dette ikke 
genkende Trump som en sand 
kristen efterfølger. I Gal. 5 kan 
vi læse om åndens frugt som 
er Kristi sindelag. Dette vil gen-
skinne i os, hvis vi lader Gud 
forvandle os. 

Vi læser også om kødets ger-
ninger, som er utugt, urenhed, 
løsagtighed, afgudsdyrkelse, 
trolddom (intimidering hører 
under trolddom), fjendskab, 
kiv, nid, hidsighed, egennytte, 
splid og parti. Hvilket var meget 
let genkendeligt i Trump’s valg-
kamp, som jeg ser det. 

Fred eller krig? 
Matt. 24 fortæller os, at man-

ge i de sidste tider skal bringes 
til fald og forråde hverandre og 
hade hverandre. Jeg fornem-
mer, at Trump’s budskaber ikke 
har til hensigt at skabe fred og 
kærlighed mellem mennesker 
og nationer, men tværtimod vil 
opildne til ufred og fordømmelse 
mellem mennesker. ”Folk skal 
rejse sig mod folk, og rige mod 
rige” Matt 24. 

Brug af Guds ord
Jeg har en formodning om, 

at Trump også kunne være 
den, der åbner døren til den 
helt store kristenforfølgelse i de 
lande, hvor vi kristne endnu no-
genlunde frit kan forkynde ordet. 
Jeg ved, at Trump taler for de 
kristnes taleret. Men personligt 
følte jeg mig hængt ud og mis-
brugt som kristen under Trump’s 
iver efter at vinde valget. Jeg 
er ked af det billede, folk har 
fået af os kristne, et lovisk og 
fordømmende folk, forståeligt 
nok. Jeg har derfor svært ved 
at se, hvordan vi kristne, ud 
fra Trump’s budskaber, skal få 
ikke-kristnes hjerter i brand for 
Herren. 

Paulus gør os i Fil. 1 op-
mærksom på, at Guds ord kan 
forkyndes af god vilje gennem 
kærlighed, men også gennem 
stridslyst og misundelse. Dette 
af egennytte og ikke med rent 
sind, men i den tanke at føje 
nye trængsler til, her over for 
Paulus, der på dette tidspunkt 
er fængslet.

Guds plan 
Gud indsatte kong Saul for 

at tilfredsstille folk. De ønskede 
sig en konge, de kunne se op 
til. Kong Saul var stor og fl ot. 
Selv ønskede Gud at indsætte 
en lille ydmyg konge, hvis hjerte 
brændte for Guds rige. Men 
Gud kender vores hjerter og 
ved, at vi har behov for erfarin-
ger eller fald for at omvende os 
til hans vilje. 

Kong Saul mistede riget. 
Hans hjerte brændte ikke for 
Gud, og han gik frem i nidkær-
hed efter egen anerkendelse. 
Dette ser bekendt ud, når jeg 
ser tilbage på valgkampen i 
USA. 

Er Trump Guds plan?
Jeg er ikke i tvivl om, at Gud 

har givet Trump pladsen som 
præsident. Daniels bog kapitel 
2 beskriver, hvordan Gud lader 
tider og stunder skifte, afsæt-
ter og indsætter konger, giver 
de vise deres visdom og de 
indsigtsfulde deres viden. 

Gennem Judas og Farao 
viste Gud os, at hans planer 
netop gennemføres gennem 
mennesker. 

Men hvad er motivet? Kunne 
man forestille sig, at Gud gen-
nem Trump tillader, at vores 
hjerter bliver prøvet? Er vores 
hjerter blevet kolde? Farer vi 
frem med kødets meninger, 
eller forholder vi os ydmyge 
(gudsfrygtige) og venter på, at 
Herren har talt? Der er en tid til 
at tie og en tid til at tale. 

Husk, Herren har sendt os ud 
som får blandt ulve og opfordrer 
os derfor til at være snilde som 
slanger og uden svig som duer. 

Driv ej din broder til fald
Som kristne har vi et stort 

ansvar over for vores næste. Vi 
kan hurtigt trække folk bort fra 
nåden og ind under loven. Vi 

kan drive en søster eller broder 
til fald gennem sladder og for-
dømmelse samt ved at opfordre 
til sympatier eller antipatier. 

Jeg ser det ske igen og igen. 
Vi har brug for Kristi kærlighed 
gennem os samt hans visdom 
og kundskab for at fremme 
Guds rige. 

Det er, hvad vi, der har sagt ja 
til at tjene Herren, har forpligtet 
os til som sande Kristi efterføl-
gere. Nidkærhed for egne me-
ninger hører ikke Guds rige til. 

At lave sympatier og antipa-
tier hører heller ikke ånden til, 
men kødet. 

Visdommens frugter
Eva og Adam spiste af kund-

skabens træ, og Herren sagde 
”Se, mennesket er blevet som 
en af os til at kende godt og 
ondt”. Spørgsmålet er her, om 
vi kristne lytter til Guds ånd i 
os eller lytter til kødets begær. 

Ords. 2 gør os opmærksom 
på vigtigheden af at lytte til Her-
ren. ”Når du tager imod mine 
ord og gemmer mine pålæg 
hos dig, idet du låner visdom 
øre og bøjer dit hjerte til indsigt, 
søger du den som sølv og leder 
den op som skatte, da nemmer 
du Herrens frygt og vinder dig 
kundskab om Gud. Thi Herren, 
han giver visdom, fra hans 
mund kommer kundskab og 
indsigt”. 

De kristnes rolle? 
Hvis Trump er Guds plan, 

hvilket vi må formode, hvordan 
bør vi kristne så forholde os? 

Som jeg læser Bibelen, bør 
vi holde os til Guds ord om 

ydmyghed og sagtmodighed og 
ikke lytte til egen indsigt. 

Vi bør tale, hvad Helligånden 
lægger i os, og i handling vise 
Jesu kærlighed. 

Bøn efter Guds vilje er vores 
helt store redskab og våben til 
at Guds forordninger kan bryde 
igennem over land og by. Bibe-
len lærer os at gå i forbøn for 
folket ud fra de profetier, som 
Herren viser os. 

Måske vil Abrahams bøn for 
Sodoma ” Vil du virkelig udrydde 
retfærdige sammen med de 
gudløse?” blive en aktuel bøn 
for USA?  

Hvorfor denne artikel?
Jeg ønsker ikke at tale for el-

ler imod Trump som præsident. 
Men jeg ønsker at synliggøre, 
at vi kristne har et stort ansvar 
for at kende Guds dybder og 
Hans planer. 

Jeg ønsker, at vi - når vi 
udtaler os som repræsentanter 
for Guds vilje - først gør os den 
ulejlighed at søge Gud gennem 
bøn, så vi vitterlig kender hans 
vilje og derfor kan tale hans ord 
og bede de bønner, som Herren 
selv lægger i os. 

Ville jeg have stemt på Trump, 
hvis jeg var amerikaner? Ja, 
hvis Gud bad mig om det. 

”Den der har øre, han skal 
høre, hvad Ånden siger til me-
nighederne”. (Johs. Åbenba-
ring.)

 Må Hans vilje ske.

På kærligheden skal Guds 
folk kendes, Mr. Trump!
Jeg ønsker ikke at tale for eller imod Trump som præsident. Men jeg ønsker at synliggøre, 
at vi kristne har et stort ansvar for at kende Guds dybder og hans planer.

- I min undren over mange kristnes begejstring for Donald Trump bad jeg Gud om hjælp. Jeg fi k et syn af 
Trump som Guds joker. En joker hører ikke rigtig til noget sted, men kan puttes ind forskellige steder efter 
behov, og ofte i stedet for en anden eller noget andet. 
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Er det normalt at føle sorg, 

når ens kæledyr dør – selvom 
man er voksen? Og selvom det 
”bare” er en hamster? 

For nogle dage siden mi-
stede jeg nemlig mit kæledyr 
(igennem 5 år) og har været 
forbavsende ked af det i fl ere 
dage. Jeg har ikke kunnet få 

mig selv til at pakke hans udstyr 
væk endnu, så det står der 
bare – tomt. 

Jeg tænker selv, om det mon 
kan skyldes, at jeg for mange år 
tilbage har mistet mine forældre 
og måske aldrig rigtig fået det 
bearbejdet? 

Jeg bor i øvrigt alene.
Hilsen Anonym

Kære Anonym
Bare rolig, det er helt normalt, 

at man kan føle sorg og tristhed, 
når et kæledyr dør – også selvom 
man er voksen! 

Følelser kan ofte forstås logisk, 
men i deres natur er de irratio-
nelle. De kommer og går, og de 
tager ikke hensyn til, om det er 
praktisk, logisk eller ”normalt” at 
have dem. De tager heller ikke 
højde for, om de er knyttet til eller 
er udløst af en ting, et dyr eller et 
menneske. 

Så når du har mistet din ham-
ster og oplever sorg, så er det 
ikke kun på grund af kæledyrets 

objektive funktion – et lille pels-
dyr, du har passet – men også 
på grund af dets subjektive og 
emotionelle funktion. 

Du har formentlig knyttet dig 
til det, givet det et navn, snak-
ket med det, udvist det omsorg 
ved at være opmærksom på 
dets tilstand osv. For dig har 
det sandsynligvis været en 
god ven, en at komme hjem 
til, et levende væsen, som ”var 
der for dig” – og du for den! At 
blive elsket og vist kærlighed 
er af afgørende vigtighed for 
os mennesker – men at elske 
en anden og give kærlighed, 

hvor den bliver modtaget – er 
lige så vigtigt. 

Et kæledyr kan, hvor mærkeligt 
det end kan lyde, udfylde noget af 

den funktion, særligt, hvis man 
bor alene. Kæledyret er her det 
levende væsen, som lader os 
mærke, at vores signaler, ord og 
kærtegn m.m. bliver genkendt og 
modtaget. Vi er på denne måde 
forbundet med noget andet end 
os selv og mærker os selv i rela-
tionen til et andet levende væsen. 

Samtidig er det at have et kæle-
dyr, hvis plejebehov står og falder 
med os, med  til, at vi oplever os 
betydningsfulde. Et andet levende 
væsen er afhængigt af os. Alle 
mennesker har brug for at opleve 
sig betydningsfulde – og at være 
omdrejningspunktet for et kært 
kæledyr kan være medvirkende 
til, at dette behov bliver opfyldt til 
en vis grad. 

Når du skriver, at du tænker 
på, om dine forældres død kan 
spille ind i forbindelse med din 
sorg-reaktion, tror jeg, du er helt 
på rette spor. Især, hvis dine for-
ældres død af forskellige grunde 
er ubearbejdet. Et tab af et nyt 
subjekt, som du har en kærlig 
relation til, kan rippe op i gamle 
sår og traumer. 

Din nylige sorg over din ham-
sters død kan så at sige aktivere 
den gamle sorg over at miste din 
mor og din far. Sådan fungerer 
følelser: Hvis de bliver ignoreret 
eller fortrængt, vil de på et eller 
andet tidspunkt dukke op, når 
lager-rummet er fyldt op. En ”lille 
ting” kan derfor være det, der får 
det berømte bæger til at flyde 
over, og det kan altså udløse en 
voldsom følelsesmæssig reaktion. 

Lad du blot bur og udstyr blive 
stående lidt endnu. Se det som 
en sorg-proces: At du over noget 
tid har brug for at mindes din lille 
ven og vænne dig til, at han ikke 
er der længere. 

Ligesom i forhold til men-
nesker, hvor vi kan have brug 
for traditioner og ritualer for at 
bearbejde vores følelser i forhold 
til tabet her, kan man også have 
gavn af nogle symbolske gernin-
ger i forhold til at bearbejde tabet 
af et skattet kæledyr.

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg synes, man hører så 

meget om, hvor vigtigt det er 
at tænke positivt og i det hele 
taget være positiv! 

Det er jeg som sådan slet 
ikke uenig i, men nogle gange 
virker det som om, at det bliver 
lidt naivt?! Tilværelsen er jo 

altså ikke altid lutter lagkage, 
og nogle gange er der bare ting 
(i hvert fald i mit liv), som IKKE 
er positive. 

Skal jeg så alligevel ”tænke 
positivt” om det? Gør det det 
bedre? 

Hilsen Skeptikeren

Kære Skeptiker
Jeg er helt enig. At have en ude-

lukkende ensidig tilgang til noget, 
uanset emne, er usundt og ja, 
måske naivt. Forståelsen af dette 
ligger i forvejen i det danske sprog 
i talemåden:  ”Alt med måde”. 

Der er ingen tvivl om, at det er 
sundt og vigtigt at lade et positivt 

syn på tilværelsen fylde i vores 
liv, for det at forvente noget godt 
af livet og af andre kan være 
medvirkende til, at vi netop får øje 
på mulighederne og på det gode 
– muligheder og situationer vi helt 
ville have overset og dermed være 
gået glip af, hvis vi ikke havde 
haft et bevidst fokus på at tænke 

og være positive. Men du har helt 
ret i, at ingen af os går igennem 
livet uden at opleve noget, der er 
ubehageligt eller smertefuldt, for 
sådan er livet nu engang. At tro, 
at man kan fjerne smerten eller 
ubehaget ved at have en positiv 
indfaldsvinkel eller et positivt 
”mind-set”, er ganske enkelt ikke 
rigtigt. 

Man kan i nogle situationer 
undertrykke ubehaget og undgå 
smerten ved at fornægte det – 
men den uundgåelige smerte, 
som er en del af vores eksistens-
vilkår, kommer vi som mennesker 
ikke udenom at skulle konfronte-
res med, i hvert fald ikke uden at 
betale en høj pris for det!

Nogle kristne oplever det som 
deres kristne pligt at skulle fi nde 
noget positivt eller noget menings-
fyldt i alting, selv i det, der for de 
fl este åbenlyst ikke giver mening. 
Det tror jeg aldrig har været Guds 
tanke for os. 

Nogle gange er der ting, der blot 
i sig selv, isoleret set, ikke er me-
ningsfulde. Det skal vi have lov til 
at sørge over, være skuffede over, 
være vrede over. At forløse og 
bearbejde disse betydningsfulde 

følelser er ganske enkelt ikke mu-
ligt, hvis man samtidig skal være 
glad og positiv. Hver ting til sin tid.

Men jeg er overbevist om, at 
vi på grund af vores gudgivne 
bevidsthed og fri vilje er i stand til 
at skabe mening ud af det smer-
tefulde. For når et menneske er på 
den anden side af en krise, så er 
der både læring og styrke at hente. 
På den måde kan der hentes posi-

tive ting ud af det svære, der skete. 
Men det smertefulde gør stadig 

ondt, og vi må ikke tage retten til at 
lide og sørge fra hverken os selv 
eller andre. Dog er det en trøst og 
opmuntring at huske på, at Gud jo 
altid er med os i det svære – det 
er på sin egen måde altid noget 
positivt.

Som med så mange andre ting 
her i livet handler det om at fi nde 

en balance. En balance, hvor der 
er plads til at rumme livets mod-
sætninger og paradokser. Det er 
en kontinuerlig udfordring, som 
mange af os stønner noget over at 
skulle forholde os til igen og igen. 

Men vi er nødt til det, hvis vi vil 
have mest muligt ud af livet – i al 
dets kompleksitet.

Hilsen Suh

Jeg har mistet mit kæledyr 

Ingen går gennem livet uden problemer

Kæledyret er her det levende væsen, som lader os mærke, 
at vores signaler, ord og kærtegn m.m. bliver genkendt og 
modtaget.

Nogle gange er der ting, der blot i sig selv, isoleret set, ikke er meningsfulde. Det skal vi have 
lov til at sørge over, være skuffede over, være vrede over.
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Af Steen Jensen

På gangen hænger en foto-
opsætning af det store træ, 
som står ude på græsplanen 
ned mod bugten. Træet er fo-
tograferet én gang om måne-
den i løbet af et år. Med friske 
grønne blade. Med gule blade. 
Med helt nøgen krone og med 
sne på jorden. 12 billeder af 
livets gang.

Hér i huset er der nær udsigt 
til både livets træ og til døden.

Ann Maj Lorenzen viser rundt. 
Vi er på Hospice Djursland i 
udkanten af Rønde. En arkitekto-
nisk perle i det smukke, bakkede 
landskab. Et hus i bueform med 
en fl ot udsigt ned over Kalø Vig 
i efterårslys. På væggene god 
kunst og rundt om på gangene 
friske blomster i vaser.

De smukke, fysiske rammer 
minder os om livets skønhed og 
står i en skærende kontrast til 
døden, som året rundt er dagens 
orden her på stedet.

Her er plads til 15 uhelbrede-
ligt syge og døende patienter. 
Men udskiftningen er stor. Hvert 
år dør cirka 200 i huset.

- Der er ikke noget smukt ved 
døden, siger Ann Maj Lorenzen 
stille.

Hun har været stedets hospi-
cepræst siden 2009 og var vikar 
i et par år forinden.

- Det er et hus med megen 
lidelse. Her er gjort alt for at 
skabe smukke rammer, som 
skal hjælpe til med at lindre i den 
sidste tid. Men døden er grim, 
siger Ann Maj.

Den er meningsløs, som hun 
siger, ”og det er kun sorg og 
elendighed, at mor er død”.

Som præst har hun selvfølge-
lig Evangeliet. Men i dødsøjeblik-
ket forekommer alt meningsløst. 
Det meningsløse skal ikke forkla-
res eller bortforklares. 

- Døden er Guds store hem-
melighed, bemærker Ann Maj, 
som selvfølgelig også taler om 
Gud og tro med patienter og med 
pårørende, men kun hvis de selv 
ønsker det. 

- Jeg forsøger ikke at trække 

noget ned over hovedet på folk 
og få dem til at føle sig forkerte. 
Der er ikke nogen forkert måde 
at dø på, siger hun.

De dybe samtaler
De patienter, der gerne vil tale 

med præsten, er langt de fl este. 
- Jeg spørger ikke altid folk om 

deres personlige forhold til Gud. 
Troen er jo også en variabel stør-
relse, for nogle gange er livet så 
indlysende troværdigt, at det er 
svært ikke at tro på Gud. Andre 
gange kan han virkelig føles ret 
langt væk. Og lige præcis når 
han gør det, er han os allernær-
mest, tror jeg.

- Jeg oplever, at nogle siger: 
”Ja – jeg tror jo ikke rigtigt på 
Gud”. Men når vi så har talt 
sammen i en halv time, kan jeg 
godt sige: Det kan godt være, du 
siger det, men jeg synes, at jeg 
hører noget andet.

Det er Ann Majs erfaring, at 
når patienten sidder i et rum med 
én, der så at sige repræsenterer 
troen – dels i embeds medfør, 
dels fordi hun rent faktisk tror 
– så kan vedkommende bedre 
få luft for den afmagt og for det 
kontroltab, han eller hun har lidt.

- Så er det okay at spørge: 
Når du nu ikke selv har den 
magt længere, hvem har så 
den magt? Er det dét, vi kalder 
Gud, måske? kan jeg nænsomt 
spørge.

Samtalen åbner 
sig tit op

- Nogle gange tilbyder jeg 
bare at sætte mig ned og være 
stille sammen med patienten. 
I den der stilhed kommer der 
jo også nogle gange noget ud. 
Jeg bruger stilheden, mærker 

efter, er meget opmærksom på 
ansigtsudtryk, hvor hænderne 
er henne, og hvad der sker hos 
patienten. Ud fra min erfaring, og 
fra hvad jeg hører og fornemmer, 
sker det måske, at jeg spørger, 
om jeg skal bede en bøn, og 
det er meget, meget sjældent, 
de takker nej, fortæller Ann Maj.

Hun slutter ofte en samtale af 
med velsignelsen og måske en 
salme. Ritualer bliver vigtige i de 
situationer, for det er ikke sikkert, 
patienten orker at sige så meget, 
men et Fadervor eller en salme 
er der genkendelighed i. En trøst 
midt i trøstesløsheden.

Præsten lader det altid være 
op til den enkelte, om der over-
hovedet skal tales, og om hvad. 

Sorgen vil selvfølgelig fylde, 
især dér hvor man er ung og 
har en familie, som ikke er i vej 
endnu. Den der sorg over ikke at 
skulle følge sine børn på vej, ikke 
at være med til deres konfi rma-
tion eller til deres bryllup, ikke at 
se de børnebørn, der eventuelt 
måtte komme.

- Hos nogle fylder følelsen 
af uretfærdighed. Mange har 
afklaret sig med, at de skal dø, 
men hos nogle fylder følelsen, 
og så får vi en snak om, hvad 
retfærdighed er. Om Guds ret-
færdighed. Om vores retfærdig-
hed. Er det retfærdigt, at man 
fi k sunde og raske børn? Har vi 
ret til et godt og lykkeligt liv? Jeg 
forsøger altid at perspektivere 
dét, som folk kommer med, og 
så ender det tit med en fred og 
forsoning hos den enkelte selv, 
fortæller Ann Maj.

Værdighed
To gange om året holder hun 

mindegudstjenester, hvor de ef-
terladte inviteres. Her læses alle 
navne op på dem, der er døde 
indenfor det seneste år. Foruden 
at være hospicepræst er Ann 
Maj sognepræst ved Thorsager, 
Bregnet og Feldballe kirker.

Hver 14. dag holder hun guds-
tjeneste på hospice, i et lokale, 
der egentligt mere er et møde-
lokale, men som trylles om til 
et kirkerum på dagen. Et mobilt 
alter med en glasmosaik af Maja 
Lisa Engelhardt køres ind. Via 

et kamera i loftet transmitteres 
gudstjenesten ud på stuerne, og 
hvis patienten ønsker det, kom-
mer præsten ud på stuen efter 
gudstjenesten og holder nadver 
med patienten.

De pårørende er også velkom-
ne til at deltage. De pårørende 
tages der i det hele taget godt 
hånd om i huset, og Ann Maj er 
også sjælesørger for dem. Det 
benytter mange sig af.

Hun møder ind imellem på-
rørende, der giver udtryk for, at 
det er uværdigt for deres kære at 
blive svag og hjælpeløs og have 
så mange lidelser, før døden 
kommer.

- Så spørger jeg: Hvorfor er det 
uværdigt? Er det uværdigt at få 
brug for hjælp? Er det uværdigt 
at blive syg? Hvori ligger men-
neskets værdighed?

- Mange føler jo, at værdig-
heden ligger i dét, du er blevet 
til. I den løn, du har, og i den 
uddannelse, du tog, og i den 
anerkendelse, som verden har 
givet dig. Der er det for mig at 
se, at vi skal skrælle alt det der 
væk og sige: Hvem er det, I føler 
med og synes det er uværdigt 
for? Er det bankdirektøren, der 
ligger dér, eller det menneske, 
I kender som jeres far, og som I 
stadig kan møde med kærlighed 
og omsorg? Det er vores måde at 
møde det lidende menneske på, 
der skaber værdigheden. Vær-
digheden ligger i øjnene, der ser.

Engel på besøg?
Ann Maj Lorenzens kolleger 

på hospice er lægefagligt perso-
nale. Når en patient er døende 
og måske får hallucinationer, 
bliver angst, urolig og ser syner, 
tales der om at vedkommende 
er i delir.

Men er det en rent klinisk til-
stand, eller er der andet på spil?

- Det kan være en meget 
voldsom tilstand, og tit forsøger 
man at lindre med medicin. Men 
jeg kan godt nogle gange opleve, 
at der er noget andet på spil, 
end det der kan medicineres. 
Nogle gange synes jeg, at jeg 
kan se, at der sker noget på et 
åndeligt plan.

Egentligt viger hun lidt tilbage 
med at tale alt for fi rkantet om 
det. For det første sker det langt 
fra hver gang. For det andet skal 
det ikke lyde sensationsagtigt, 
siger hun.

Hun har fx aldrig oplevet 
mirakler, hvor en døende, der 
er blevet indlagt, er blevet rask 
og er gået levende herfra. Hun 
vil derimod gerne tale om et 
under. Et under i betydningen 
underfuldt.

Hun nævner et par oplevelser, 
der var ud over det almindelige.

- En yngre kvinde skulle dø. 
Jeg sidder inde hos hende, og vi 
taler lidt om det, der skal komme 
bagefter. Og så kan jeg mærke 
på atmosfæren i værelset, at der 
kan ske noget, som jeg ikke kan 
forklare. Jeg kan mærke en fred 
i rummet, og jeg kan mærke en 
fred hos patienten, og at hér er 
fi nt at være. Så ser jeg patien-
ten synke ind i en helt anden 
bevidsthedstilstand. Bum, så er 
det som om, at hun er væk. Jeg 
tænker: Sker der nu noget, eller? 
Jeg bliver siddende i det. Så 
lige pludseligt er hun tilbage og 
siger: ”Der var lige en engel på 
besøg, mærkede du det?”. Og 
så måtte jeg sige, at det gjorde 
jeg, men på en anden måde, end 
hun gjorde.

- Så sidder vi lidt stille, og så 
spørger jeg, om jeg må bede en 
bøn, og det må jeg gerne, og 
så er hun fuldstændig rolig og 
afklaret. Så går jeg. Jeg kan ikke 
huske, hvornår hun dør, men det 
sker nogle gange, at patienterne 
dør, når de har følt en fred, for-
tæller Ann Maj.

Guds velsignelse
Hun siger, at nogle har fred 

med, at ”nu fi k jeg den kone og 
de børn, og så er det slut, det er 
livets gang, nu skal de leve, og 
jeg skal væk, og det er det”.

- Så er der også dem, der 
tænker: Jamen, det kan da ikke 
blive til ingenting, alt det vi har 
haft sammen. Kan man begrave 
den kærlighed, der har været 
imellem os, og kan man bare 
gøre den til ingenting, ved at 
jeg nu dør? Endelig er der dem, 
der er sikre på, at mor og far 
venter, eller konen venter på den 
anden side.

Det kan være forskelligt. Men 
Ann Majs erfaring er, at tro og 
Gud fylder langt mere hos dan-
skerne, end spørgeskemaun-
dersøgelser nogle gange giver 
indtryk af. Vi er private i troen her 
i landet, men på tomandshånd 
med præsten kommer troen til 
udtryk, nogle gange lidt tøvende, 
men dog til udtryk.

Hun mærker det også, når 
hun holder andagt på en stue, 
hvor familien er samlet omkring 
en døende, og hun i præstekjole 
læser, beder, holder nadver og 
lyser velsignelsen over familien 
og deres kære i sengen. Så kan 
hun mærke, at ”ritualet virkeligt 
gør noget ved dem”, som hun 
siger, og hun tror på, at dét at 
blive velsignet som familie i en 
sådan situation, er meget stort 
for folk.

- Guds velsignelse, den skal 
man rutte med, siger hun.

Hospicepræst Ann Maj Lorenzen: 

- Døden er 
Guds store 
hemmelighed
Ann Maj Lorenzen har været hospicepræst på Djursland siden 2009. 
Hun kommer tæt på, når mennesker tager afsked med livet. 

Ann Maj Lorenzen har været hospicepræst på Hospice Djursland siden 2009. I baggrunden ses et 
udsnit de12 billeder af livets gang, som hænger på gangen.

- Så spørger jeg: 
Hvorfor er det uvær-
digt? Er det uværdigt 
at få brug for hjælp? 

Er det uværdigt at 
blive syg? Hvori ligger 

menneskets værdig-
hed?

- Jeg oplever, at nogle 
siger: ”Ja – jeg tror jo 

ikke rigtigt på Gud”. 
Men når vi så har talt 

sammen i en halv time, 
kan jeg godt sige: Det 

kan godt være, du siger 
det, men jeg synes, at 

jeg hører noget andet.
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Af Bodil Lanting

Kristne i USA har ikke altid 
engageret sig i præsidentvalg. 
Og mange af de politisk aktive 
er dybt uenige. Men kirkerne 
kalder nu til forsoning og til 
bøn for myndighederne.

Mennonitpræst Mark Schlo-
neger fra Virginia holdt sin første 
valgdags-gudstjeneste i 2008. 
Det var en reaktion på et opkald 
fra den republikanske præsi-
dentkandidat Sarah Palin. Hun 
opfordrede kristne til at tage del 
i valget - og stemme for partiet.

Pastor Schloneger havde først 
ærgret sig over opkaldet, som 
forstyrrede ham i forberedelsen 
af en gudstjeneste. Men det gav 
ham ideen til holde en gudstjene-
ste på valgdagen. Og han inspire-
rede 900 menigheder i hele USA 
til at holde valgdagsgudstjeneste 
før præsidentvalget i 2012.

Forsoning efter valget
Efter dette års meget beskidte 

valgkamp har kirkerne oplevet 
et endnu større behov for fælles 
bøn. Det sker både i individuelle 
menigheder og i andre, som er en 
del af bevægelsen Election Day 
Communion 2016.

Valgkampen har vist, at befolk-
ningen er dybt splittet i spørgsmål 
om race, tro og etiske værdier. Og 
mange kirkeledere ser behovet 
for at hele det, der er brudt.

- Vi skal minde os selv om, 
at Gud er én. De bibeltekster, vi 
læser, handler om at Gud og hans 
folk er et og forenet, siger pastor 
Katie Morgan. Hendes menighed 

fokuserer derfor på teksterne fra 
Efeserbrevet 4:1-6 og Johannes-
evangeliet 17:20-23.

- Efeser-teksten handler om én 
Herre, én tro og én dåb. I troen 
er vi forenet trods politiske skel, 
kirkeskel og kulturelle forskelle. 
Og Johannes-teksten minder os 
om, at Kristus er et med Gud. Vi 
ser enheden især i treenigheden, 
tilføjer Katie Morgan.

Flere kirker har holdt deres 
valgdags-gudstjenester som fæl-
leskirkelige arrangementer. 

Enhed trods politisk uenighed
Men hvordan kan politiske 

modstandere mødes til bøn?
Pastor Nathan D. Hilkert, fra 

den lutherske Church of the 
Messiah kirke i Decatur, Geor-
gia, har selv været tilhænger af 
Clinton - uden  dog at sige det fra 
prædikestolen. Men hvis politiske 
modstandere skal kunne mødes, 
må det netop være til en fælles 

nadvergudstjeneste, mener han. 
- Vi mødes om  det, vi er fælles 

om, og udtrykker os i det samme 
sprog. Det er vigtigt at fi nde den 
fælles grund. Vores fælles over-
bevisning viser os et billede af, 
hvad vi kan håbe på at opnå og se 
i denne verden, siger Hilkert ifølge 
Religion News Service.

Bed om visdom for Trump
Evangelisten Billy Grahams 

datter, Anne Graham Lotz, tror, 
at Gud står bag Trumps valgsejr. 
Det siger hun i et interview med 
CBN News. 

Hun mener også, at den høje 
valgdeltagelse blandt kristne, 
hvor 81% af de evangelikale 
stemte for Trump, er et svar på 
bøn. Men kristne skal fortsat 
bede for ham, når han starter i 
embedet, opfordrer hun og citerer 
2 Krøn. 7:14, hvor Herren taler til 
kong Salomon efter indvielsen 
af templet. 

”...hvis mit folk da ydmyger sig 
i bøn, søger mig og vender sig 
fra deres onde handlinger, da 
vil jeg høre deres bøn i Himlen, 
tilgive deres synder og genoprette 
deres land.”

Hun opfordrer kristne til at 
bede om, at Trump må få visdom 
og være afhængig af Gud i sine 
afgørelser. Og hun minder kristne 
om, at de har en unik rolle i USA. 
Det er nemlig dem, der kan bede. 
Og kristnes bøn kan forandre 
verden, når mennesker angrer 
og vender sig til Gud.

Også den kendte sportskom-
mentator Ernie Johnson har 
udtalt sig om sin tro efter valget.

- Jeg ved aldrig, hvem der skal 
sidde i Det Hvide Hus før et valg. 
Men jeg beder for situationen. Og 
bagefter beder jeg for den, der har 
magten, som Bibelen opfordrer os 
til at gøre, siger han.

USAs kirker holder bøn 
før og efter præsidentvalg
Flere kirker holdt gudstjenester på selve valgdagen - og nu efter valget samles kristne på 
tværs af kirkeretninger for at bede for landet og den nyvalgte præsident. 

- Jeg ved aldrig, hvem der skal sidde i Det Hvide Hus, før et 
valg. Men jeg ved, at Gud er på tronen endnu, siger sportskom-
mentator Ernie Johnson fra NBA for TNT og NBA.

- Kristne har stor magt til at 
ændre verden gennem bøn, 
siger Anne Graham Lotz.

Imam ”Munaf Ali” hadede de 
kristne og beordrede sin me-
nighed i moskeen til at forfølge 
dem. Men så døde han plud-
seligt og oplevede en ukendt 
åndelig virkelighed.

Den indfl ydelsesrige prædikant 
Munaf Ali (45) havde haft en 
diskussion med en gruppe mis-
sionærer fra Bibles4Mideast. Han 
afviste at tro på, at Jesus er Gud. 
Han nægtede også at modtage 
en bibel og forbandede de kristne.

Samme aften opfordrede han 
sine tilhængere til at angribe det 
sted, hvor de kristne opholdt sig. 
Men ifølge Bibles4Mideast havde 
Helligånden allerede advaret 
dem, og de var fl ygtet nogle timer 
tidligere. 

Angrebet af dæmoner
Få dage senere, da Ali gik 

hjem efter fredagsbønnen, faldt 
han pludselig livløs om på vejen. 

Den sørgende familie gjorde  
ham klar til begravelsen. Der var 
også mange andre til stede, da 
den døde pludselig vågnede. Folk 
skreg, fordi de troede, de så et 
spøgelse. Men Ali  fortalte dem, 
hvad der var sket.

Mens han lå livløs, havde 
Munaf Ali haft et syn, hvor han 
så dæmoner komme for at hente 
hans sjæl. Han fortalte, at han 
havde råbt til dem: ”Forsvind I 
Allahs forbandede dæmoner. I 
har ingen ret til at tage min sjæl.” 

Men en af dem svarede: ’ Nej, 
vi har ret til at tage dit liv. Du skal 
være sammen med os’.

Jesus underviser
Men da havde Jesus vist sig 

sammen med en stor gruppe 
engle, og de drev dæmonerne 
bort. Jesus sagde nu til imamen: 

”Lyt, min søn. Den første Adam 
var ulydig og syndede mod Gud 
under indfl ydelse af Satan. Jeg 
er den anden Adam, Guds Ord 
og Jesus Messias, Den Højestes 
Søn. Jeg blev født af Jomfru 
Maria som et syndfrit menneske 
for at genløse Adam og alle hans 
efterkommere, inklusive dig, fra 
synd og død. 

Jeg blev korsfæstet og døde 
for at betale løsesummen for 
alle dine synder og gøre dig til et 
barn af Gud og borger i himlen. 
Jeg blev opvakt fra de døde og 
åbnede himlens port for at bringe 

dig tilbage til den evige herlighed. 
Tro på mig og vær mit vidne. Jeg 
giver dig livet tilbage, for jeg har 
magt til at give liv.”

Herefter vågnede Munaf Ali. 
Han overgav straks sit liv til 
Kristus og fortalte familien, hvad 
han havde set. Og familien troede 
på ham, så de blev også kristne. 
Men mange andre muslimer i 
området mente, at Ali havde 
slået hovedet og havde brug for 
en psykiater.

Miraklet gjorde Munaf Ali til en 
brændende kristen. Derfor vendte 
hans tidligere menighed sig imod 
ham og familien, og de måtte til 
sidst fl ygte fra deres hjemland, 
fortæller Bibel4Mideast.

Bodil

Død imam mødte Jesus - og fi k livet igen
En indfl ydelsesrig imam blev opvakt fra de døde - og fortalte derpå om sit møde med Jesus.

Normisjon forærede bedehus
til lokal baptistmenighed
Det lutherske missionsselskab Normisjon har foræret baptist-
menigheden i Otta i Gudbrandsdalen bedehuset ”Eben Eser”. 
Bedehusets værdi anslås til op mod 2,5 millioner kroner.  

– Baptistkirken overtager kun lånet på 200.000,- fordi Normisjons-
foreningen vil, at huset skal fortsætte som et bedehus, siger pastor 
Ulf Magne Løvdahl fra Sel Baptistmenighed i Otta, til KPK.

Der har i fl ere år ikke været særlig stor aktivitet i bedehuset, som 
også har været udlejet.

– For nogen tid siden blev baptisterne i byen bedt om at komme 
til et møde med Normisjon. Der fi k de et tilbud fra de lutherske ven-
ner: Hvis I vil overtage vort bedehus, så skal I kun betale det vi har 
i lån på ejendommen, fortæller Løvdahl.

Baptistkirken i Otta havde brug for mere plads og havde overve-
jelser om, hvordan det skulle fi nansieres. Menigheden har kun 40 
døbte medlemmer foruden børn og unge, så glæden var stor, da 
man fi k tilbuddet fra Normisjon. Samtidig glæder man sig over, at 
der ikke er så skarpe skel mellem kirkerne som tidligere.

– I min ungdom var det helt utænkeligt, at en så stor gave kunne 
blive givet på tværs af kirkesamfundene. Det siger lidt om den ud-
vikling, der er sket. Vi ser, at vi tilbeder den samme frelser og Herre, 
og at det er vigtigere end noget andet, understreger Ulf Løvdahl.

Bodil

Lutheranerne fra Normisjonsforeningen i Otta har givet bap-
tistmenigheden deres bedehus. Foto: Sel Baptistmenighet. 

Indbyggere i Aleppo
er taknemmelige for nødhjælp
Samuel Nymann Eriksen fra Dansk Europamission (DE) fortæl-
ler om en lokal pastor i Syrien, der for nylig blev stoppet på 
gaden af en ældre, muslimsk kvinde. Hun sagde til ham: "Jeg 
håber, at der vil være fl ere kirker i vores by, når krigen er ovre, 
for de kristne gør vores by bedre. Moskéerne er fuldstændig 
ligeglade".

Præsten takkede og hun tilføjede: “Fortæl alle jeres kristne 
bidragydere, at vi er så taknemmelige for al jeres støtte, og at I 
også hjælper os muslimer, selvom vi ikke altid behandler jer pænt”. 

Disse store ord viser, at det giver de syriske kristne anseelse, 
når de ikke kun hjælper kristne, men også andre grupper i nød, 
forklarer Samuel N. Eriksen. Og det er da også et af delmålene med 
nødhjælpsprojektet i Irak og Syrien, at de kristne gennem deres 
velgørende arbejde kan yde et positivt bidrag til samfundet. Det kan 
medvirke til, at den kristne kirke ikke udslettes i Mellemøsten, som 
islamisterne ønsker det. I Syrien er kun omkring 40% af modtagerne 
af nødhjælp kristne.

Myndighederne har bedt en anden af DE’s partnere, pastor 
Rassan fra Aleppo, om at hjælpe med forsoningsprocessen blandt 
de forskellige grupper i den krigshærgede by. Folk opsøger også 
pastor Rassans kirke for at få omsorg, selv om de har en anden 
religion. Både voksne og børn er kommet til tro på Kristus, og der 
er blevet oprettet nye grupper, som mødes til bøn og undervisning.

- Kirken bliver set som et fredens sted midt i krigens helvede, 
siger pastor Rassan og beder om fortsat forbøn.

Bodil

En kirke i Aleppo er omdannet til nødhjælpscenter, som er 
med til at skabe håb for Syrien. Foto: Dansk Europamission
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- Du er kurder og kristen? Skam 
dig! sagde de muslimske kur-
dere i fl ygtningelejrene.

En kurdisk kirkeleder, som nu 
er kommet til England, har fortalt 
World Watch Monitor om truslerne 
i de berygtede fl ygtningelejre i 
Frankrig.

Kirkelederen, som ønsker at 
være anonym, tilbragte ni måne-
der i lejre uden for byerne Calais 
og Dunkirk. I begge lejre modtog 
hans dødstrusler.

Ingen frihed i Europa?
- I Calais så smuglerne mit kors 

og sagde: ”Du er kurder og kristen. 
Skam dig!”

Jeg spurgte: ”Hvorfor? Jeg er 
i Europa, jeg er fri. Jeg er i et frit 
land”. Og de sagde: ”Nej, du er 
ikke fri. Du er i Junglen. Junglen 
har kurdisk styre - forsvind fra lej-
ren.” De sagde også til mig: ”Vi vil 
bede algiererne og marokkanerne 
om at dræbe dig.”

Kirkelederen, som har under-
vist i billedkunst i det irakiske 
Kurdistan, fi k fl ere trusler i lejren 
udenfor Dunkirk - og en dag satte 
folk ild til hans telt.

Truet i Kurdistan
Kurderen kommer fra en from 

muslimsk familie. Da han var 
blevet kristen, blev han arresteret 
og slået af politiet, fordi han præ-
dikede i gaderne. Han fi k også 
breve, som advarede om, at han 
ville blive dræbt, hvis han ikke 
vendte tilbage til islam.

- I moskeen talte imamerne om 
mig og min lillebror, som også blev 
kristen. ”De er kafi r (vantro), de 

skal slås ihjel”. De sagde også, at 
kristne er slaver af Israel og ame-
rikanerne, fortæller kirkelederen.

Fem personer i hans nærmeste 
familie blev også kristne. Men det 
var svært for hans far og to brødre, 
som var imamer. En af brødrene 
støtter IS, som også har ”sovende 
celler” i Kurdistan.

En nat kom hans gamle far ind 
i soveværelset for at dræbe ham 
med en kniv. Men først da fire 
IS-mænd kom for at hente ham, 
valgte han at fl ygte. Hans mor løj 
og fortalte IS-folkene, at han ikke 
var hjemme. Og han slap væk 
uden at få sagt farvel til hende.

Folk var venlige
Han tog et fl y til Tyrkiet. Herfra 

kostede det ham omkring 10.000 
$ at krydse Middelhavet i bunden 
af en båd sammen med 56 andre. 

Sammen med en ven var han rejst 
gennem Europa fra Grækenland 
gennem Makedonien, Serbien og 
Kroatien. De gik eller rejste med 
bus og tog.

- Folk var meget venlige, og 
nogle græd, når de så os. Jeg 
græd også hele tiden, fordi jeg 
savnede min familie og mit land. 
Da vi kom til Serbien, var vi meget 
trætte og beskidte, vi havde ikke 
fået bad i lang tid. 

I Østrig var der en familie, som 
sagde: Kom og bo i vores hus. De 
var meget, meget fl inke. Vi fi k et 
bad og vi talte sammen. Jeg har 
stadig kontakt med dem, fortæller 
kirkelederen.

Smuglet til England
En evangelisk kirke i Frankrig 

havde forsynet ham med vand, 
varmt tøj og betalt for ham under 

et kortere ophold på et hotel.
Men mordet på præsten Fr. 

Jacques Hamel i Nordfrankrig i 
juli, som blev udført af to mænd  
med sympati for IS, havde rystet 
ham. Derfor søgte han asyl i 
England. Hvis han får arbejdstil-
ladelse, håber han at kunne starte 
en kurdisk kirke og fungere som 
missionær blandt kurdere.

Den kristne kurder siger om sin 
illegale ankomst til England:

”Har man andet valg? Nej. 
Hvad gør man så? Man er nødt 
til at komme til England, og man 
kan ikke gøre det alene. Man er 
nødt til at fi nde en person, som 
kan hjælpe en ind i en lastbil. Jeg 
ved, at det er den forkerte måde 
at gøre det på, men hvad kan man 
ellers gøre?”

Bodil

Kristen kurder modtog 
fl ere dødstrusler i ’Junglen’

I 2014 interviewede BBC kurdiske fl ygtninge i Tyrkiet. Det lykkedes den kristne kurder i artiklen at 
undslippe til England via den netop lukkede fl ygtningelejr ”Junglen” i Frankrig.

Mange kurdere er fl ygtet fra IS. Men konverterede muslimer er heller ikke i sikkerhed i 
europæiske fl ygtningelejre. Derfor prøver mange at krydse Kanalen...

Massedåb: 214 iranere og 
afghanere døbt i september
Folk fra 8 farsi-talende kirker mødtes til dåb af 214 tidligere 
muslimer fra Iran og Afghanistan i et af Irans nabolande.

Det skriver Elam Ministries. I forbindelse med dåben fortalte de 
tidligere muslimer, hvordan Jesus har forvandlet deres liv.

- Jeg troede aldrig, at jeg kunne blive sat fri fra min fortid, men 
Jesus har gjort mig fri, sagde Sahar. Det samme tema gik igen:

Mohammad gik med tanker om selvmord, men Jesus greb ind, og  
Morad havde søgt sandheden og fundet den i Romerbrevet kapitel 3. 

Der bliver stadig fl ere kristne i Iran trods forfølgelserne.
- For tyve år siden mente man, at der var 2.000-5.000 kristne i 

Iran. Nu anslår man, at der er mellem 300.000 og 400.000, siger 
Mark Howard fra Elam Ministries. 

- Vi oplever, at der er fantastiske muligheder for at nå de farsi-
talende fl ygtninge i Europa, og for at plante kirker i Iran. Folk er så 
åbne lige nu. Hver dag har vi mange, der tager imod Herren. Hvis 
du giver en sulten mand mad og vand, vil han gerne dele det. Det 
er det, de fi nder i Jesus. De er så sultne og tørstige for sandheden. 
De oplever det meget stærkt, og så vil de dele det med andre, 
forklarer Howard.

Både iranere og afghanere kommer til tro hver eneste dag, og 
mange af dem forbereder sig på at blive døbt.

Afghanistan er nr. 4, mens Iran har en 9. plads på Åbne Døres 
liste over de lande, hvor kristne forfølges mest.

Bodil

Peru: Satanist blev omvendt, da 
han kom for at ødelægge kirke
En mand, som var med i en satanist-
gruppe i Peru blev mirakuløst om-
vendt, da han forsøgte at ødelægge 
en kirke.

Helen Williams fra World Missio-
nary Press fortæller til Mission Network 
News, at manden ”næsten løb op foran 
i kirken for at give sit hjerte til Jesus.”

- Det er et fantastisk vidnesbyrd om 
kraften i ordet og troskaben hos dem, 
der fortsat deler det og prædiker op i 
fjendens åbne ansigt, tilføjer hun.

Den pågældende del af Peru er kendt 
som højborg for en satan-kult. Folk 
besøger byen som ”spirituelle turister” 
og for at prøve en farlig drik, der kaldes ayahuasca.

Hekseri og sort magi har længe været en del af byen Iquitos, 
men de kristne ved, at Kristus er stærkest. Derfor kan kirken også 
hjælpe mennesker i nød.

- Kirken har altid åbne døre for dem, der har det svært. Det er 
det, der gør forskellen. Folk har et behov, og Kristus er svaret på 
det behov, understreger Helen Williams.

Bodil

- Kirken hjælper men-
nesker i nød - også når 
de er satanister, siger 
Helen Williams.

November-udgaven af Åbne Døres blad har fokus på Colom-
bia, hvor oprørere fra FARC hører kristne radioprogrammer.

Colombianske FARC-ledere lader 
soldater høre kristne udsendelser
Den fredsaftale, som regeringen i Colombia havde indgået med 
FARC, blev nedstemt af befolkningen, som ikke ville give oprø-
rerne straffrihed. Men FARC er blevet mere åben overfor kirken.

Der har været borgerkrig i 52 år, skriver Åbne Døre. I årevis har 
FARC myrdet præster, ødelagt kirker, kidnappet missionærer og 
kirkeledere og tvunget unge kristne til at gøre tjeneste som børne-
soldater. Det er svært at tilgive. Men nu har FARC-medlemmerne 
fået tilladelse til at høre udsendelser fra radiostationen Colombia 
for Christ, som er startet af missionær Russel Martin Stendal. Han  
blev selv kidnappet af FARC for over 30 år siden.

Under fredsforhandlingerne i Havana deltog 29 commandantes 
(hærførere) som repræsentanter i forhandlingerne med den co-
lombianske regering. Tre af de 29 identifi cerer sig som kristne. Og 
det er Stendals vision, at se hele FARC blive kristen, for kun det 
kan stoppe volden. Og Gud har gang i noget i Colombia, siger han.

Bodil

Jævnligt fortæller vi om Per 
Hyldgaards og Egon Falks 
store kampagner, hvor tusind-
vis tager imod Jesus, og mange 
bliver helbredt. For tiden er jeg 
i Afrika, og heldigvis sidder de 
ikke kun og venter på, at en hvid 
mand skal komme. 

Nogle af de kristne, som er en-
gageret i Udfordringens radio- og 
fi lm-arbejde, har selv planlagt en 
kampagne i Fali-bjergene mellem 
Cameroun og Nigeria fra den 18.-
22. december i år. 

Her bor Fali- og Kangu-stam-
merne isoleret, og deres woodoo-
religion ligner til forveksling den i 
Benin, hvor Per Hyldgaard for ny-
lig holdt en kampagne, som ned-
brød woodooens magt i et af de 
mest okkulte centre for ondskab. 

De lokale kristne her i Came-
roun samler 50-100 engagerede 

unge og rejser ud til bjergene. 
Der vil de gå to-og-to fra dør til 
dør. De vil fortælle om Jesus, der 
er stærkere end woodoo, så de 
formørkede kan blive frelst og 
ikke skal leve under frygt livet 
igennem. De vil bede med folk og 
jage dæmonerne ad helvede til. 

Hver aften vil de vise Jesus-
fi lmen og en afslørende fi lm om 
woodoo i fem forskellige lands-
byer. Og bagefter vil de samle 
og oplære de nye kristne i lokale 
græsrodskirker. 

Men de har to udfordringer, 
som jeg håber, du og jeg kan 
hjælpe dem med:

De kommer i nærkamp med 
mørkets magter. Derfor har de 
brug for mere forbøn.

De mangler ganske enkelt pen-
ge til den billigst mulige transport 
og lidt mad hver dag, da mange 

ikke har råd til selv at betale. 
Udfordringen udstyrede for 

nogle år siden en frivillig evan-

gelist, Ezekiel, med en projektor, 
højtaler, generator osv., så han 
kunne vise Jesus-fi lm i bushen. 
Det har han gjort så flittigt, at 
udstyret ikke kan mere. Jeg har 
netop betalt for en ny generator 
og en ny projektor, da de jo skulle 
bruges i kampagnen. 

Jeg har også lovet penge til 
mad og transport – i håb om, at 
nogle læsere ville hjælpe. Hvis det 
betyder noget for dig, om nogle 
stakkels mennesker oppe i bjer-
gene kommer fri af den sataniske 
woodoo, og hele familier og lands-
byer bliver forvandlet, så indsæt 
et beløb ind på Gospel Outreach 
konto 9046 - 457-34-58449 og 
mærk det ”Fali for Kristus”. 

Hvis der kommer god respons, 
vil vi hjælpe med fl ere kampag-
ner, så rigtigt mange muslimer 
og åndedyrkere kan blive kristne. 

Henri

Udfordringens missionsarbejde:

Mission sætter folk fri fra woodoo

- Jesus er stærkere end woo-
doo, fortæller missionærerne fra 
Gospel Outreach, før de viser 
en kristen fi lm i landsbyerne.
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Af Dr. Don Colbert

En af mine patien-
ter, Wanda, fortalte, 
at hun altid var be-
kymret og havde været pessi-
mist hele livet. Hun var blevet 
klar over, at den vedvarende 
bekymring sikkert var skyld i 
mange af hendes symptomer. 
Derfor var det vigtigt både at 
behandle hendes bekymring 
og de fysiske symptomer.

Amerikanere er en nation af 
bekymrede mennesker. Job, 
penge og familie er en konstant 
kilde til stress for de fl este. Mere 
end halvdelen af alle voksne i 
USA gør sig bekymringer om 
arbejde eller penge.

Angstlidelser er de mest ud-
bredte psykiske sygdomme i 
USA. Omkring 19 millioner lider 
af dem. En meningsmåling udført 
af Time/CNN otte måneder efter 
angrebet 11. september 2001 vi-
ste, at 2/3 del af alle amerikanere 
tænkte på terrorangrebet ”mindst 
et par gange hver uge”.

Ligesom frygt er angst blevet 
knyttet til en række dødbringende 
sygdomme som hjerte- og kar-

sygdomme, forhøjet blodtryk, 
tyktarmsbetændelse og Crohns 
sygdom, irriteret tarm, mave-
sår, migræne, hudlidelser som 
psoriasis og eksem samt nedsat 
immunforsvar. 

Men modsat Wanda ser man-
ge mennesker det ikke som et 
problem at bekymre sig. Mit 
spørgsmål til læseren er: Ligger 
du vågen om natten og bekymrer 
dig om at miste arbejdet?  Får du 
ondt i maven af aktiekurser eller 
bekymringer om din pension? 
Er du hele formiddagen bange 
for, at din chef møder op i dårligt 
humør? Føler du, at du går i seng 
lænset for energi og håb efter 
at have siddet foran fjernsynet i 
mange timer og kun set nyheder 
vold, terror og krig?

Er du klar over, at du måske of-
rer dit helbred blot for at kravle et 
trin højere op på karrierestigen?

Hvad er en angstlidelse?
Angst er den ubehagelige 

følelse af uro ledsaget af symp-
tomer som svedige håndfl ader, 
åndenød, hurtig hjerterytme og 
generel nervøsitet. Angst er en 
mere vedvarende følelse end 
frygt. Den bliver siddende i sindet 

længe efter, at den faktiske trus-
sel er borte.

Angst af mindre intensitet kal-
des nervøsitet eller bekymring. 
Når angsten er intens, kan man 
tale om en angstlidelse. I medi-
cinsk forstand tales om patologisk 
eller sygelig angst. 

Angstlidelser er temmelig ud-
bredte. Man skelner mellem bl.a. 
generel angstlidelse, posttrau-
matisk angstlidelse, panikangst, 
tvangslidelser og fobier.

Nogle typer af angstlidelser 
er mere farlige for kroppen end 
andre. De værste er dem, der 
udløser stresshormoner gennem 
længere tid. Lad os se nærmere 
på de forskellige typer af lidelser.

Generel angstlidelse
Generel angstlidelse (GAD – 

Generalized Anxiety Disorder) er 
normalt en kronisk angsttilstand. 
Mennesker med GAD føler stort 
set hele tiden angst i forhold til en 
række omstændigheder eller si-
tuationer. Hvis de ikke tænker på 
stigende benzinpriser, bekymrer 
de sig måske om, hvad der kunne 
ødelægge deres ferieplaner, eller 
om de nu også huskede at låse 
døren, da de gik ud af huset. 

Mennesker med GAD bekym-
rer sig altid om et eller andet. De 
forstår ikke, hvorfor andre men-
nesker ikke også gør sig disse 
bekymringer, og de føler nu og 
da, at det er helt op til dem selv at 
bekymre sig, når nu ingen gør det.

Posttraumatisk stress
Posttraumatiske stresslidelser 

(PTSD – Post Traumatisk Stress 
Disorder) opstår gerne i kølvan-
det på skræmmende oplevelser 

som voldtægt, tyveri og andre 
traumatiske hændelser. Mange 
Vietnam-veteraner blev ramt af 
PTSD. Denne angsttype ses også 
fx ved dødsfald i familien.

Personer med PTSD kan til-
bringe halve og hele dage med at 
genopleve den mentale og emo-
tionelle optakt til den stressende 
hændelse, som de var udsat for. 
De kan plages af mareridt eller 
overreagere, når uskyldige begi-
venheder eller ting minder dem 
om de traumatiske oplevelser.

En af mine patienter blev en-
gang udsat for røveri, da hun 
arbejdede i en kiosk. En maskeret 
og bevæbnet mand kom lige før 
lukketid og tvang hende til at 
lægge sig på maven på gulvet, 
mens han holdt en pistol op for 
hendes ansigt. Han tog pengene 
fra kassen og stak af.

Mere end et år efter røveriet 
får hun kraftigt angstanfald hver 
gang, hun hører lyden af en knir-
kende dør, genkender duften af 
rengøringsmidlet i kiosken eller 
kører forbi en kiosk.

Hos nogle optræder den 
posttraumatiske stressreaktion 
først mange år efter hændelsen. 
En mand fortalte om en sådan 

PTSD-hændelse, der indtraf, 
da han var på ferie i Israel. Han 
hørte en test-raket blive affyret, 
da han befandt sig i den nordlige 
del af Golan højderne, og kastede 
sig straks ned og blev liggende. 
Her lå han som lammet i fl ere 
minutter, før han endelig kunne 
rejse sig igen. Han var overrasket 
over, at han stadig kunne opleve 
frygten så intens mere end tre-
dive år efter tiden som soldat i 
Vietnam. For nogle forsvinder 
PTSD aldrig helt.

Panikangst
Forbløffende mange ameri-

kanere (2,4 millioner voksne) 
plages af panikangst. Cirka 1 af 
20 kvinder og 1 ud af 50 mænd 
bliver ramt af lidelsen i løbet af 
deres liv. Under et anfald bliver 
man pludselig og uden varsel 
overvældet af angst og skræk. 
Det kan ramme en person, der 
kører bil i tæt trafi k på motorve-
jen eller midt i et vigtigt møde. 
Angsten forøges af, at man ikke 
ved hvor og hvornår det næste 
panikanfald kommer.

Et panikanfald udløser en 
typisk stressreaktion og spreder 
adrenalin ud i blodet. Under et 

Bekymringer kan slå dig ihjel!
Bekymringer og angst kan give en række alvorlige fysiske sygdomme. Det beskriver Dr. Don Colbert i dette uddrag fra bogen Livsfarlige følelser.

Dr. Don Colberts bog Livsfar-
lige Følelser (norsk) koster 
249 kr på Hosianna.dk
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Julegaver til verdens bedste ...
TIMOTHY KELLER

Bøn
Der er skrevet man-
ge bøger om bøn 
gennem tiden, som 
vi kan lære rigtig 
meget af, men hver 
tid har sine egne 
udfordringer. Keller 
skriver om bøn på 
baggrund af den tid, 
vi lever i nu.

»En værdifuld og yderst brugbar vej-
ledning til et rigere og dybere bønsliv.«
Udfordringen

MARTIN  
LUTHER

Et år med 
Luther
366 tekster af Martin 
Luther til hver dag i 
året.

»Luther er en 
mester i at ud-
trykke sig kort, 
klart og op-

byggeligt på én gang. Man behøver 
egentlig ikke aktualisere ham kunstigt, 
han taler for sig selv den dag i dag.«
Fra forordet af Eberhard Harbsmeier,  
fhv. rektor, professor

HEATHER &  
LYDIA MUNN

Stor er 
verden 
sort er 
natten
Gribende roman om 
flugt og tilflugt un-
der 2. Verdenskrig. 

»Jeg kunne slet 
ikke lade være med at leve med i bo-
gens personer og havde svært ved at 
lægge bogen fra mig.«
Ingrid Markussen, IMT

BRODER NATHAN

Kærlighed  
driver 
frygten ud
En egypters vej fra 
had til tilgivelse.
»Giver et fascine-
rende indblik i de 
vilkår, som man-
ge kristne i Egyp-
ten lever under. 

Samtidig træder det personlige i Broder 
Nathans gudsforhold tydeligt frem.«
Domino

Gud 
skabte 
mig
Flot børnebog 
om Guds 
skaberværk. 
Bagerst er der 
et spejl og en 
lille sang, I kan 
synge sammen.

Pakke-
kalender-
gaver med 
bibelhisto-
rier om:

David
Ruth 
Peter
Paulus
Jesus-
barnet

Fortæl bibelhistorier for de mindste gennem 
bøgernes enkle tekster og varme illustratio-
ner. Køb alle fem bøger for kun 80 kr.

Se vores  
julekatalog 
på lohse.dk 

– og deltag i 
konkurrencen

ARNT UHRE

I Kristus
Billedkunstner 
Arnt Uhre har 
tegnet 57 dra-
matiske kul-
tegninger med 
bibelske moti-
ver, som tegner 
en linje i frel-
seshistorien fra 
skabelsen til det 
nye Jerusalem.

Til hver tegning er der en refleksion 
skrevet af forskellige skribenter. Blandt dem er 
Steen Skovsgaard, Jón Poulsen og Anette Bro-
berg Knudsen.

Se, læs og lad dig berøre.

NyNy

DomDominoi

Ny

360 sider
249,95 kr.

384 sider
249,95 kr.

336 sider
249,95 kr.

200 sider
199,95 kr.

20 sider 
99,95 kr.

20 kr. 
pr. stk.

T

128 sider
349,95 kr.

LEIF  
ANDERSEN

Kroppen 
og ånden  
Sjælesorgens 
basis (1)
Sjælesorgens 
samtale (2)
Leif Andersen 
har netop af-  
sluttet sit flotte 
tobindsværk 
om sjælesorg. 

»Leif Andersen kombinerer teologi og 
teori med omfattende erfaring, indgå-
ende faglig viden og bredde i de mange 
illustrationer.« 
Udfordringen om bind 1

486-520 s.
349,95 kr.
pr. bind
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panikanfald kan en person få så 
kraftig hjertebanken og bryst-
smerter, at han tror, han er ved 
at få et hjerteslag. Man kan også 
få våde håndflader, tør mund, 
kvalme, mavesmerter, rysteture, 
svimmelhed og kvælningsfor-
nemmelser.

En mand ved navn Mike var 
et ekstremt tilfælde. Han havde 
panikanfald mindst en gang om 
ugen, og det skete ofte, når han 
kørte bil. Pludselig kunne han få 
smerter i brystet, hjertebanken og 
åndenød. Da han var bange for at 
få et hjerteslag, kørte han ind på 
det nærmeste hospital. 

Under et panikanfald kan blod-
trykket stige ekstremt. En af mine 
patienter havde et blodtryk på 
220/140 under et anfald på mit 
kontor. Da det var ovre, faldt 
blodtrykket til 120/80. Sådanne 
ekstreme stressreaktioner kan på 
sigt give patienten et permanent 
højt blodtryk, hjerte- og karsyg-
domme samt hjerteslag.

Tvangslidelser
En anden type angstlidelse er 

tvangslidelser eller OCD (Obses-
sive-Compulsive Disorder), hvor 
personen overvældes af plag-
somme tanker eller billeder. Det 
er den obsessive del af lidelsen. 
Patienten pålægger sig rutiner og 
gentager ritualer for at blive fri for 
tankerne eller de indre billeder. 
Lady MacBeth i Shakespeares 
teaterstykke så mentale billeder 
af sine blodige hænder efter at 
have begået et drab. Hun vaskede 
hænder om og om igen for at 
slippe for skyldfølelserne, hvilket 
selvfølgelig ikke hjalp. Sådanne 
rutiner og gentagne ritualer ud-
gør lidelsens anden halvdel (den 
compulsive).

En af de mest almindelige 
former handler om angst for 
bakterier. Mennesker med denne 
lidelse vasker hænderne rutine-
mæssigt og rituelt, hver gang de 
har fået noget på hænderne eller 
rørt fx dørhåndtag, kuglepenne 
eller telefoner. Enkelte patienter 
isolerer sig for ikke at risikere at 
give andre hånden. Nogle vasker 
hænder op til flere hundrede 
gange om dagen.

Mange af disse mennesker er 
sig deres handlinger bevidst og 
ved, at de ikke giver nogen me-
ning. Alligevel kan de ikke stoppe.

Disse nævnte lidelser – ge-
nerel angstlidelse, post-trau-
matisk angstlidelse, panikangst 
og tvangslidelser udløser alle 
stressreaktioner. 

Mildere former for angst
Omkring 19 millioner amerika-

nere lider af angstlidelser, men 
endnu fl ere lider af mildere former 
af frygt. Alvorlig eller langvarig 
frygt er ikke nødvendigvis en 
sygdomstilstand. For mange er 
det at bekymre sig blot blevet en 
mental vane. De oplever og ser 
automatisk begivenheder i det 
værst tænkelige lys. Når teen-
ageren har lånt bilen, tilbringer 
hans far resten af aftenen med 
at bekymre sig for, at sønnen 
skal blive dræbt i en ulykke. Eller 
en bedstemor, som skal besøge 
sine børnebørn, frygter, at der er 
terrorister på fl yet. 

Disse mennesker kan ligge 

vågne natten lang og spekulere. 
Ligesom andre mentale vaner har 
generel bekymring en tendens til 
at blive værre med tiden.

Ængstelse fører til forvirret og 
forstyrret tænkning, og det kan 
lede til håbløshed og fortvivlelse. 
Jo mere angst og ængstelse, jo 
højere produktion af stresshor-
moner.

Bekymring for ting
Mange mennesker bekymrer 

sig ikke for deres medmennesker, 
men derimod for ting. Folk i Ve-
sten lader til at være fuldstændig 
optaget af konsum. Nogle af os 
køber lagerplads for at få plads til 
ting, vi sjældent bruger, og køber 
hele tiden nye ting som opgra-
dering af noget, vi allerede har. 
Mange har et overbeskyttende 
forhold til deres ting og genstande 
og bruger oceaner af tid på at 
sortere, rengøre og hygge sig 
med materielle ejendele.

En kvinde fortalte, at hun altid 
vidste, når hendes teenage-søn 
var stresset. Enten tog han på 
fi sketur, som virker afslappende, 
eller han brugte mange studie-ti-
mer på at sortere sine blink, kroge 
og fl uer. Han overbeskyttede sine 
materielle ting - og denne adfærd  
afspejlede hans stress. Den var 

ikke kilden til stress.
Bibelen taler klart til den, som 

kærer sig for meget om penge og 
ejendele. Jesus sagde: ”Søg først 
Guds rige og hans retfærdighed, 
så skal I få alt det andet i tilgift”.

At søge Guds rige betyder 
også sige at være taknemlig for 
alt det, Herren har givet en. Det 
handler om at tilbringe kvalitetstid 
alene med Gud i bøn og refl ektere 
over hans ord. At søge Guds rige 
først står i kontrast til at stræbe ef-
ter penge, status og stillinger. Det 
står i stærk kontrast til at prøve på 
at kontrollere andre mennesker 
eller situationer.

Angst og sygdom
Et stort antal fysiske sympto-

mer og alvorlige sygdomme som  
hjerte- og karsygdomme, mave-
sår, irriteret tarm og sygdomme 
relateret til nedsat immunforsvar 
bliver sat i forbindelse med angst. 
Et af de allermest udbredte symp-
tomer er hovedpine – både spæn-
dingshovedpine og migræne.

Spænding er årsag til omkring 
90% af alle hovedpineanfald. 
Hovedpinen optræder gerne i 
stressende perioder på arbejdet, i 
et forhold eller i økonomisk svære 
perioder. Mange mennesker, der 
sidder halve og hele nætter for at 
udfylde selvangivelsen, vil dagen 
efter døje med hovedpine.

Angst skaber stress, der især 
rammer musklerne øverst i ryg-
gen og i nakken. Når disse musk-
ler strammes og bliver trætte, 
indtræder krampe, og man får 
hovedpine.

Migræne har derimod ofte 
oprindelse i blodsystemet, når 

blodkar i hovedet strammes. 
Den samme stress, der fører til 
spændingshovedpine, kan udløse 
en voldsom migræne. 

Hvis man ofte døjer med ho-
vedpine, er det kroppens signal 
om, at noget er galt, og at man 
bør gøre noget. Mange gange er 
synderen for meget stress. Man er 
måske for ængstelig eller gør sig 
for mange bekymringer. Ofte kan 
det være tilstrækkeligt at prøve 
nogle enkle afspændingsteknik-
ker eller nye tankemønstre for at 
slippe for hovedpinen, før den for 
alvor sætter ind.

Hjerte-karsygdomme
En angstlidelse – enten en 

posttraumatisk stresslidelse eller 
en generel angstlidelse – sætter 
en stressereaktion i gang, der 
pumper adrenalin ud i blodet. 
Ved for høje værdier af adrenalin 
kan blodtrykket skyde i vejret. Når 
det sker, kan de glatte, indre åre-
vægge få bittesmå sår. Sådanne 
skader opstår der, hvor årene 
forgrener sig, og det er specielt 
i pulsårerne og kransarterierne.

Hvis blodet har et stort indhold 
af fedtrester, der gør blodpladerne 
mere seje, er vejen banet for for-
kalkning og hjerte- karsygdomme.

Flere forskningsprojekter har 
påvist, at angstlidelser øger risi-
koen for blodkarforsnævring. En 
undersøgelse over fi re år viste, at 
mænd, der i lange perioder var 
plaget af angst, ofte havde en 
større forkalkning i halsarterierne 
end andre.

Forskning har også påvist 
forbindelse mellem kransarte-
riesygdomme og panikangst, og 
mellem kardiovaskulær sygdom 
og bekymring. En undersøgelse 
påviste en sandsynlig forbindelse 
mellem angst og brat død. For-
skerne konkluderede, at ventriku-
lær arytmi (en farlig hjerterytme) 
kan have udløst en brat død 
hos personer med angstlidelser 
– modsat hjerteslag, der ofte 
skyldes blodfortykning.

Angst og mavesår
I fl ere hundrede år har kinesi-

ske akupunktører ment, at maven 
og milten er forbundet med angst-
følelse. Det er meget muligt, at de 
har ret. Vi opdager stadig mere 
om forbindelsen mellem sind og 

krop. Når det gælder mavesår, 
lader denne teori til at passe 
overens med aktiviteten hos en 
bestemt bakterie. Medicinske 
forskere mener, at op til 95% 
af patienterne med mavesår er 
smittet med bakterien Heliobacter 
pylorio. Men hvad har angst og en 
bakterie med hinanden at gøre?

Stress har en bremsende effekt 
på tilførslen af fordøjelsesvæsker 
som saltsyre (mavesyre) og for-
døjelsesenzymer. Kroppen dirige-
rer blodet fra fordøjelsessystemet 
til musklerne for at forberede dem 
på en kamp – eller fl ugt-reaktion.

Man kan også sige, at stress 
sætter sig på det sympatiske ner-
vesystem, der træder i funktion, 
når en person er rolig og afslap-
pet. Derfor er det meget vigtigt at 
være afslappet, når man spiser. 
Ellers får maven og fordøjelsessy-
stemet tilført mindre fordøjelses-
væske, så Heliobacter-bakterien 
får gode livsbetingelser. 

De fl este mennesker, der har 
denne bakterie, udviser ingen 
symptomer. Men når slimhinden 
i mavesækken eller tyndtarmen 
skades af aspirin, ibuprofen eller 
andre betændelsesdæmpende 
midler, alkohol eller infektioner, 
kan disse bakterier gøre stor 
skade og danne sår. Når der 
først er opstået sår og irritation, 
kan bakterien føre til endnu mere 
betændelse. 

De fl este sår i fordøjelsessy-
stemet skyldes kombinationen af 
Heliobacter-bakterien og betæn-
delsesdæmpende medicin.

Hvad har alt det med angst at 
gøre? Vi ved, at befolkningen i 
USA har en større andel af ma-
vesår og duodenalsår end men-
nesker i den tredje verden. Man 
mener, at amerikanerne er meget 
udsatte for stress og angstlidel-
ser – hvilket giver symptomer 
som smerter på grund af stress-
hormoner, der pumpes rundt i 
kroppen. For at kompensere for 
smerterne anvender man mere 
smertedæmpende medicin.

Angst og irriteret tarm
En anden udbredt lidelse knyt-

tet til angst er irriteret tarm, der er 
den mest almindelige gastro-inte-
stinale lidelse/fordøjelseslidelse 
i USA. Den rammer omkring en 
ud af fem amerikanere. Symp-

tomerne er blandt andet maves-
merter og – kramper, opsvulmet 
mave, forstoppelse og diarré, slim 
i afføringen og et unaturligt behov 
for bevægelse i tarmen. 

Når kroppens stressreaktioner 
sættes i højeste gear, reagerer de 
store indvolde øjeblikkeligt med 
diarré. Tyktarmen øger sammen-
trækningssekvensen for at slippe 
af med indholdet og mindske per-
sonens vægt som forberedelse 
på kamp eller fl ugt.

Samtidig med at hjernen giver 
besked til tyktarmen om at tømme 
sig, sender den det modsatte sig-
nal til tyndtarmen. Nu og da kan 
stressreaktionen føre til ubalance 
mellem aktiviteter i tyktarm og i 
tyndtarm, hvilket giver forstop-
pelse. Det er ikke ualmindeligt, at 
personer med irriteret tarm skif-
tevis har diarré og forstoppelse.

Stress kan opildne andre syg-
domme i mave og tarmsystem 
som blødende tyktarmsbetæn-
delse og Crohns sygdom. Man 
får det ofte bedre, når det lykkes 
at bringe ens stress under kontrol.

Kronisk angst udløser stress, 
og resultatet er et nedsat im-
munforsvar. Det øger risikoen 
for infektioner som fx. ganske 
almindelig forkølelse.

Dødelig angst
De fl este angstanfald er ikke 

dødelige, men ekstrem angst kan 
være det. Bibelen fortæller en 
dramatisk historie om alvorlige 
angstanfald, nemlig beretningen 
om ægteparret Ananias og Safi ra.

Dette par havde skænket en 
meget generøs gave i påsyn af 
alle deres venner på den tid, da 
den kristne kirke netop var startet 
op i Jerusalem. Guds nærvær og 
kraft blev åbenbaret blandt de 
første troende. De kristne, her-
under Ananias og Safi ra, troede 
på og fulgte Jesus som Messias, 
men mange af deres jødiske 
familiemedlemmer gjorde det 
ikke. De nye troende blev udstødt 
af samfundet. For at overleve 
bidrog de til fællesskabet ved, at 
mange solgte deres ejendomme 
og ejendele for at dele med 
trosfæller uden midler. Ananias 
og Safi ra havde lovet, at de ville 
sælge alt, hvad de ejede til gavn 
for menigheden.

Men parret afl everede ikke alle 

pengene til menigheden. De lod, 
som om de videregav hele salgs-
summen, mens de i virkeligheden 
løj for deres medkristne. Som 
historien bliver fortalt i Bibelen, 
virker det, som om de mest var 
ude efter den anerkendelse, de 
troede at få ved at skænke en 
så generøs gave. Men gaven var 
ikke givet med rene motiver som 
kærlighed og velvilje.

Med guddommelig indsigt gen-
nemskuede Peter bedrageriet. 
Da Ananias lagde gaven foran 
apostlens fødder, sagde Peter: 
”Ananias, hvorfor har Satan fyldt 
dit hjerte, så du kunne lyve for 
den Hellige Ånd og tilbageholde 
en del af salgssummen for din 
landejendom? Da du selv havde 
den, var den da ikke din egen? Og 
efter at den var solgt, havde du 
ikke retten til at bestemme over 
pengene for den? Hvorfor gav du 
denne gerning plads i dit hjerte? 
Du har ikke løjet for mennesker, 
men for Gud!” Da Ananias hørte 
disse ord, faldt han om og døde. 
(Apg 5,3-5).

Da Safi ra dukkede op uden at 
vide, hvad der var sket, konfronte-
rede Peter også hende, men hun 
fastholdt sin løgn. Peter fortalte 
hende da, hvad der var sket med 
Ananias, hvorpå også hun faldt 
om for hans fødder og udåndede.

Ananias og Safi ras bratte død 
skyldtes sikkert arytmi eller et 
hjerteslag efter et panikanfald. De 
befandt sig i en situation, hvor de 
følte sig blottede og udstillet for 
dem, som de havde forsøgt at im-
ponere. De var blevet konfronteret 
af en åndelig kæmpe med stor 
autoritet. Det er en situation, som 
kan frembringe voldsom angst.

Gør noget ved kilden til din 
angst, før den slår dig ihjel

Mark Twain sagde engang: 
”Jeg har oplevet en del forfærde-
lige ting i mit liv, hvoraf noget rent 
faktisk skete!” Mange af os andre 
bruger for meget tid og kræfter på 
at bekymre os om fremtiden, eller 
vi tænker for meget på tidligere 
fejltagelser.

I Filipperbrevet 4,6-7 står der: 
”Vær ikke bekymrede for noget, 
men sig altid Gud tak og læg 
jeres ønsker frem for ham i bøn. 
Så vil I opleve, at Guds fred, som 
overgår al menneskelig forstand, 
vil beskytte jeres tanker og hjer-
ter og bevare jeres tillid til Jesus 
Kristus.”

I Matthæus 6,25 lærer Jesus 
os om frihed for angst. ”Det er 
derfor, jeg siger, at I ikke skal 
bekymre jer for, om I nu også får 
mad og drikke og tøj at tage på.” I 
vers 34 siger han: ”Lad altså være 
med at bekymre jer for, hvad der 
vil ske i morgen, for morgendagen 
skal nok komme med sine pro-
blemer helt uden hjælp. Dagen i 
dag har problemer nok i sig selv.” 

Med andre ord: Lev i nuet. 
Gør dig ingen bekymringer for 
fremtiden, og lad dig ikke gå på 
af fortiden. I stedet for at bekymre 
os burde vi bede og sige tak. En 
taknemlig indstilling får kroppen 
til at slappe af og giver ro i sindet.

Følg rådene i Peters første brev 
5,7: ”Kast alle jeres bekymringer 
på ham, for han har omsorg for 
jer.”

Angst skaber stress, der kan give spændingshovedpine og migræne. Men Bibelen minder os om, 
at vi ikke skal være bekymrede. I stedet må vi sige Gud tak og lægge problemerne over til ham.

I stedet for at bekym-
re os burde vi bede og 
sige tak. En taknemlig 

indstilling får krop-
pen til at slappe af og 

giver ro i sindet.
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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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In just one second    
Af  Marcus Øland Christensen
Marcus fortæller som kun 18-årig om 
sine teenage år, der startede rigtig skidt 
med bl.a. mobning, hash og alkohol.

Selv om Marcus voksede op i en helt 
almindelig kristen familie, kom han tidligt 

i livet på afveje. Men da han åbnede sig 
for Guds indgriben blev han forvandlet 
”In just one second...” 

i liv
fo
” 98,-

Rettelse
I sidste uge skrev vi i billedteksten under anmeldelsen af Mathilde 

Munks roman, at Kaj Munk “blev skudt af Gestapo udenfor sit hjem.” 
Anmelder og fotograf Svend Aage Nielsen har gjort opmærksom på, 
at det ikke er helt korrekt, da Kaj Munk blev hentet i sit hjem i Vedersø 
og først skudt i Hørbylunde tæt på Silkeborg den 4. januar 1944.

Anmeldt af Josua Christensen

”Det er en misforståelse, at vi 
har fortjent at leve. Livet er en 
gave, der hver dag skal forval-
tes til menneskers og Guds 
ære” (s.23)

Massoud Fouroozandeh 

LM og IM’s 9 udgave af julema-
gasinet 24/12 er fyldt med mirak-
ler og mening. Migrantpræsten 
Massouds historie er historien 
om Guds mirakler lige fra hans 
ensomme fl ugt, som kun 14-årig, 
over de kurdiske bjerge med be-
net i gips, og til det største mirakel 
af dem alle, da han opdagede 
Guds kærlighedsbrev til ham og 
åbnede sit hjerte for Jesus. Det 
er samtidig en beretning om et 
menneske, som fandt meningen 
med livet et helt uventet sted. En 
mening og et formål, som har 
givet den tidligere koranskoleelev 
en helt ny retning for livet. 

Der er ikke tale om glansbille-
defortællinger, for Massoud går i 
dag rundt med en overfaldsalarm, 
hvilket er helt åbenlyst nødven-
digt, da trusler mod hans liv ikke 
blot har form af ord. Prisen for 
at fi nde meningen med livet et 
andet sted end i det regime og 
den religion, han er vokset op 
med, har været tårnhøj, men at 
det er det hele værd, springer ud 
af interviewet og rammer læseren 
lige i hjertet.

Juleevangeliet
i nye klæder

Magasinet indeholder også ju-
lens budskab i en ny indpakning. 
Merete Bandak skriver artiklen 
”Julen er et himmelsk hotspot”, 
hvor der ikke blot bliver plads til 
en genfortælling af julens kerne-

historie om Jesus, født af jomfru 
Maria til et himmelsk ”Halleluja”. 

”Den allerførste jul gik Gud i 
gang med at genskabe verden, 
som den skulle have været, men 
som den desværre ikke blev…” 
(s.42), sådan lyder indledningen 
til artiklen. Og dermed er grunden 

lagt til et helt og fuldt evangelium, 
som rummer skabelse, påske og 
det evige liv. Det er en skøn isce-
nesættelse, hvor Merete rammer 
noget helt centralt med udtrykket 
”tidens fylde”, som hun oversæt-
ter til ”et himmelsk hotspot”. Jesus 
kom, fordi Gud, med Luthers ord 
”sit hjerte vendte han til mig og ko-
sted derpå faderlig det kæreste, 
han havde” – Gud handlede for 
at komme os til undsætning, da 
tiden var moden til dette. 

Det er en skøn måde at kæde 
juleevangeliet sammen med re-
sten af evangeliet. Det giver rigtig 
god mening og løfter historien op 
- Gud har styr på historiens gang, 
og det giver os blik for, at han er 
tillid værdig. 

Mange små julehyggerier
De 52 sider rummer desuden 

anekdotiske historier, små tekster 
om de mest populære julesalmer, 
opskrifter til julepynt og selvføl-
gelig lidt om den historiske jule-
mand, og meget mere. Her er til 
fl ere timers julehygge og samtidig 
historier, som sætter tanker i gang 
længe efter juletræet er visnet og 
klejnerne spist.    

24:12 Et julemagasin
48 sider • 49,95 kr. / Rabat ved 
køb af mindst 20 stk.
Logos Media i samarbejde med 
Lohse            

Anmeldt af Kristian Kristiansen

Hvis man vil vide mere, skal man gå til leksikonnet og littera-
turen, siges det. Men - tilføjer jeg: vil man mere i dybden, må 
man gå til klassikerne. De værker, der  mere eller mindre udtalt 
har påvirket den verden, vi lever i her og nu.

En sådan klassiker er den herhjemme næsten ukendte, katolske 
mystiker Paul af Korset (1694-1775). Han var også ordensgrund-
lægger; hans efterfølgere kendes som passionister - af ordet ’pas-
sion’, der bl.a. på dansk kan betyde ’lidenskab’, men også henviser 
til Jesu lidelse på korset. De to betydnings-indhold smelter sammen 
hos denne mand, der gennem bod, bøn og forkyndelse vil vække 
eller genopvække kærligheden til den korsfæstede Jesus netop 
gennem Hans lidelse og død for os. 

Det er yderst fortjenstfuldt af  Kirsten Marian Krog at give os friske 
indsigter med denne bog. Den kombinerer levnedsbeskrivelse med 
en perlerække af  små uddrag af  den omfangsrige korrespondance, 
Paul har efterladt sig.  Passionisternes ordensmotto: altid at lade 
Kristi lidelse forblive i vore hjerter er et tema, der gennemspilles 
på utallige måder hos Paul af Korset - herunder også, hvor det kan 
bruges som et åndeligt skjold mod falske profeter.

Men udover korset som det vigtige fokus  er der selvfølgelig også 
en lang række andre emner, der berøres: ydmyghed, Helligånden, 
indre bøn, den mørke nat og om at blive forenet med Gud -for nu 
blot at nævne nogle.

Bogen præsenterer os også kort for en række andre passioni-
stiske lærere og helgener - alle ukendte for undertegnede, men 
måske der kunne laves et lille udvalg af disses skrifter på et senere 
tidspunkt? Hermed givet videre.

Gode litteraturhenvisninger og links er altid velkomne i en fagbog. 
De fi ndes her.

Kirsten Marian Krog: ”Korsfæstet med Kristus. Paul af Korset 
- Den Korsfæstedes forkynder.” 
150 sider • 150 kr. • Forlaget Ave Maria 

Stor, katolsk 
mystiker nu på dansk

Julen – et 
himmelsk hotspot

Af Steen Jensen

Arnt Uhre er mest kendt for 
sine kraftfulde og tit meget 
store Kristus-malerier, der pry-
der væggene i fl ere kirker og 
kirkelige institutioner. Men nu 
har forlaget Lohse udgivet en 
fl ot kunstbog med 57 bibelske 
kultegninger fra hans hånd.

Bogen er blevet til efter samme 
opskrift og med samme opbyg-
ning , som da Lohse i 2008 udgav 
kunstbogen ”Faderens billede” 
med Arnt Uhres malerier, og hvor 
forskellige skribenter gav deres 
fortolkning over et værk hver. 

I den nye bog – ”I Kristus” - er 
hver af de 57 kultegninger led-
saget af fortolkninger af lige så 
mange forskellige kristne skriben-
ter, og ligesom ved bogen i 2008 
med efterskrift af Thomas Bjerg 
Mikkelsen.

Det er der kommet en rigtig fl ot 
og inspirerende bog ud af.

Om det er Arnt Uhres malerier 
eller kultegninger, så er hans 
værker fyldt med symbolik. De 
kredser for det meste om Kristus-
fi guren, som Arnt Uhre utrætteligt 
har tegnet og malet igen og igen, 

siden han for mange år siden 
oplevede en stærk, personlig 
omvendelse.

Bogen har til formål at tegne 
den store linje i frelses historien 
fra skabelsen til det nye Jerusa-
lem. Arnt Uhre har været optaget 
af særligt to aspekter: Inkarnatio-
nen, dét at Gud blev menneske, 
og menneskets møde med Jesus. 
Som altid med et stærkt person-

ligt, kunstnerisk 
udtryk.

Kultegningerne 
er – med få und-
tagelser – studier 
til malerier. Nogle 
ligner derfor løse 
skitser, mens an-
dre er fyldt med 
detaljer og nær-
mest  f remstår 
færdige. Fælles 
for dem er, at de 
iscenesætter de 
bibelske fortællin-
ger på en måde, 
som både kan 
vække genklang 
og vække til ef-
tertanke.

Arnt Uhre er 
mystiker, skriver Thomas Bjerg 
Mikkelsen i sit efterskrift, og hans 
billeder er gennemlyst af en tro på 
det kristne mysterium.

Mange af Uhres værker har 
kamp-sejr motivet som noget 
centralt, og mange er karak-
teriseret ved en stærk patos. 
Arnt Uhre er inspireret af Søren 
Kierkegaard, der på sin tid gik i 
clinch med statskirken, som han 
mente formidlede et udvandet 
budskab. På samme måde er Arnt 
Uhres billeder en replik til vor tids 
kompromissøgende kristendoms-
forståelse, hvor Uhres sigte er at 
tirre det religiøse establishment 
og fastholde inkarnationens hi-
storiske virkelighed og tage ånds-
kampen alvorligt.

Både kultegningerne og de 57 
forskellige skribenters fortolknin-
ger er spændende at dykke ned 
i. Guds dybder bliver man aldrig 
færdig med at granske.

Arnt Uhre ”I Kristus”
128 sider • 349,95 kr.
Lohse

Flot kunstbog med Uhres tegninger
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4 nye, gratis fi lm med tøjdy-
rene Snapper og Topper og 
præst Ulla Thorbjørn Hansen 
skal vise børn, at julen er 
mere end gaver og marcipan. 
Kirker og organisationer kan 
bruge filmene frit i deres 
arbejde og kommunikation.

Var Jesus og Julemanden 
egentlig venner? Er forvent-
ningens glæde bare noget, de 
voksne har fundet på for at få 
børn til at vente? Hvorfor holder 
vi egentlig stadig jul, når nu det 
er mere end 2000 år siden, at 
Jesus blev født? Og hvad har 
juletræer, marcipan, julepynt 
og gaver egentlig at gøre med 
Jesu fødsel?

Det er nogle af de spørgsmål, 
som tøjdyrene Snapper og 
Topper fra ”Sigurd fortæller Bi-
belhistorier”, ”Sigurds historier 
om at være til” og ”Historier om 
verdens uretfærdighed” prøver 
at fi nde svar på, når de sammen 
med præst Ulla Thorbjørn Han-
sen fra Roskilde Domsogn går 
på opdagelse i julens traditioner 
og betydning, mens julestem-

ningen breder sig. Filmene læg-
ger op til efterfølgende samtale, 
og formålet med fi lmene er - 
udover at vise børnene, at julen 
handler om mere end gaver og 
slik - at give børn og voksne en 
fælles referenceramme, så de 
sammen kan få en god snak 
om, hvad der er vigtigt for dem, 
når de fejrer jul. 

En fi lm til hver
søndag i advent

De 4 fi lm er til børn i alderen 
5-10 år og er bygget op, så 
der er en fi lm til hver søndag i 
advent (eller den efterfølgende 
uge, alt efter hvilken sammen-
hæng, man møder børnene i). 
Filmene handler om:

Forventningens glæde: Om 

advent, forberedelse, tælle-ned-
ting, og at det måske slet ikke 
ville være sjovt, hvis vi altid fi k, 
hvad vi pegede på lige med det 
samme.

Julens traditioner: Om ju-
letræer, stjerner, hjerter, mar-
cipan og alt det andet, der er 
kommet til at høre julen til. Og 
om hvad Jesus og Julemanden 

egentlig har med hinanden at 
gøre.

Hvorfor vi egentlig fejrer jul 
i dag: Om julens betydning for 
os som mennesker i dag, og om 
at blive mindet om det vigtige, 
fordi vi som mennesker har det 
med at glemme.

Fortællingen om Jesu fød-
sel: Om Jesus’ fødselsdag, om 
hvorfor vi får gaver, når det er 
Jesus, der har fødselsdag, og 
om noget, der er vigtigere end 
gaver. I dette program bliver 
fortællingen om Jesu fødsel 
desuden læst højt.

Find fi lmene på nettet
Alle fi lmene kan ses på http://

www.dkm.dk/kirke/udgivelser/
snapper-julefi lm/. Det er Dan-
marks Kirkelige Mediecenter, 
der står bag fi lmene, som er 
blevet til med støtte fra DKMs 
støtteforening.

Danmarks Kirkelige Medie-
center stiller fi lmene gratis til 
rådighed for alle kirker og orga-
nisationer, der kan bruge dem 
i deres arbejde og har lyst til at 
give børn og deres voksne et 
indblik i julens traditioner og få 

dem til at refl ektere over, hvad 
der egentlig betyder noget midt 
i juletravlhed, ønskelister og 
bage-kage-arrangementer. 

- Så læg dem på jeres hjem-
meside, brug dem til arrange-
menter, i nyhedsbreve eller på 
facebook. Julen er en af vores 
vigtige højtider, og det er vigtigt 
i en verden af forandring og 
fart at give børn mulighed for 
at lære om og sætte ord på 
traditioners betydning, så de 
ikke blot bliver tomme skaller af 
plejer og forbrug, men derimod 
en påmindelige om, hvad der er 
vigtigt for os som mennesker. 
Og hvilket udgangspunkt er 
mere oplagt end at gå på opda-
gelse sammen i julen – en højt 
elsket højtid af børn og voksne 
gennem g enerationer, lyder 
opfordringen fra Danmarks 
Kirkelige Mediecenter.

For yderligere oplysninger 
kontakt Danmarks Kirkelige 
Mediecenter, journalist Rikke 
Bøgh, 2348 3617, rb@dkm.dk 
eller tv-producer Søren Johan, 
2172 1709, sj@dkm.dk

Red.

Gratis fi lm til advent om 
julens budskab i børnehøjde
Danmarks Kirkelige Mediecenter har produceret fi re fi lm for børn, som skal vise, at julen er mere end gaver og søde sager. 

Sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen på opdagelse i julens traditioner sammen med tøjdyret Snapper.

Anmeldt af Anne-Katrine Buch

”Du må ikke slå ihjel”. Des-
mond Doss’ historie er bun-
det op i dette bud. Han vokser 
op blandt Syvende Dags 
Adventisterne i en lille by i 
det landlige Amerika, og som 
dreng er han dybt præget 
af sin fars brutale hånd, der 
slår ned for den mindste 
forseelse. 

Da han under et slagsmål 
med sin bror næsten kommer 
til at slå ham ihjel, er det dette 
bud, plastret op på familiens 
væg, der bliver hans moralske 
omdrejningspunkt. 

Da Anden Verdenskrig bryder 
ud, vælger Desmond at lade 
sig hverve som sygepasser i 
hæren. Hverken hans overord-
nede eller hans medsoldater 
kan forstå eller respektere 
Desmonds beslutning om aldrig 
at røre et skydevåben, og han 
udsættes for både trusler og 
fysiske overgreb. 

Men i Okinawa, under et af 
de blodigste kapitler i krigens 
historie, kommer Desmonds 
mod på sin alvorligste prøve.

Mel Gibsons film Hacksaw 
Ridge bygger på den sande 
historie om Desmond Doss, den 
første militærnægter i ameri-
kansk historie til at modtage Con-
gressional Medal of Honor, den 
højeste amerikanske militære 
udmærkelse for tapperhed under 
kamp, der reddede 75 soldaters 
liv uden at affyre et eneste skud.

Budskabet drukner
For biografgængere som jeg, 

der elsker film, hvor mod og 
hjerte overvinder det onde trods 
alle odds, hvor mennesket bliver 
sat på den ultimative prøve, 
burde Hacksaw Ridge være 
en ideel fi lm. I stedet drukner 
et fint budskab i forsøget på 
at skildre krigens rædsler så 

realistisk som muligt. Der er en 
fi n balance mellem realisme og 
voldspornografi , og Hacksaw 
Ridge falder desværre alt for 
ofte i den sidstnævnte grøft. 

Jeg er ikke synderligt sart, 
og jeg forstår udmærket inten-
tionen ved at udpensle drabets 
grusomheder: Den heroiske 

skildring af Anden Verdenskrigs 
soldaternes oplevelser er falsk, 
fortyndet så et moderne publi-
kum ikke bliver afskrækket, men 
i stedet kan klappe sig selv på 
skulderen over at have stået på 
sejrherrens side, uden tanke for 
de menneskelige ofre, denne 
sejr har krævet. 

Men Hacksaw Ridges næ-

sten lystige iscenesættelse af 
lemlæstelser, stråler af blod og 
kaskader af menneskeligt kød 
er grotesk. Historien er forankret 
i krig, og krigsscenerne er det 
eneste, vi tager med os ud fra 
biografens mørke. 

Jeg tror, at der ligger en god 
fortælling gemt under ræds-
lerne. Mel Gibsons intention 
om at fortælle om en mand, 
hvis modige stædighed og 
religiøse overbevisning farver 
hver eneste handling, er pris-
værdig, men han fortaber sig 
i uvæsentlige ting. Desmonds 
gudfrygtighed kommer i anden 
række. 

Hvis man vil lære historien 
om den virkelige Desmond 
Doss at kende, skulle man 
derfor hellere se Terry Bene-
dicts prisvindende dokumentar 
The Conscientious Objector 
fra 2004. 

Hawksaw Ridge
Instruktør: Mel Gibson
131 min. • Premiere 10. novmber

Når volden overskygger budskabet
Haksaw Ridge fortæller historien om Desmond Doss, som under Anden Verdenskrig reddede 75 soldaters liv uden at affyre et eneste skud.

Andrew Garfi eld spiller rollen som Desmond Doss, der nægter at gå på kompromis med sin tro. Foto: Still fra fi lmen ”Hawksaw Ridge”.
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FREDFYLDTE
TANKER
Malebog for voksne 
med 30 tegninger og 
plads til at nedskrive 
refleksioner. Hver 
tegning baseret på et 
bibelvers. 

kr. 129,95

Inge Merete Gross
GLIMT AF GUD
25 mænd og kvinder 
fortæller om deres 
erfaringer med Gud. For 
flere er bevidstheden 
om Gud helt ny. 
Blandt de medvirkende 
er Bodil Jørgensen, Lars 
Juhl og Peter Halldorf.

232 sider · kr. 199,95

Harry Voss
ROD & CO
Spændende serie i seks bind for børn (fra 8 år)
En kristen familie finder drengen Rod fortumlet 
og beskidt i et buskads. Bag hans mange mor-
somme påfund lurer mysteriet om hans ukendte 
fortid. Rod & Co byder på masser af gode læseop-
levelser for både drenge og piger.    kr. 149,95 / stk.

JULEGAVER finder du hos ProRex
Juliet David
GUD HJÆLPER MIG
25 af de mest popu-
lære bibelhistorier, for 
mindre børn. I hver 
beretning fremhæves, 
hvordan Gud elsker os 
og hjælper os.
14 x 18 cm hardcover

104 sider m./indvendig spiralryg · kr. 99,95

Hans Jørn Østerby
IND I LYSET bind 1-4

Populære andagts-
bøger – også velegnet 

til familien med
teenagere i huset.

En bog til hvert kvartal 

kr. 149,95 pr. stk.
Sætpris kr. 400,-

FORSENDELSE KUN 29 KR
GRATIS* ved køb for min. 300 kr.

* til adresser i Danmark

Kari Fure
PÅ FLUGT
Et stærkt indblik i det 
store drama, der udspil-
ler sig i Syrien og Irak.
Med baggrund i det 
armenske folkemord 
følger journalist Kari 
Fure nogle af de mange 
kristne flygtninge. 
294 sider · kr. 199,95

Ali Husnain
PRISEN
Spændende beretning 
om muslimsk teenage-
drengs omvendelse til 
Jesus og om konse-
kvenserne heraf. Samti-
dig en beretning om, at 
Jesus aldrig svigter.
272 sider · kr. 199,95

Mathilde Munk
EN SKUESPILLERS 
BEKENDELSER
Fra Hollywood til Hør-
bylunde. En fortælling 
om at påtage sig roller, 
at blive indfanget og 
opslugt af dem ...
Debut-roman
196 sider · kr. 149,95

DVD:
LUTHER
Et drama om den
store reformator
Martin Luther.
Hans vision
ændrede verden.
Dansk undertekst.
kr. 49,95

BESTSELLER

JULEKORT 
med vers fra julesalme. 

Tre forsk. motiver
Dobbeltkort m. kuvert 

125 x 175 mm
kr. 19,95 / stk.

ENGLEFIGURER
Se vores store udvalg 

af bronze- og fedtstens-
engle fra kr. 49,95

Jørgen Jørgensen
NÅDEGAVER I 
BRUG
En brugsbog om nåde-
gaverne og deres an-
vendelse i menigheden 
– om at Gud fortsat ud-
ruster sin menighed 
med gaver, der kan sy-
nes nærmest  overna-
turlige ...
320 s. indb. · kr. 249,95

I samme serie: Tidløse tanker
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Diverse

Ferie

Bland dig i debatten. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk
Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade 
indlæg.

Stillinger

Indryk din annonce i Udfordringen 
-  Ring 7356 1506 eller send en mail til:

annoncer@udfordringen.dk

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Debat

Derfor stemte 
de på Trump

Der er sikkert fl ere, som har 
undret sig over Iben Thranholms 
indlæg i sidste udgave, men på 
en måde forstår jeg hende godt. 
Igennem det sidste 1½ år har de 
fl este af os sikkert sagt: ”Hvordan 
kan nogle mennesker dog fi nde 
på at stemme på et så ræd-
selsfuldt menneske, med hans 
menneskefjendske synspunk-
ter på kvinder, på indvandrere, 
frihandelsaftaler, klimaforhold 
o.s.v.  o.s.v.

Når det er sagt, står vi tilbage 
med Clinton, en yderst kompetent 
person med et langt livs erfaring i 
politik. Desværre er det også en 
person, som med sin anti-kristne 
holdning, herunder især hendes 
forhold til abort, får vægten til at 
tippe over til Trumps fordel. Det 
er lykkedes for hende at skubbe 
mange demokratiske vælgere 
væk, for nok synes de slet ikke 
om Trump som præsident, men 
endnu mindre om en person, 
som går ind for abort, som jo reelt 
er mord på det lille ufødte barn, 
en person, som ydermere truer 
læger og sygeplejersker med 
en fyreseddel, hvis de nægter at 
deltage i provokerede aborter. En 
person, som ikke har fattet, at der 
er noget større end dette jordeliv. 

Det er synd for hende, men det 
betyder så også, at kristne må 
sige fra - nok er nok - og begynde 
at tage klart afstand, uanset om 
de så er nødt til at stemme på 
Trump. 

Man kan ikke bare lukke øjne-
ne og dermed være medskyldig 
i den slags onde og grusomme 
handlinger. Det er en hån mod 
vor Gud og skaber! ”Giv kejseren, 
hvad kejserens er, og Gud, hvad 
Guds er.” - Små ufødte børn er 
klart Guds skabninger – ikke 
”noget” forældre og samfund har 
hals- og håndsret over og dermed 
kan destruere, som det er mest 
belejligt.

TENNA MIKKELSEN

ODDERBÆKVEJ 13
7323 GIVE

Vær sandheden 
tro i kærlighed

Til repræsentantskabet for re-
formationsjubilæet, folkekirkens 
biskopper og Bibelselskabets 
ansvarlige for Den danske Sal-
mebog:

Hermed beder jeg jer om at 
få rettet de informationer i Den 
danske Salmebog og på hjem-
mesiden www.folkekirken.dk, der 
ikke lever op til det sandhedskrav, 
som vi har i folkekirkens beken-
delsesgrundlag i både Det gamle 
Testamente, Det nye Testamente 
og i Luthers lille Katekismus. Det 
drejer sig om følgende angivelser 
bagerst i Den danske Salmebog 
og på den nævnte hjemmeside:

1. Det er ikke sandfærdigt 
at angive Forsagelsen og Den 
apostolske Trosbekendelse un-
der overskriften: Den apostolske 
Trosbekendelse. En sandfærdig 
angivelse vil være: Forsagelsen 
og Den apostolske Trosbeken-
delse.

2. Det er ikke sandfærdigt 
at angive Den udvidede ni-
kænske Trosbekendelse som: 
Den nikænske trosbekendelse. 
Fordi den romersk-katolske 
kirke fra år 1014 udvidede den 
3. trosartikel efter ordene om 
Helligånden ”som udgår fra 
Faderen” med den teologiske 
tilføjelse: ”og fra Sønnen,” og 
reformatorerne ikke fi k erkendt, 
at ”skriften alene” ikke udtaler, at 
Helligånden ”udgår” fra Sønnen. 
Se Den lille Trosbekendelse = 
Johannes evangeliet: 15,26. 
Derfor er det kun sandfærdigt at 
kalde den tekst, der angives: Den 
udvidede nikænske Trosbeken-
delse. Men herom lyver også den 
romersk-katolske kirke, skønt 
dens danske biskops valgsprog 
er: ”Sandheden tro i kærlighed.” 
På det punkt kan den romersk-
katolske kirke og folkekirken 
tage hinanden hånden som ikke 
sande kristne kirker.

3.  Det er ikke sandt, når præ-
ster indleder med ordene: ”Lad 
os bekende den kristne tro,” når 
det er den kristne tro med de teo-
logiske tilsætninger, forsagelsen 
i den ene og udvidelsen ”og fra 
Sønnen,” i den anden bekendel-
sestekst, det gælder.

 Jesus siger: Hold budene, 
herunder det 8. bud: ”Du må 
ikke vidne falsk mod din næste.” 
Paulus skriver til Efeserne 4,15: 
Vær ”sandheden tro i kærlighed,” 
og Luther skriver i sin forklaring 
til det 8. bud: ”Vi skal frygte og 
elske Gud, så vi ikke lyver vor 
næste noget på.” 

Hermed opfordrer jeg til at få 
fjernet alle usandfærdigheder i 
kirkens praksis, så ingen - heller 
ikke reformationsjubilæets pro-
tektor Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe II - skal opleve, at 
man vil markere reformationens 
500 år i strid med reformationens 
hovedsætninger og i strid med 
sandheden. 

SVEND AAGE NIELSEN, 
FORFATTER, FHV. SOGNEPRÆST,
VEDERSØ KLIT

Ordineret præst søges til  
Nordsjællands Valgmenighed i Melby

Nordsjællands Valgmenighed, beliggende Melbyvej 90, 
3370 Melby, søger ny præst. 

Efter menighedens hyrde, Hans Erik Nissens bortgang, søger 
Nordsjællands Valgmenighed nu en bibeltro, ordineret præst, 
som har sit fundament i den evangelisk-lutherske tro.

Hvem er vi?
 • En bibeltro, mindre men velbesøgt menighed, med et tæt og 

varmt fællesskab, der tror på Jesus alene som vores frelser. 
 • Som valgmenighed er vi en del af folkekirken, men ellers 

 uafhængig af organisationer.
 • Der er ingen øvrige lønnede medarbejdere. Medlemmerne 

varetager frivilligt det praktiske arbejde som organist, kirke-
tjenere, kasserer, rengøring osv.

Hvad kan vi tilbyde?
 • En deltidsstilling for en præst med tiltrædelse d. 1. januar 

2017 eller senere. 
 • Embedet er nomineret til maximalt 50%, uden bopælspligt. 

Dog har præsten mulighed for overnatning og midlertidig 
bolig i et lokale, der ligger i forlængelse af kirkesalen. 

Hvad forventer vi af vores nye præst?
 • Så mange gudstjenester som muligt med prædiken og 

 altergang. Vi anvender den folkekirkelige liturgi. 
 • Pga. menighedens nuværende gennemsnitsalder er der for 

tiden tale om ganske få kirkelige tjenester som konfirma-
tioner, barnedåb og bryllupper.

 • Samtaler og sjælesorg med menigheden.
 • Deltagelse i bestyrelses- og eventuelt provstimøder.

Prædikenerne bliver optaget og lagt ud på valgmenighedens 
hjemmeside.

Ansøgning sendes inden den 1. dec. 
2016. Til formand Albert Nielsen,  
c/o Nordsjællands Valgmenighed, 
 Melbyvej 90, 3370 Melby, eller på 
 albnielsen@gmail.com.

Millioner af kristne verden over 
har bedt for det amerikanske valg.

Som kristen ved jeg, at Gud 
hører bøn, og at hans tanker og 
planer er meget større og meget 
anderledes end mine tanker.

Derfor: Gud har valgt, og ind-
sætter pr. 20. januar 2017,  USA’s 
nye præsident og vicepræsident.

Vi stoler på, at Gud nu styrer 
USA’s nye præsident elect Donald 
J. Trump, som er en ny og upoleret 
politiker.

Vi takker for hans vicepræsi-
dent elect Mike Pence, som er en 
gedigen troende.

Og vi vil minde om, at ‘den som 
er uden synd, kast den første 
sten’.

 Så koldt vand i blodet!

Udfordringens store julenummer udkommer 
søndag den 4. december.

Avisen udkommer i et ekstra stort oplag.
Deadline for annoncebestilling:
Tirsdag den 29. nov. kl. 14.00

Foreningen Agape søger sekretær

Vi søger en erfaren og imødekommende sekretær/
bogholder med ansvar for daglig administration og 
regnskabsfunktion. 

Find stillingsopslaget på 
www.agape.dk/job

inspiration og hjælp til livet

Uforglemmelige oplevelser

felixrejser.dk
Flere rejser følger, så hold øje med:

Gran Canaria – Bibel-/badeferie 25.02 - 04.03
Luther-rejse – reformationsjubilæum 30.03 - 04.04
Israel – påskerejse 11.04 - 18.04
Luther-rejse – reformationsjubilæum 21.04 - 25.04
London med Praise koncert 21.04 - 24.04
Holland – fra vand til blomstrende land 24.04 - 29.04
Israel – klassisk rundrejse 21.05 - 30.05
Israel – ét land, to folk og tre religioner 23.05 - 30.05
Israel – klassisk rundrejse 28.05 - 06.06
Grønland – unikke oplevelser 15.06 - 22.06
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.06 - 03.07
Norge – retræte i og omkring Oslo 25.06 - 02.07
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Debat

 Jeg som gammelt menneske 
kan huske, hvor bange Europa 
var for valget af Eisenhower og 
Reagan.

Sidstnævnte bliver af nogle 
kaldt for USA’s bedste præsident 
nogensinde !?

 Derfor: Bed for Trump og Pence 
og giv dem en fair chance. Det 
handler ikke om en person! Det 
handler om at forandre en nation!

Gud vil det. Stol på Ham!
Det gælder også for Danmark.
Gud velsigne dig.

RIET VAN  DOLDEREN

POTLUCK@CITY.DK

Pga. Hillary Clintons holding 
til abort stemte mange kristne 
vælgere på Trump skriver 
Tenna Mikkelsen.

Bed for Trump og Pence

Webshop

Find musik i Udfordringens webshop

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 il å dk lf
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 45:

Kjeld Lykke Olesen
Tværstien 4
8870 Langå

Kodeord: Tryllekunst

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 24. 
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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Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Julearrangementer

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

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Jul på Virksund Jul på Virksund 

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

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

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

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

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

Henri Nissen

Krista Revsbech

Lisbeth Thomsen

Britta Sand

Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

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

”Jamen Gud er god! Det er ikke ham, der har taget din søster.” 
Vi taler med en ung kvinde, hvis søster døde af kræft som 
25-årig. Hun var enlig mor til to små børn. 

Kvinden er nået til den smertefulde konklusion, at Gud kunne 
have forhindret denne tragedie, og vil ikke have mere med ham 
at gøre. 

Det stikker i hjertet, når vi møder efterladte, som tror, Gud er 
ond og utilregnelig. Ved du, at han har en modstander, som kun 
er ude på at stjæle, slagte, ødelægge, halshugge og ruinere os? 
spørger vi. Man kalder ham Djævelen eller Satan, og han hader 
alle mennesker. 

Jesus kom til jorden for at tilintetgøre Djævelens gerninger. 
Kvinden har aldrig tvivlet på Guds eksistens, men har vendt ryg-
gen til ham efter søsterens død. Hun går hjem med en revideret 
opfattelse af Guds kærlighed og karakter. 

En anden kvinde bekender frejdigt, at hun skal ned til regnor-
mene, når hun dør. ”Ved du, at din sjæl lever videre, når din krop 
ikke gider mere?” Vi går hende lidt på klingen og fi nder ud af, at 
hun faktisk har refl ekteret lidt over det. ”Ved du også, at adgangs-
billetten til at være sammen med Gud i himlen er at tro på hans 
søn, Jesus?” Vi giver hende en Bibel.

Kort efter har vi en smertefuld samtale med en ung mand, hvis 
mor har Alzheimers. Igen må vi fortælle, at Gud hverken tillader eller 
er ophavsmand til nogen form for menneskelig lidelse. ”Tværtimod 
sendte han sin søn, som måtte lide en brutal død, for at vi alle kan 
leve i frihed. Sygdom er ikke frihed, men undertrykkelse. Gud er 
god, og Satan er ond. Enkel og sund teologi, som Helligånden 
stadfæster. Den unge gut er blevet lidt mere afklaret, og han får 
en trøstende krammer.

”Men ved du så, hvad der sker, efter du dør?” Dagens sidste 
snak er med en ældre sorgløs herre. ”Det spekulerer jeg ikke så 
meget over”, siger han, ”for min svoger er advokat og han tager 
sig af alt papirarbejdet.” Denne skævert er dagens griner, men vi 
håber, han vil tænke  over tingene. Efter 
eget udsagn tager han tingene som 
de kommer og lever i nuet.

Er det Guds skyld?

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

Søndag d. 20. nov. kl. 10.30 & kl. 19.00

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

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding 3 dage før mødet på:
kisr@webspeed.dk eller tlf. 2617 5524

Lørdag den 3. december, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Josef Kristensen 
Emne: Guds overnaturlige omsorg

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

Søndag d. 27. november kl. 10.30

Anders Ova
Tema: Se og lev!

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10.30,
Bedemøde onsdag 19.30, Ungdomsmøde torsdag 19.30

Kommende møder: 
4/12 H.P. Pedersen - Tema: Advent og jul; Nyt håb til alle 

Kirken i 
Kulturcenteret

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

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

30. november kl. 10.30 til ca. 13.00: Knud Ipsen

7. december kl. 11.30 til ca. 13.00: Jørgen Christensen

14. december: Juleafslutning. NB!: Tilmelding nødvendig, 
senest 7. december. Tlf.: 3531 0010

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
27. november kl. 14:00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Asbjørn Kristiansen Jørgen ChristensenKnud Ipsen Hans Berntsen

Holger Danskes døtre går I KRIG MOD PORNO
Læs om det i “De gudløses guder “
(del I, kapitel 7)
Forfa  er: Torben Juul C.  

Køb den her: www.Underskoven.dk / 
Hosianna.dk
“Porno er snigmord”
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K
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.
Vor Frue Kirkes kantori, under 
ledelse af organist Poul S. Jacob-
sen, begynder gudstjenesten med 
Alleluja: De profundis clamavia af 
Heinrich Isaac.

14:45 1000 års tro: Danernes 
store religionsskifte. (2:6)
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? 
Genudsendelse fra onsdag.

15:15  Tro, håb og videnskab (2:4)
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-
udsendelse fra onsdag.

Onsdag 23/11
21:30 1000 års tro: Kongens 
kamp mod kirken (3:6)
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, 
hvad der skete under reformatio-
nen, da Kong Christian d. 3. tog 
magten fra den katolske kirke og 
forandrede danskernes tro for altid. 
Genudsendes søndag kl. 14.45.

22:00 Tro, håb og videnskab
Astrofysiker Johan Fynbo forsker til 
dagligt i fjerne galakser for at fi nde 
ud af, hvordan de er opstået, men 
samtidig tror han også på, at Gud 
er ophav til alt. 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? Genudsendes søndag 
kl. 15.15.

Lørdag 26/11
19:45 Før søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Vær velkommen, Herrens 
år”. Salmen handler om at vente, 
og han fortæller, hvordan hele 
kristendommen træder ind af døren 
ved advent og bliver budt velkom-
men. Folkekirkens Ungdomskor 
ved dirigent Ole Faurschou synger 
salmen fra Brabrand Kirke 1. søn-
dag i advent.

Søndag 27/11
14:00 Gudstjeneste fra Hasseris 
Kirke, Aalborg
Sognepræst Agnete Brink er liturg 
og prædikant Første søndag i 
Advent. Det nye kirkeår begynder 
på en dag, hvor Hasseris kirke 
kan fejre 60 års fødselsdag. Det 
sker med uropførelse af Christian 
Præstholms PEZZO FESTIVIO. 
Ved orglet Marianne Haldrup og på 
trompet Lars Ole Schmidt.
Hasseris kirke er tegnet af Ejnar 
Packness og opført i 1955 -1956. 
Arkitekten var inspireret af na-
tionalromantikerne Martin Nyrop 
og Hack Kampmann og kongelig 
bygningsinspektør for Nørrejylland. 
Kunstnerne Niels Helledie og Adi 
Holzer står bag udsmykning af 
kirkerummet i Hasseris kirke.
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 20/11
07.33 Religionsrapport (P1)
(Genudsendelse fra mandag).
08.03 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra onsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Holstebro Valg-
menighed, Viborg Stift, sidste 
søndag i kirkeåret. Prædikant: 
Peter Hedegaard
19.30 Mennesker og tro (P1)

Mandag 21/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Religionsrapport (P1)

Tirsdag 22/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
21.03 Religionsrapport (P1)

Onsdag 23/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11:03 Mennesker og tro (P1)
Da danskerne blev lutheranere
Biskop Marianne Christiansen 
undersøger reformationens
tegn i Voldum kirke og besøger 
skurvognen for at fortælle om
tiden da landet skiftede kirke.
Vært: Anders Laugesen.
21.03 Mennesker og tro (P1)

Torsdag 24/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 25/11
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 26/11 
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 27/11
07.33 Religionsrapport (P1)
08.03 Mennesker og tro (P1)
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmessen fra Aalborg Domkirke.
19.30 Mennesker og tro (P1)

Børkop Højskole er:

Nyt 5-måneders 
kursus starter 
6. januar 2017  

p j

Basisfag

Studietur
Valgfag

AdventureDiscipel

MusikDen kreative

bibel
  V

Linjefag

DR Kirken søndag den 20. 
november: Vor Frue Kirkes 
kantori, under ledelse af 
organist Poul S. Jacobsen, 
medvirker ved søndagens 
gudstjeneste. 
Sognepræst Annelise Brok 
prædiker ud fra søndagens 
tekst. Hun understreger 
vigtigheden af fordybelse og 
nærvær i en verden, hvor 
netop dette er under pres. 
Foto: DR Kirken

Tro, håb og videnskab ons-
dag den 23. november: 
Astrofysiker Johan Fynbo 
forsker i fjerne galakser for 
at fi nde ud af, hvordan de 
er opstået. I seriens tredje 
program fortæller han om sin 
tro på Gud som ophav til alt, 
og om hvordan det for ham 
forenes med astrofysikken. 
Journalist Gertrud Højlund er 
vært i programmet.
Foto: DR K
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Musik
TJEK

- Host, host! Måske skulle du overveje, at trimme 
håret bare en smule, Samson...?! 

Hvilken kontrol har jeg over mit eget liv? Hvilken be-
tydning har mine handlinger for mig selv og for andre? 
Tunge spørgsmål, som alle viser sig på den ene eller 
anden måde på dette album.

Passion. Det er en ting, som ingen kan påstå, at House of 
Heroes mangler. I over 15 år har dette band nu produceret 
musik af ekstraordinær kvalitet.

'Colors' er et konceptalbum. Det vil sige, at der er et overord-
net tema og  en historie, som binder sangene sammen. Det er 
noget, som House of Heroes har kastet sig ud i før, og jeg kan 
med glæde meddele, at de endnu en gang har leveret varen.

Historien på albummet omhandler et trekantsdrama, som 
fi nder sted i en unavngiven storby. Eric (vores hovedperson) 
vender tilbage, efter at have fået knust sine drømme ude i 
den store verden. Han mødes her med sin kriminelle fætter 
Axel, som straks får ham blandet ud i nogen problemer, der 
- kombineret med deres fælles kærlighed til pigen Joni - får 
dem begge til at stille sig selv og hinanden spørgsmål omkring 
livet, kærligheden og Gud.

Rent musikalsk er dette klart en af de bedste tekniske 
præstationer, jeg har hørt fra dem. De gør et fantastisk stykke 
arbejde med at bygge sangene op og med at få lyden af dem 
til at matche de forskellige personligheder hos karaktererne. 
Fx udtrykker Erics sange ofte en håbefuld undren, mens Axels 
sange er mere rå og har et meget mere aggressivt udtryk.

Det er ikke en lykkelig historie, der bliver fortalt her. Men 
hvis du ikke er bange for en lidt dyster fortælling, så vil jeg 
stærkt anbefale, at du giver albummet en chance og hører 
det til ende mindst én gang, også selvom rock måske ikke er 
den genre, du normalt ville høre.

Joey Lønsmann Jensen

Intenst 
Konceptalbum

- Flygtningekrisen kan virke så enorm og kompleks. Men Gud har ikke bedt os om at løse den. Han 
beder os simpelthen om at elske, siger Richard Stearns, som er leder af World Vision USA og sam-
men med Hillsong Young & Free forsøger at hjælpe de mange i Mellemøsten, der er på fl ugt. 

- En handling i 
’ægte kærlighed’

- Ægte kærlighed er, hvad vi 
gør for folk, der ikke er ligesom 
os. Det er kærlighed, der ikke 
forventer noget til gengæld. 
Det er den form for kærlighed, 
Jesus viste os. Tak, Hillsong 
Young & Free, for at I bruger 
jeres inspirerende musik til at 
ophøje de uønskede  og uel-
skede fl ygtninges behov,  og 
til at samle støtte til dem.

Sådan siger lederen af World 
Vision, Richard Stearns, som i 
samarbejde med Hillsong Young 
& Free forsøger at samle penge 
ind via gruppens hjemmeside. 

Hillsong Young & Free har 
udgivet en ny musikvideo, som 
hedder ’Real Love’. Den starter 
med, at en fyr får en sms, hvor 
hans kæreste slår op med ham. 
Derefter er temaet i videoen på 
forskellige måder ”ægte kær-
lighed”. 

Videoen er lavet på baggrund 
af albummet ’Youth Revival’, som 
allerede udkom d. 26. februar i år. 

Født ind i en krig
Samtidig opfordrer de altså 

folk til at donere penge til orga-

nisationen World Vision, som 
hjælper fl ygtningene i Syrien og 
i Mellemøsten, for:

- Det er svært at forstå, hvor-
dan vi har været så heldige at 
blive født ind i sådan en velsig-
nelse og velstand, mens andre er 
født ind i en krigs klageråb. Vi har 
mulighed for at udvide den ægte 
kærlighed til at omfatte andre end 

os selv - til unge mennesker, som 
desperat har brug for, at vi står 
sammen med dem. Det er ægte 
kærlighed! siger forsanger Laura 
Toggs fra Hillsong Young & Free 
til Christian Post.

Forsangeren giver tre grunde 
til, at gruppen ønsker at hjælpe:

1. Vi må gøre noget ud fra den 
platform, vi har fået.

2. Det er noget, som er tæt på 
Guds hjerte. 

3. Han ville ønske, at vi gjorde 
dette.

De penge, der bliver samlet 
ind, vil gå til at hjælpe syriske 
fl ygtningebørn og unge med at 
få skole og undervisning.

Henrik

I en kort video forklarer Laura Toggs, sammen med to andre fra gruppen, ideen bag projektet. 

Tenth Avenue North om succes og efterfølgelse:

- Hvorfor laver vi egentlig musik?
Da det ellers populære bands 
sidste album ikke gjorde det 
så godt som forventet mht. 
salgstal, ledte det til en refl ek-
sion over, hvorfor bandet laver 
musik i det hele taget.

Nu, 4 år senere, har bandet 
sendt et nyt album på gaden, som 
hedder ’Followers’. 

- Da vi startede, fi k vi en masse 
succes. De første tre albums 
gjorde det virkelig godt på de 
kristne radioer - og mange købte 
dem. Men vores sidste album 
blev ikke rigtigt bemærket, og det 
slog mig, og jeg tænkte: ”Er det 
et nederlag? Og hvis ja, hvorfor?” 
siger forsanger Mike Donehey til 
CCM Magazine og uddyber:

- Hver gang vi har succes på 
en eller anden måde, siger vi, 
at vores identitet er i Jesus, og 
at vi er elsket af ham. At det er 
det, som giver os selvtillid. Men 
du ved faktisk ikke, om det er 
på scenen du får din værdi, før 
mennesker stopper med at rose 
dig. Så vi begyndte at spørge os 

selv: ”Laver vi denne musik, fordi 
det giver succes, eller laver vi det, 
fordi vi tror på budskabet, og at 
det påvirker mennesker?”

Hvad er vigtigt?
- For to uger siden, på en 

messe i Michigan, kom en pige 
op til os og sagde: ”Jeg ville 
begå selvmord for seks måneder 
siden, men så kom jeres sang på 
Spotify...”.  

Og det var ikke engang en ra-
diosingle, og det gav ikke økono-
misk overskud, og jeg tænkte ved 
mig selv: ”Hvis det ikke er succes, 
så...” siger Donehey; og resten af 
gruppen bekræfter, at det netop 
er disse historier, de husker og 
lever for, ikke salgstallene.

Sammenlign dig ikke
Donehey forklarer også, hvor-

dan følgere og likes på sociale 

medier kan lede gruppen og den 
enkelte person i et usundt ”følger-
forhold”:

- Ironisk nok med de sociale 
medier, så tænker vi ikke på os 
selv som følgere. Det er de andre, 
der følger os. Og vi bliver optaget 
af, hvor mange følgere vi kan få 
for at give os den værdi, som 
Kristus har givet os, men som vi 
ikke har modtaget.

- Kristus siger: ”Jeg vil give 
dig glæde”, men vi sammenlig-
ner os ud af glæden. Gud siger: 
”Jeg vil give dig hvile, glæde og 
fred”, men vi åbner Instagram 
og tænker: ”Mit liv er vist ikke så 
godt som denne persons liv er”. 
Eller ”Hvorfor sælger vi ikke lige 
så meget som ham her?” Vi sam-
menligner os ud af glæden, siger 
Donehey og understreger, at vi 
skal tilbage til at følge Guds veje  
til glæde og kærlighed. 

For når Gud leder, så behøver 
livet ikke være på en bestemt 
måde. For Gud har de ting, som 
vi har brug for.

Henrik
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Klummen

Michael Juel  
A road to surrender
Michael Juel er ny på den danske 
lovsangsscene. En dag gik han ind 
i en kirke og oplevede en ny fred 
og mening med livet. 
Nu har han udgivet 13 sange, som 
han håber vil vise andre vejen 
til Kristus - som han selv fandt, 
da livet var holdt op med at give 
mening.   
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Dansk lovsang - på engelsk

Kun kr. 99,95

Ung Udfordringt

Af Ditte Østerby
volontør i Impact

Jeg sidder på min seng og studerer myren, som kravler 
langs sengekanten. Den bærer for mig at se en lille nuller-
mand på sin ryg. For den at se er nullermanden nok lige 
en anelse for stor. For mig at se må denne nullermand 
være en kæmpe byrde at skulle transportere fra punkt 
A til punkt B for sådan et lille væsen.

Underligt nok minder dette mig om nogle af de oplevelser, som 
jeg har mødt her i Honduras. I begyndelsen overvejede jeg, hvor 
mange byrder alle børnene fra børnehaven, hvor jeg er volontør, 
samt deres familier måtte bære rundt på. Bare det at leve i en 
konstant utryghed; i en evig tvivl om hvor langt pengene kan 
række den kommende uge, og om vejret mon vil være så meget 
med dem, at det ikke ødelægger deres lidt ustabile træhuse. 
Jeg erfarede hurtigt, at disse bekymringer blot er bekymringer, 
som bare ramte mig. 

Her kom jeg bare fra lille fantastiske Danmark, hvor jeg 
ikke lever i en konstant utryghed, hvor penge ikke er en evig 
bekymring, og hvor jeg overhovedet ikke skal frygte, om huset 
nu holder til det vejr, der kan forekomme. 

Det, jeg i stedet oplever, er, hvor meget hjerte alle hondu-
ranerne bare har for lige netop deres land og deres sted. Jeg 
opdagede ligeledes, hvor små de bekymringer er, som jeg havde 
tænkt som store og som tunge byrder. 

Godt nok er her korrupt og utrygt, men honduranerne kender 
til, hvordan man skal forholde sig i deres land. Som en hondura-
ner en dag sagde, så ser de så mange gode ting i deres land, 
som overgår alt andet. 

Jeg oplevede forleden en fattig dame, som opdagede en 
sulten mand på gaden. Hun tilbød ham noget af sin mad. Her så 
jeg virkelig et tydeligt eksempel på, at hun, selvom hun er fattig, 
ingen bekymringer havde om, hvorvidt pengene ville række til 
næste uge eller ej. Det, jeg så, var blot ren og skær den fl otteste 
næstekærlighed! Jeg har simpelthen erfaret, at jeg ikke kan måle 
andres byrder. Det, som jeg troede, var store og tunge byrder, 
betyder ikke nødvendigvis så meget her, som de formentligt ville 
gøre for mig og mange andre danskere? 

Myren er ikke kommet meget længere, men den store nuller-
mand sidder stadig placeret på ryggen. Den så jeg som en stor 
byrde, men tænker myren egentlig overhovedet nullermanden 
som en byrde? Måske kender den ikke til bedre, og 
måske er det en helt ære at få lov at bære sådan 
én. Hvem ved? Kun myren… 

Husk at indstille 
vægten, før du 
vejer byrden  

Prisvindende Laurel Daigle håber, at hendes nye jazzede jule-album kan være med til at bryde den 
usynlige ”mur”, der nogle gange kan syntes at være mellem den kristne- og mainstreammusikscenen. 
Hun håber, at Guds fred vil skinne igennem musikken og forbi julens overfl adiske kommercialisering.

- Jesus var stilheden 
midt i kaos

- Jeg ville bare ikke lave så-
dan noget ”corny christmas”. 
Det er blevet gjort for meget. 
Jeg ville ikke lave et jule-
album, som ikke var autentisk 
for mig, bare for at få nogle 
penge ud af det, griner Laurel 
Daigle. Men hun lavede altså 
alligevel et julealbum i sidste 
ende.

25-årige Laurel Daigle har de 
seneste år opnået stor populari-
tet. Først med sit album fra 2015 
’How can it be’, som både gjorde 
hende til ’Årets nye kunstner’, 
’Pop/Contemporary Song of 
the Year’ og med titelnummeret 
også vandt ’Årets sang’ til Dove 
Awards. Priserne er ikke stoppet 
med at regne ned over hende i 
indeværende år, hvor hun blandt 
andet har vunder ’Årets sangskri-
ver’ og ’Årets kunstner’. 

Derfor har mange set frem 
til hendes nye julealbum, som 
blev anmeldt i sidste udgave af 
Udfordringen. Daigle har forsøgt 
at lave et julealbum, som både 
er en smule anderledes end de 
typiske julealbums, men som 
også er sådan, at både kristne 
og ikke-kristne skulle kunne få 
noget ud af det: 

- Bare for at få noget andet 
ind i vores årer - noget der er lidt 
anderledes, end det vi plejer at 
høre, men det er stadig meget 
tilgængeligt, fordi det er julemusik 
og der derfor naturligvis er kristne 
sange på det, siger Daigle til 
CCM Magazine og fortsætter: 

- Mit ønske var, at når man så 
på hele albummet, så ville de 

(kristne numre red.) være dem, 
som virkelig skinnede igennem.  

En blanding af verden 
og det kristne

Laurel Daigle siger, at hun 
ønskede at skabe et album, som 
ikke-kristne også ville have lyst 
til at høre. 

- For det har sådan en rig, jaz-
zet lyd. Det er måske lidt ”rootsy”, 
men det har både julens forun-
derlighed og julens perspektiv set 
fra et kristent synspunkt. Målet 
var at lave lidt af et miks, forklarer 
hun og taler om den mur, som 
der nogle gange kan syntes at 
være mellem kristne musikere og 
mainstream musikscenen. 

Hun understreger  dog, at det 
ikke er for at gå på kompromis 
med sine værdier at hun ønsker 
at nedbryde ”muren”:

- Jeg ønsker, at denne ”mur” 

skal forsvinde. Ikke på den måde, 
at vi ”bliver af verden”, men at 
vi stopper med at se på det 
(mainstream-scenen red.) som 
utilnærmeligt. 

Med vores forsøg på at lave 
dette album har vi prøvet at få 
denne mur fjernet.  

Spontan jazz
Daigle beskriver, hvordan alle 

musikerne fi k frie tøjler til at ud-
trykke sig frit og kreativt. 

- Det er sådan, at jazz skal 
fungere. Hvert instrument skal 
”tale med” de andre instrumenter 
i hele sangen. 

Da Paul Mabury (producer) 
wille komponere, kunne han ikke 
gøre det, for hvis han kompo-
nerede noget til saxofonen, så 
ville basunen ikke fungere, fordi 
saxofonen svarede på en detalje, 
som basunen lavede - så alt er 

faktisk stort set indspillet på én 
gang fra start til slut.

Fred og ægte kunst
Daigle ønsker, at dette album 

kan bringe Guds særlige fred ind 
i menneskers liv. At vi må kunne 
fi nde glæden og kreativiteten på 
trods af julens voldsomme kom-
mercialisering:

- Da Jesus kom, så kom han 
for at bringe fred til jorden, velvilje 
til mennesket. Han var stilheden 
midt i kaos. Han var den, der kom 
og sagde: ”Jeg ser alle ting og 
kender alle ting, men jeg kommer 
som et barn, for det er uskyldigt, 
og det er stille og det er blidt, 
siger hun.

- For mennesker, som måske 
aldrig har oplevet denne følelse, 
denne fred, som kun hans nær-
vær kan bringe... så håber vi, at 
det er, hvad musikken fører med 
sig, siger hun og forklarer hvorfor 
hun i begyndelsen ikke ønskede, 
at lave et typisk julealbum, som 
så mange andre:

- Jeg vil bare gerne lave kunst, 
som er ægte og som rent faktisk 
kommer fra en dybde. Ikke for 
at skabe noget, som giver gode 
salgstal. Jeg vil gerne vide, at 
når dagen er gået, så har jeg 
været med til at så noget i den 
næste generation af kunstnere 
og i mennesker, som ønsker, at 
opleve livet igennem en kreativ 
linse. At jeg har sat et aftryk på 
andre, som virkeligt sætter pris 
på det fremragende ved kunst.

Henrik

Laurel Daigle leder jævnligt lovsangen i sin lokale (mega)kirke i North 
Point Community Church i Alpharetta, Georgia i USA.

FC Udfordringen samlede 11.700 kr. ind til et fodboldprojekt i Brasilien, hvor Gud og fodbold går op i 
en højere enhed. Og en af gadedrengene er netop nu i Danmark for at fortælle om sit liv på gaden.

FCU samler 11.700 kr. ind 
til brasiliansk fodboldprojekt

Der blev budt på alt lige fra 
maling, kagemænd og fod-
boldstøvler, da den kristne 
klub FC Udfordringen i Valby 
holdt auktion for at støtte 
SHOW DE BOLA.

- Jeg synes, at det er dejligt, 
at vi som klub helt praktisk og 
konkret kan udleve nogle af de 
værdier, som klubben er bygget 
på, siger spiller Magnus Wiik, 
som var en af tovholderne på den 
årlige auktion. 

Pengene går til ”SHOW DE 

BOLA”, som klubben har støttet 
i fl ere år. 

Projektet arbejder bl.a. med 
fodboldskoler og har eksisteret 
i 10 år. Det har igennem årene 
reddet mange unge mennesker 
fra at ende i misbrug og krimina-
litet, siger Ungdom Med Opgave 
Danmark, som har er involveret i 
arbejdet i Brasilien.

Ungdom Med Opgave har i 
øvrigt arrangeret, at den tidligere 
gadedreng Cicero fra Brasilien 
netop nu besøger Danmark sam-
men med hustruen Vanderclea 

og deres baby Davi. De vil være i 
Danmark indtil d. 20. januar 2017. 

Lederen af UMO Danmark, 
Ulrik Corneliussen, håber, at 
mange skoler, kirker og organisa-
tioner har lyst til at invitere Cicero 
ud for at høre hans livshistorie, 
om at leve på gaden. 

– Det at Cícero har inviteret 
Gud ind i sit liv, har forvandlet 
familiens liv og brudt en ond 
generations forbandelse af fat-
tigdom, sult og misbrug, siger 
Corneliussen.

Henrik

Den tidligere gadedreng Cicero 
hjælper nu andre unge i Brasilien 
med at få et bedre liv.
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Lige nu er jeg i mit elskede Afrika. Og denne gang er jeg så 
heldig at have min kone Birthe med på noget af rejsen. Så vi 
begyndte arbejdet med en privat ferietur til Kribi. 

Min kone kunne huske et hotel dér, som lå lige ned til palme-
stranden og Atlanterhavets mægtige varme bølger. Nok kun to 
husnumre fra Paradis.

For at nå dertil skulle vi dog tilbringe 3-4 timer i en overfyldt 
bus på vej derud.  

På udturen kom vi til at sidde i hver sin ende, men ellers gik det 
ok, bortset fra, at et par sælgere af sæbe og kinesiske urter på 
skift holdt timelange salgstaler i midtergangen. De fi k da også solgt 
meget, for kunderne kunne jo ikke slippe væk. En af dem pralede 
af, at hans hud var så lys, fordi han selv brugte vidunder-sæben. 
Jeg kom samtidig til at række min hvide arm i vejret, og det skabte 
en del morskab. For mange afrikanere vil gerne have en lysere hud. 
Og her var åbenbart  én, som var faldet i sæbegryden som barn.

På vej tilbage til Douala dagen efter var der ikke plads i bussen. 
Men den lokale stationsbestyrer skaffede os plads ved at presse 
folk endnu mere sammen. Det var ikke så rart at være årsag til det, 
men vi ville jo nødigt vente i fi re timer på næste bus. 

Jeg kom til at sidde ved siden af en fl ot ung pige. Hendes barm-
fagre veninde - med en temmelig afslørende udskæring - blev fl yttet 
til gulvet ved siden af chaufføren. Måske var de prostituerede. Da 
bussen omsider satte i gang, insisterede min nye sidekammerat 
på, at veninden - som jo havde købt billet for længe siden - også 
fi k lov at sidde på vores sæde, når vi var kommet forbi politiets 
kontrol udenfor byen.

Jo, det kunne jeg da godt se det rimelige i. Men hvad ville Birthe 
sige til, at jeg sad med to unge piger halvt oppe på skødet? 

Nu sad Birthe på en god plads, hvor man kunne strække benene, 
så det var måske alligevel at foretrække de næste tre timer. Ved 
polititjekket fortalte jeg Birthe om situationen, og om min store 
offervilje til at sidde tæt sammen med pigerne, hvis situationen 
krævede det. 

Sjovt nok var Birthe straks villig til at bytte plads og beskytte mig 
fra kødets fristelser, selv om hun måtte sidde noget fastklemt. Men 
hun fylder jo ikke så meget, som mig. Og måske var pigerne også 
lettede over ikke at skulle sidde på skødet af den hvide bedstefar.

Jeg kunne til gengæld rette benene ud de næste tre timer. 

Dydens vej er jo altid den bedste...

Bus på afveje

Vindere af konkurrencen om 2x2 billetter 
til koncert i Haderslev med Oslo Gospel Choir er:

1. S. Skov-Pedersen
2.  Henriette 
  Søndergaard 

Det rigtige svar på 
spørgsmålet om, hvor-
mange fribilletter ar-
rangørerne i Haderslev 
uddeler, er:

C. 400 billetter.

Koncerten i Hader-
selv afholdes søndag 
den 27. november. 

Billetter kan fortsat 
købes på billetnet.dk 

C Z W I X N O S T A C Z
 - ham kender jeg godt, 
sagde polakken.

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

Udfordringen

(46/2016)

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

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

Påvirket af jobbet
Når vi besvarer opkald i kun-

detjenesten, gentager vi de 
samme sætninger så ofte, at 
vi kunne gøre arbejdet i søvne. 
Et bip i telefonen fortæller os, 
at der er en kunde, og så går 
vi i gang.

Vi havde aldrig rigtig tænkt 
over, hvor meget det ensfor-
mige rutinearbejde påvirkede 
os, indtil en kollega gennemgik 
en hjerteoperation. Da hun 
vågnede op fra bedøvelsen, 
hørte hun nogle biplyde fra et 
overvågningsapparat, og trods 
sin omtågede tilstand mumlede 
hun: ”Det er Susanne. Hvad kan 
jeg hjælpe Dem med?” 

Uundværlig på jobbet
Medarbejderen bag overlæsset 

skrivebord til chefen:
- Du tør ikke fyre mig. Jeg er alt 

for langt bagud med mit arbejde.

Sikkerhed på jobbet...
På et skilt ved elevatorerne i 

den bygning, hvor Peter arbejder, 
stod  der: ”I tilfælde af brand brug 
trappen.” 

Det gik op for Peter, at han ikke 
vidste, hvor trappen var. Og hvis 
han ikke gjorde det, ville mange 
andre have samme problem.

”Vi burde sætte nogle pile, der 
viser, hvordan man kommer hen 
til trappen, ved siden af skiltet 
ved elevatoren,” bemærkede 
Peter til sikkerhedschefen.

”Nej, for vi vil helst ikke have 
folk bruger trappen” svarede 
han og tilføjede: ”Af hensyn til 
sikkerheden.”

Sproglige nuancer
En polsk immigrant henvendte 

sig til en kørelærer for at blive 
optaget som elev. Han fi k den 
besked, at han først skulle have 
tjekket sit syn, og blev henvist til 
en læge. 

Hos lægen fi k han forevist pla-
katen med de mange bogstaver: 
C Z W I X N O S T A C Z.

- Kan du læse dem? spurgte 
lægen.

- Jeg kan sagtens se, hvad der 
står, svarede immigranten. Jeg 
kender endda manden!

Bliv fortæller og vejleder
Godly Play lærer dig at fortælle 
bibelhistorier levende og inddragende

26.-28. januar
Diakonhøjskolen, Aarhus

4.-7. september
Folkekirkens Uddannelses-  
og Videnscenter, Løgumkloster

Læs mere og tilmeld dig  
på godlyplay.soendagsskoler.dk

2017
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