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Af Bodil Lanting

Regeringens nye udviklingspo-
litiske strategi ’Verden 2030’, 
som blev vedtaget af et stort 
flertal i Folketinget i forrige 
uge, får ros af bl.a. Danmission 
og ADRA.

”Det er meget positivt, at den 
nye udviklingsstrategi anerken-
der, at religiøse ledere og insti-
tutioner spiller en vigtig rolle i 
forhold til at fremme dialog, fred 
og forsoning rundt om i verden. 

Dermed bekræfter strategien 

også, at religion er en vigtig del 
af løsningen, når vi arbejder for at 
forebygge ekstremisme og løse 
konflikter,” siger Danmissions 
generalsekretær Jørgen Skov 
Sørensen. 

Han nævner missionsselska-
bets arbejde i Myanmar, Tanzania 
og Mellemøsten som eksempler 
på de fordele, det giver at samar-
bejde med religiøse aktører om fx 
dialog og udvikling.

Den kristne nødhjælpsorga-
nisation ADRA Danmark, som 
selv har bidraget aktivt til den 
nye strategi, glæder sig over 

formuleringen:
”Danmark anerkender den 

rolle, som religiøse ledere og 
trosbaserede organisationer spil-
ler for mange samfunds udvikling, 
herunder i forhold til at fremme 
dialog, fred og forsoning. Det 
gælder også muligheden for at 
håndtere værdimæssige, reli-
giøse udfordringer for eksempel 
i forhold til ligestilling.”

Danmarks interesser
Strategien tager udgangpunkt 

i Verdensmålene, især nr. 16 om 
fred, retfærdighed og institutioner 

og mål 17 om partnerskaber.
- Det handler om kristne vær-

dier og næstekærlighed, under-
streger ADRA.

- Værdier som demokrati og 
menneskerettigheder samt men-
neskers ret til et værdigt liv er i 
vores optik rigelige argumenter 
for at give udviklingsbistand. 

Vi fi nder det derfor afgørende, 
at dansk bistand ikke alene bæ-
res af danske interesser, udtaler 
ADRA Danmarks generalsekre-
tær Lehnart Falk.

Danmission påpeger, at inter-
religiøs dialog, uddannelse og 

jobskabelse kan være med til at 
løse konfl ikter.

Religion er vigtig for 80%
- Religion er afgørende for 80 

procent af verdens befolkning - 
både i hverdagens beslutninger 
og handlinger og som etisk pej-
lemærke. Derfor giver det rigtig 
god mening at indtænke religion 
og religiøse aktører i løsningerne, 
både når vi taler udviklings- og 
sikkerhedspolitik, siger Danmis-
sions generalsekretær.

Både når det gælder udvikling 
og nødhjælp har de religiøse ak-

tører da også særlige muligheder 
for at hjælpe i fx marginaliserede 
områder. 

Kirker - og moskeer - har typisk 
en infrastruktur, der gør, at de kan 
reagere hurtigt og effektivt i en 
humanitær krise - og de vil fort-
sat være der, når krisen er løjet 
af. Særligt i lande, hvor statslige 
institutioner er svage eller sat ud 
af spil pga. konfl ikter eller krige, 
oplever man, at religiøse institu-
tioner tager over, forklarer Jørgen 
Skov Sørensen.  

Danmarks nye udviklingsstrategi har syn for, at kirkerne fx kan hjælpe med at løse konflikter.
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HjælpenHjælpen
når fremnår frem
til Mosultil Mosul

Efter at Mosul i 
Irak er delvist 

befriet fra 
Islamisk Stat, 

er fødevare-
pakker til 

overlevelse nået 
frem fra bl.a. 
Mission Øst. 

– Se side 9.

Kristnes udviklingsindsats anerkendes
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier.

* Bed for Bedehus Danmark uge 5.
* Holocaustdag - at jøder må se Jesus.

* At forfølgelse af kristne stopper.
* At fl ere muslimer bliver kristne.
* Bed om velsignelse over din by.

* Vær selv en 
velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i januar: olielampe
Kodeordet for januar gælder indtil mandag 6/2 kl. 9.

Af Morten Bonde Pedersen

Den 4. december udsendte Fre-
dens-Nazaret kirker CDen: ”Un-
der overfl aden” med tekster af 
sognepræst Frederik Berggren 
Smidt. Sangene handler om 
livet og hverdagen på Østerbro 
i København.

Hvorfor har I lavet CDen?
Med CDen vil vi gerne tage 

livtag med almindelige menne-
skers længsler, håb og drømme 
i en storbyhverdag, hvor tro og 
liv ofte brager sammen. Vi vil 
også bruge CDen til at samle 
ind til vores støtteprojekter for 
unge hjemløse, herunder Kirkens 
korshærs arbejde på Stengade 
på Nørrebro. 

Hvad har inspireret dig til tek-
sterne?

Sangene er inspireret af men-
nesker, jeg har mødt, og stemnin-
ger jeg har været fyldt af i løbet af 

mine første år i byen. I sangene 
møder vi den travle københavner, 
den hjemløse mand, den fortviv-
lede kvinde, de stille eksistenser 
og mange fl ere. 

Hvorfor har I valgt at bruge nav-
ne på lokale steder på Østerbro?

Sangene beskriver det miljø, 
de er blevet til i: Ryes Café, hvor 
jeg selv har tilbragt så mange 
dejlige aftener; når Riget nævnes, 
er det fordi sangen om Snehvide 
bygger på en tragisk begivenhed 
ved Rigshospitalet og når jeg ved 
juletid går under guirlanderne i 
Nordre Frihavnsgade minder de 
mig om stjernen over Bethlehem.

 
Hvilken oplevelse håber du at 

give dem, som lytter til den?
Af og til har vi brug for at vi 

standse op for at komme ind 
under overfladen på livet og 
hinanden. Brug for, at vi giver os 
tid til at lade os bevæge af vores 
omgivelser. 

Vi er ikke bare tilskuere til 
hinandens liv, men afhængige 
af en medmenneskelig hverdag. 
Jeg håber, at den, der lytter 
bliver både taknemmelig over sit 
liv og udfordret i forhold til sine 
omgivelser.

I mine første år i byen kæm-
pede jeg med den anonymitet og 
fremmedgørelse, som let bliver 
en del af livet med hinanden i 
en storby. Sangene udtrykker 
nogle af mine tanker om vejen 
ud af anonymiteten og ind i en 
medmenneskelig hverdag.

Hvorfor har I valgt at donere 
overskuddet til velgørenhed?

Der er en appel i sangene om 
at være generøs, så CDen er 
selvfølgelig ikke noget, vi selv 
skal tjene penge på. Udgivelsen 
er støttet økonomisk af lokale fon-
de, fi rmaer samt menighedsrådet 
og bestyrelsen for menigheds-
fællesskabet i Fredens-Nazaret 
sogn.  

Takket være disse donationer 
kan overskuddet ubeskåret gå 
til arbejdet med at finde bolig 
og fremtid til unge hjemløse i 
København. Et arbejde vi i forve-
jen støtter via Kofoeds skole og 
Kirkens korshær.

Frederik Berggren Smidt er 43 
år og er på 4. år sognepræst i Fre-
dens-Nazaret kirker på Østerbro i 
København. Han er desuden for-
fatter til fl ere bøger. Sammen med 
hustruen Lise, der er terapeut, 
har han udgivet bogen ”Elsk jer 
glade”. Lise og Frederik Berggren 
Smidt holder også særlige kurser 
om parforhold og forældreroller. 

Læs anmeldelsen af Frederik 
Berggren Smidts CD side 15.

Takket være disse donationer

Præst udgiver storbyviser
Overskud fra salget af Østerbro-præstens viser går til udsatte i København.

Tine Susanne Sørensen
Provstebanken 25
4681 Herfølge
fylder 50 år d.1-2-2017

 Af Hanne Baltzer

Sømandsmissionær Søren 
Eriksen i Nuuk fandt løsningen  
for de hjemløse - og så ville 
både Kofoeds Skole og kom-
munen gerne hjælpe...

Sømandsmissionæren kender 
fl ere og fl ere hjemløse i Nuuk. 
Mange af dem lever et sølle liv 
og overnatter i forladte både, 
opgange. Andre overnatter i 
6-mands værelser på herberget, 
hvor de skal være ude efter kl. 
9.00 næste morgen og først kan 
komme tilbage til aften. 

I lang tid har Søren Eriksen 
tænkt på, hvordan han kunne 
hjælpe.

Containere til god pris
En dag kører han forbi det store 

modulbyggeri, som en del udefra 
kommende håndværkere boede i, 
mens de arbejdede på den store, 
nye havneudvidelse i Nuuk. Han 
vidste, at modulbyggeriet skulle 
tages ned efter brug og kunne 
benyttes et andet sted.

- Jeg spurgte, om jeg kunne 
få en rundvisning. Containerne 
så godt ud og var velindrettede. 
Derefter spurgte jeg chefen for 
byggeriet, om jeg måtte købe 
boligkomplekset med henblik på, 
at det skulle være for udsatte og 
hjemløse i Nuuk. På grund af det 
gode formål fi k jeg en meget god 
pris på 2 mio. kr.

Jeg sagde så, at jeg var meget 

interesseret i at købe containerne, 
vel vidende at de skulle fl yttes, at 
jeg ikke havde 2 mio.kr., og at det 
var et område, jeg ikke fremadret-
tet ville bruge mange kræfter på 
at vedligeholde og administrere. 

Kort sagt. Det skulle gives videre 
til nogle, der ville tage over,” for-
tæller Søren Eriksen med et smil.

Flere unge i akut nød
Søren udarbejder en grundig 

projektbeskrivelse, og kort sagt 
viser Kofoeds Skole, som har 
en afdeling i Nuuk, sig meget 
interesseret. 

Han tager også kontakt til en 
fond, der kunne være interesseret 
i at donere penge, alt imens tem-
peraturen falder udenfor.

Da kommunen - Kommuneqar-
fi k Sermersooq - hører om ideen, 
slår de til med det samme. Kom-
munen har i første omgang betalt 
de 2 mio. kroner og vil også betale 
de ca. 2 mio. kr., det koster at fl ytte 
modulbyggeriet til et andet sted 
i byen. Det består af 30 contai-
nere, isolerede efter grønlandske 
forhold, der skal skabe boliger til 
26 hjemløse.

Hjælp til 26 hjemløse
4 af containerne indeholder 

toiletfaciliteter, badefaciliteter og 
fællesrum.

” Nu er det vedtaget, hvor con-
tainerne kan stå. Næste step er 
at indkredse, hvem af de mange 
hjemløse, der skal være målgrup-
pen. Højst sandsynligt bliver det 
de unge, som vi satser på, for 
antallet af unge hjemløse stiger 
desværre. 

Jeg glæder mig over, at ini-
tiativet giver 26 hjemløse tålelige 
boforhold. Desuden takker jeg 
Gud for, at kommunen gik med 
på ideen”, slutter en taknemlig og 
tilfreds sømandsmissionær Søren 
Eriksen fra Nuuk.

Sømandsmissionær fi k god ide - 
nu betaler kommunen 4 mio. kr.
Hjemløse i Nuuk får varme midt i isvinteren.

Søren Eriksen havde ingen penge, men ville gerne hjælpe de 
hjemløse i Nuuk. Og så faldt det hele på plads med både boliger 
og fi nansiering.

Læsernes egne mærkedage
Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlem-
mer, som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller 
guldbryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dkw 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” 
er sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder returneres kun, 
hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

Oase drøftede Order of Mission
DanskOase holdt fredag den 20. januar repræsentantskabs-
møde i Karlslunde Strandkirke. 

Her var der også debat om The Order of Mission (TOM). Det er 
en organisation, som en del præster og ledere i valgmenigheder 
og herunder også en del af Oases lederskab er blevet livsvarigt 
medlemmer af. Og det har andre Oase-folk ment, er til skade for 
bevægelsen.

Der har været åbne møder og høringer i Oase i 2016. 
Ledelsen havde bedt Knut Tveitereit (ph.d) om at udarbejde 

en teologisk analyse af bl.a. TOMs stifter Mike Breens ’Building a 
Discipling Culture’ og mulige faldgruber i hans forståelse. 

Ud fra dette diskuterede man om huddles, forholdet mellem 
ordensliv og menighedsliv, kristologi, discipelskab m.m. 

Der kom dog ikke en klar konklusion ud af repræsentantskabs-
mødet. Hvis kritikerne havde håbet, at Oases ledelse ville tage klar 
afstand fra TOM-bevægelsen, skete det ikke. Men man opfordrer 
til, at de forskellige menigheder og Oase-fællesskaber sætter tid 
af til at drøfte rapporten og de emner, den rejser.

Nyvalg
På mødet var der valg til lederskabet. Elisa Morberg Wejse gen-

opstillede, mens Steen Balle ikke ønskede genvalg. De nyvalgte 
medlemmer til lederskabet blev sognepræst Ole Backer Mogensen, 
Græsted samt sognepræst Elisa Morberg Wejse, Harlev, som var 
på genvalg. 

Henri.
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Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

Hans Berntsen
Kendt fra udsendelser om helbredelser i bl.a. DR og TV2. 

Hotellet, Lindegade 25, 6070 Christiansfeld.
Fredag den 3. Februar kl. 19 (åbent fra 18.30)

Obs! Et nummersystem ved indgangen betyder, at man ikke 
skal stå i lange køer for at få forbøn. De første kommer først til. 
Gratis adgang. Kaffe og kringle kan købes, mens man venter 
på at få forbøn af Hans Berntsen.                 Arr. Udfordringen

Af Tina Varde

- Mit liv blev lagt i Guds hæn-
der, allerede syv måneder før 
min mor fødte mig. Lægerne 
sagde til hende, at hun skulle 
få fjernet sit to måneder gamle 
foster. Men min mor valgte at 
stole på Gud og få mig alligevel, 
fortæller Stephen Egede Glahn, 
som har været soldat og offi cer 
i det danske forsvar i 24 år -  og 
derefter sognepræst i Munke-
Bjergby og Kirke Flinterup nord 
for Sorø gennem 26 år.

- Hun havde været ude for en 
ulykke som barn. Da hun var 16 
år, blev hun ramt af et køretøj. 
Lægen fi k ikke sagt til hende, at 
hun ikke skulle gå i skole næste 
dag, men blive hjemme og hvile. 
Så hun gik i skole, og derfor fi k 
hendes hjernerystelse ikke ro. 
Det medførte senere bl.a., at hun 
fi k epilepsilignende kramper, og 
hun kæmpede også med en skul-
der, der gik af led, forklarer han.

Hans mor havde allerede tre 
børn, da hun ventede Stephen. 
Lægerne mente, at det var for 
meget med barn nummer fire. 
At hun måske ikke ville overleve 
endnu en fødsel. 

- Men fødslen gik heldigvis fi nt. 
Min mor levede i sin kristne tro. 
Jeg ved det, for jeg har senere 
læst et brev, hun skrev til sin ven-
inde to måneder efter min fødsel. 
Heri forklarer min mor, hvordan 
hun under graviditeten havde 
lagt det i Guds hænder. Det var 
ordene i salme 31 i Salmernes 
Bog i Bibelen: ”Herre, jeg stoler 
på dig; jeg siger: Du er min Gud, 
Mine tider er i din hånd”, som 
havde forårsaget, at hun lagde 
mig i Guds hånd. 

- Det er min livsattest. Jeg 
konstaterede med taknemlighed, 
at jeg levede i Guds hånd syv 
måneder før min fødsel, fortæller 
Stephen Egede Glahn. 

Hans mor døde som 33-årig 
af mén efter trafikulykken, da 
Stephen Egede kun var tre år.

- Hun kaldte mig ”min lille Oli-
ver Twist” – hun vidste, at jeg ikke 
ville få det let, når hun ikke mere 

var der for mig.
Med ét var et lykkeligt hjem 

forvandlet til en sorgens bolig. 
Det, jeg i særlig grad husker, er 
den uendelige tomhed, jeg følte, 
da min mor ikke var der mere. En 
tomhed som fulgte mig i mange 
år, fortæller han.  

      
Det fi neste digt

Stephen Egede Glahn har et 
lille minde med stor betydning.

- Min far, Svend, havde gemt 
et digt til mig, som min mor, In-
geborg, havde skrevet til min dåb 
i 1937. Ved middagen efter min 
konfi rmation læste han det højt.

- Min mor bruger udtrykket ”en 
stemme” som billede på Jesus af 
Nazareth - ”som aldrig for men-
nesker krøb”.  Hvorfor skriver 
hun det? Fordi digtet er skrevet 
på et tidspunkt, hvor Hitler og 
Stalin, Franco og Mussolini var 
ved at få hele magten i Europa, 
bl.a. fordi der var for mange, som 
krøb for dem. 

- Verdens fremtid afhænger af, 
at der er mennesker, som ikke 
kryber for magthaverne, uanset 
hvem de er og hvor stærke de 
er. Andet vers siger noget om 
dåben, og tredje vers er en forbøn 
for mit liv.

Disse ord er det kosteligste jeg 
ejer, og jo længere jeg har levet, 
desto større betydning har de fået 
for mig, forklarer han.

Digtet blev bragt i Udfordrin-
gen, da Stephen Egede Glahn 
fyldte 50 år. Han sendte det 
selv til avisen, fordi han havde 
set, at de i den periode bragte 
ugens digt. 

Bagefter klippede han digtet 
ud af avisen, hvor det ”stod med 
fl otte bogstaver”.

Krigsbarn
Stephen Egede Glahn vandt 

Valbymesterskaberne i foredrag i 
2016. I sin tale fortalte han om sin 
første barndomserindring - fra da-
gene lige efter den 9. april 1940, 
hvor Danmark var blevet besat:

”Folehavegård ved Hørsholm, 
hvor min far var forpagter, blev 
påtvunget at huse en del af 
besættelsesmagten i form af 

en afdeling hestetrukkent artil-
leri. Min far var ikke hjemme den 
dag, det skete, så det var min 
mor, som gik ud på trappen ved 
hoveddøren, da to danske politi-
betjente sammen med chefen for 
den tyske enhed mødte op for at 
overbringe ordren.                                                                       

Min mor havde i den situa-
tion svært ved at holde tårerne 
tilbage, hvortil den tyske offi cer 
trøstede hende med at sige, at 
hun ikke skulle være bange, for 
soldaterne skulle nok opføre sig 
ordentligt. Hertil svarede min 
mor, at når hun reagerede, som 
hun gjorde, var det ikke fordi, 
hun var bange, men på grund af 
sorg over, at Danmark var blevet 
besat, og at vi nu skulle huse 
fjenden.                                                

Min mors reaktion skal ses 
i lyset af et brev, som hun to 
måneder tidligere havde skrevet 
til sin søster i Jylland, hvor hun 
sluttede med ordene: ”Har I læst 
gode bøger for nylig? Jeg har lige 
købt Runebergs digte. I husker 
nok linierne: ”Jeg så et folk, som 
aldrig gøs for andet end at vige. 
En hær som sultede og frøs og 
sejrede tillige”.                

Når min mor her citerer den 
store fi nske nationaldigter, fortæl-
ler det noget om hendes holdning 
til freden og friheden. Hun vidste, 
at der er noget, som er vigtigere 
end fred og ro, nemlig kamp for 
frihed, sandhed og ret, og at fri-
hed bevarer man kun, hvis man 
er rede til at forsvare den, når 
den bliver angrebet. Det gælder 
både på nationalt plan og på det 
personlige.

Under besættelsen var min far 
med til at opbygge modstands-
bevægelsen på Hørsholmegnen, 
hvilket ingen i familien vidste no-
get om før efter krigen.  Først da 
kunne han berette om den nerve-
pirrende tid, hvor han på gården 
gemte et par tons nedkastede 
våben og ammunition, indtil de 
kunne blive fordelt til forskellige 
modstandsgrupper.”                                                                                                              

Soldaten blev præst
Stephen Egede Glahn har altid 

ønsket at være præst, men hans 

far ville hellere have, at han gik 
officersvejen. Derfor startede 
Stephen sin karriere som soldat 
– ligesom faderen, der under 1. 
verdenskrig var løjtnant af re-
serven ved 3. Dragon Regiment. 

- Dengang jeg valgte uddan-
nelse, lyttede man mere til sine 
forældre. Jeg satte stor pris på 
min far. Men meningen med mit liv 
var og er at forkynde evangeliet, 
tilføjer Stephen Egede Glahn, der 
bor i Humlebæk, er gift og har to 
voksne børn og fi re børnebørn.

Selvom han er pensioneret, 
holder han stadig foredrag og er 
en aktiv troende. Som han siger: 
”Jeg lever mit liv med Gud og 
med bøn til Gud. Mit liv er een 
stor bøn.”

Soldater-præst om krig
- Jeg blev soldat for at forsvare 

frihed på grundlag af Grundloven 
af 1953, hvor ”militære magtmid-
ler kun må anvendes som forsvar 
over for angreb eller som sank-
tioner i overensstemmelse FN”.

Det var i øvrigt også helt i 

overensstemmelse med Martin 
Luther, som skelnede mellem 
”den krig, som man begynder af 
lyst og efter ønske, før en anden 
angriber, og den krig, som man 
bliver presset til ved tvang og af 
nødvendighed, fordi man er blevet 

angrebet af en anden.                                                                                                                 
Den første kan man jo kalde 

”lystkrig”, den anden ”nødkrig”. 
Lystkrigen er djævelens værk. 
Gud give, at den ikke lykkes! 
Nødkrigen er en menneskelig 
ulykke. Gud hjælpe dér”.

Jægersoldaten der blev præst:

Mors tro 
reddede 
mit liv
Tidligere jægersoldat Stephen Egede Glahns mor 
stolede mere på Gud end på læger - og derved 
reddede hun hans liv.

En gang har der lydt en stemme på jord,
én gang i århundreders løb,
den stemme, som gav os Guds hellige ord,
og som aldrig for mennesker krøb.
Den stemme taler endnu til os,
den er os end ganske nær.
Den kæmper – verden af dårskab til trods,
og Guds Ånd er i kampen dens sværd.

Den møder os først i den hellige dåb
og siger dér - ganske stille:
Jeg møder dig her med tro og med håb,
kom hid til mig, barnlille!
Og barnet ved af slet ingen ting.
Men en dag bliver barnet en mand,
og da er vor første og store bøn,
at Gudsordet ham fi nde kan.

Så beder vi for dine barneår,
at en engel må lede din fod,
så dåben en dag med sin styrke står
og fortæller dig: Gud er god!
Så stemmen, som er vor Frelsers røst,
må lede hver dag dine veje,
må bringe dig styrke og bringe dig trøst   
og blive dit dyreste eje!                             
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Mariager Høj- og Efterskole må 
udvide på grund af fl ere elever
I april 2017 tager Mariager 
Høj- og Efterskole det første 
spadestik til byggeriet af en 
ny bygning. Det skyldes en 
markant stigning i elevtal. 

Blandt andet har efterskolens 
nye satsning med Akademiet, - 
som er en overbygning for 10. og 
11. klasse - betydet, at skolens 
faciliteter må udvides. 

Når bygningen på i alt 1220 
kvadratmeter i januar 2018 ind-
vies, samles alle undervisere og 
personale fra Mariager Højskole 
og Efterskole under samme tag. 

De to skoler er oprettet af pin-
sekirkerne i fælllesskab.

Bygningen placeres mellem de 
to skolers bygninger og bliver der-
med et naturligt samlingspunkt. 
Tanken er at skabe en positiv sy-
nergieffekt i brugen af skolernes 
ressourcer til fordel for eleverne. 

Lærere på tværs
- Vi har fl ere undervisere, som 

kan bidrage med kvalificeret 
undervisning på begge skoler. 
Samtidig giver sammenlægnin-
gen også mulighed for, at lærere 
og ledere kan inspirere hinanden 

og give nyttig sparring omkring 
eksempelvis undervisningsmeto-
der, forklarer forstander på Mari-
ager Efterskole Jens-Henrik Kirk. 

Han glæder sig over, at skolen 
oplever vækst, og at man samti-
dig er i en økonomisk situation, 
som gør det muligt at opføre en 
bygning i den størrelsesorden. 

Lokal arbejdskraft
Projektet har været i udbud, og 

fi re virksomheder har budt ind på 
opgaven. Vinder af tilbudsrunden 
blev det lokale Mariager-fi rma, 
Tømrer og Bådebygger Finn 
Møller ApS. 

- Vi glæder os over, at en lokal 
entreprenør har været konkurren-
cedygtig både på pris og kvalitet. 
Vi oplever Finn Møller og hans 
team som utrolig kompetent og 
motiverede for opgaven, udtaler 
Jens-Henrik. 

Arkitekt var selv elev
Arkitektfirmaet Kloden med 

Ole Sand Kristensen som pro-
jektleder, har stået for udviklings-
fasen. Ole har selv været elev på 
Mariager Efterskole.

- Ole kender kulturen og må-

den, vi arbejder på. Det har været 
en fordel at samarbejde med en 
person, som kender vores behov 
som skole, og som samtidig har 
et professionelt blik på løsningen. 
Han har leveret en formidabel og 
gennemarbejdet proces, hvor 
en gruppe medarbejdere sam-
tidig har været involverede i at 
udarbejde det endelig projekt, 
fremhæver Jens-Henrik. 

Plads til 268 elever
Med den nye bygning får Mari-

ager Højskole plads til mere end 
100 elever og Efterskolen til 168 
elever, hvilket er 40 mere end i 
dette skoleår. 

I den nuværende administrati-
onsbygning vil Akademiet holde 
til allerede fra skoleåret 2017/18. 

På Akademiet vil der være 
fokus på linjerne Iværksætteri, 
Ledelse, Teater og Musik. 

Højskolen har de seneste 
år oplevet en stigning i elevtal, 
hvilket har presset undervisnings-
lokalerne til det yderste. 

Den nye bygning indeholder 
også to nye fl eksible undervis-
ningslokaler, og bygningen vil 
gøre det muligt at frigøre fl ere 

lokaler til undervisningen i de 
eksisterende bygninger. 

Byggeri holder pause 
under SommerCamp

Byggeprocessen vil løbe fra 
marts-april 2017 og året ud. Det 
betyder blandt andet, at der på 
området vil være en stor byg-
geplads også under sommerens 
store aktiviteter som GAF og 
Sommercamp. 

Byggeriet ligger dog stille og 
byggepladsen vil være indhegnet 
i disse uger.

Henri.

FAKTA om bygningen 
* Fælles reception og kontorer 

til administration og ledelse
* Mødelokaler og lærerlokaler 

med arbejdspladser til alle lærere
* Loungeområder med køk-

kenfaciliteter
* To fl eksible undervisningslo-

kaler med plads til 32 personer
* Afdeling med værelser til 

gæster og syge elever
* Vareindlevering og fi nværk-

sted for pedellerne med separat 
omklædning og bad

Sådan kommer den nye bygning til at se ud, ifølge arkitektens tegning.

Ny bygning forbinder højskole med efterskole - og nogle lærere deles.

Leif Rasmussen udfordrer kirken til at fi nde tilbage til 
meningen med kirken - og at følge Helligåndens ledelse 
fremfor at efterligne verden.

KIRKENS HEMMELIGHED

EFESERBREVETS 
SKJULTE 

HEMMELIGHED

VEJEN TILBAGE 
TIL FREMTIDEN

  T
IL

B
A

G
E

 T
IL

 F
R

E
M

T
ID

E
N

                                  

Vejen  
tilbage til

Fremtiden

Leif Rasmussen 
 

06-10-2015   09:36:48

assmmmmumumumusmususussussssssssseenen

98,-

t
FFFFFFr

98,-

Hany Immanuel er en tidligere 
muslim fra Kairo, Egypten, som 
har brugt de sidste 25 år på at 
gøre muslimer kristne.

Hany er inviteret til at tale på 
dette års Bedehus Danmark-
samling i Kolding i uge 5. 

Han skal tale onsdag aften ved 
et offentligt møde og to gange 
torsdag om ”Forsoning mellem 
Sarah og Hagar” (jøder og arabe-
re) og om at ”Forstå fl ygtningene” 
og deres muslimske baggrund. 

Han boede i 20 år i Sydspanien 
og arbejdede i Nordafrika. Han 

har også arbejdet i en fl ygtnin-
gelejr i Libanon. Han samler 
arabiske kristne ledere i Europa, 
og forsøger at mobilisere kristne 
til at række ud til muslimer. 

Formålet med at invitere Hany  
til bedehus-samlinger er at forstå 
Guds hjerte for Ismael - altså den 
gren af Abrahams hus, der ikke 
var jøder. I dag er de fl este af 
dem muslimer. 

Gensyn med Moses
Deltagerne får også et gensyn 

med Moses Hansen torsdag for-
middag. Den tidligere korsfarer 

Tidl. muslim samler 
kristne om mission

Hany Immanuel er egypter fra Kairo. Han var muslim, men 
blev en meget engageret kristen. Han bor nu i Sydafrika med 
sin kone Nathalie og to børn. 

var aktivt med ved oprettelsen af 
Bedehus Danmark, men driver 
nu bl.a. bede- og retrætecentret 

Pottemagerens Hus, udenfor 
Holsted.

Henri.

Sidste fredag blev Donald Trump indsat som præsident efter 
alle kunstens regler. Dog var der noget, som var usædvanligt 
ved denne indsættelse i forhold til mange foregående. Den var 
et overfl ødighedshorn af bibelske referencer og påkaldelse af 
ikke blot Gud den almægtige, men også Jesus Kristus.

I selve talen refererede Trump til Salme 133 og sagde: ”The Bible 
tells us how good and pleasant it is when God’s people live together 
in unity” (hvor er det godt og herligt, når brødre sidder samme). 
Trump understregede hermed, at på trods af debat og forskellige 
syn på sagerne, skal solidaritet efterstræbes.  Mest slående var 
det, at Trump sagde: “most important, we will be protected by God” 
(vigtigst af alt så vil vi være beskyttede af Gud) og rundede talen 
af med at pege på, at uanset hvor et barn fødes henne under 
himlen over USA, så er det den samme almægtige skaber, der 
har pustet liv i dem. 

Indsættelsen fortsatte med, at fi re præster, heriblandt den kendte 
evangelist Franklin Graham, og en rabbiner bad for nye præsident. 
Her var det bemærkelsesværdigt, hvor mange gange Jesus Kristus 
blev påkaldt og nævnt i forhold til tidligere indsættelser. 

Trump har ikke før været så klar i mælet om Gud, selvom han dog 
op til jul insisterede på, at man igen skulle sige “Merry Christmas” 
i stedet for det neutrale Happy Holidays. Da han forleden holdt 
en tale for de ansatte i Det hvide Hus, bragte Trump igen Gud på 
banen, da han sagde: “With faith in God, we will get the job done” 
(med tro på Gud vil vi få arbejdet gjort). Samtidigt understregede 
Trump, at jobbet bestod i at tjene det amerikanske folk. Tjenerrollen 
er som bekendt yderst central i evangeliet. 

Der er mange, der ikke tror på, at Trump er kristen. Ingen af os 
kan vide, hvad der foregår i Trumps indre, men vi kan se på hvad 
der foregår på den ydre scene. Her tegner der sig et billede, hvor 
Trump bringer Gud tilbage i det offentlige rum. Det vil få betydning 
for mange. Nu kan forskræmte kristne frit komme frem og tale om 
deres tro, fordi de kan henvise til, at landets øverste ledelse også 
gør det. Det er et vigtigt pejlemærke efter så mange år, hvor Gud 
har været bandlyst i det offentlige rum - selv i Guds eget land. 

Trump bringer 
Gud tilbage i det 
offentlige rum
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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,-
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Entertaineren åbnede festen for det nye missionshus i Hvide Sande.

- Jeg føler mig tryg, når jeg 
træder ind i et missionshus, 
siger Sigurd Barrett.

Op mod 300 børn og voksne 
oplevede musikeren og enter-
taineren fra ”Sigurds Bjørne-
time” åbne festen for det nye 
missionshus i Hvide Sande. 
Foto: Indre Missions Tidende 
d. 15. januar.

Sigurd Barrett: ’Jeg har stor 
respekt for Indre Mission’
650 børn og voksne var med, da 
Sigurd Barrett åbnede festen 
for missionshuset ’Arken’ den 
7. januar.

På indvielsesdagen fremførte 
Sigurd Barrett, der netop er fyldt 
50, sammen med to musikere 
forestillingen ”Alt om Luther på 
60 minutter”. 

Barrett turnerer i år med Lu-
ther-forestillingen i anledning af 
500-året for reformationen. Han 
har tidligere optrådt i mange kir-
ker og missionshuse med projek-
tet ”Sigurd fortæller bibelhistorie”, 
og det har givet ham et meget 
positivt indtryk af Indre Mission.

- Jeg har faktisk stor respekt for 
Indre Mission. Mange mennesker 
har ikke nogen retning for deres 
liv eller et fast grundlag af stå på, 
og så bliver man sårbar, når livet 
bliver hårdt. Jeg har selv oplevet 
svære ting, hvor det har hjulpet 
mig, at jeg vidste, hvad jeg troede 
på, og at jeg kunne bede til Gud.

Derfor er det godt at have no-
gen som Indre Mission, der ved, 
hvad de tror på og står fast på en 
god måde, siger Sigurd Barrett til 
Indre Missions Tidende.

Et sted med omsorg
- Mange tænker måske, at 

Indre Mission er slemme til at 

dømme andre, med det er ikke 
min oplevelse. Tværtimod ople-
ver jeg de missionshuse, jeg har 
været i, som steder, hvor man har 
omsorg for hinanden og passer 
på hinanden. 

Jeg føler mig tryg, når jeg 
træder ind, så det synes jeg da, 
at fl ere skulle prøve, slutter enter-
taineren med et smil.

Missionshuset Arken
Det nye missionhus måler 427 

m2  i grundplan og indeholder 
500 etagekvadratmeter i to plan. 
Omkring huset skal der anlægges 
multibane, skaterpark, legeplads 
og bålhytte, som børn og unge i 

Hvide Sande frit kan benytte.
Arken har kostet 9,3 millioner 

kroner. Dertil kommer udenoms-
arealerne, der ventes at koste 
1,1 mio. Ringkøbing-Skjern Kom-
mune har bidraget med 450.000 
kroner, og lokale erhvervsdriven-
de har bidraget med 230.000 kr.

Det resterende beløb dækkes 
via gaver fra 110 husstande i 
byen, et tilskud fra IM’s bygge-
pulje på 1,8 mio. kr og overskud-
det fra salg af missionshuset i 
Lyngvig.

Bodil

Oase-weekend i Odder
DanskOase holder weekend på Rudehøj Efterskole d. 10-12. fe-
bruar. Temaet er ”Mens vi venter på Herrens komme”. Talerne er 
Ole Andersen, Hans Berntsen og Helene og Mogens Svendsen.

Ole Andersen er teolog med særligt kend-
skab til Bibelens profetier og Mellemøstlige 
forhold. Han har siden 2005 været gene-
ralsekretær i Ordet & Israel og har skrevet 
mange artikler i organisationens blad om den 
israelsk-palæstinensiske konfl ikt i profetisk og 
historisk perspektiv. Ole Andersen har i 2016 
afsluttet 15 års arbejde med bog en ’Slutspillet 
om Israel’.

Hans Berntsen og hustruen Inge oplevede i 
80’erne en trafi kulykke, som blev et vendepunkt for dem. De grund-
lagde sammen frikirken Kristent Centrum i Aalborg. Her begyndte 
Hans Berntsen at bede for de syge med stor succes. 

Han har fl ere gange været i både landsdækkende og lokale me-
dier, hvor han har optrådt live med helbredelse af syge. Der er sket 
hundredvis af helbredelser gennem hans tjeneste som karismatisk 
forbeder. Samtidig er Hans Berntsen evangelist og forkynder ved 
alle sine møder et enkelt budskab om frelse ved Jesus.

Helene og Mogens Svendsen 
har stor erfaring inden for sjæle-
sorg, og sammen beder de meget 
for mennesker med både ånde-
lige, psykiske og fysiske lidelser. 

Mogens Svendsen er kendt 
for at tale om dæmonisering og 
udfrielse. Han er formand for 
KRIS, som tilbyder terapi og rådgivning for incestofre og seksuelt 
misbrugte. 

Citat af Mogens Svendsen : „Vores afhængighed af Jesus fører 
til frihed fra trældom under synden og djævelen.“

Bodil

Helbredende irsk nonne med 
til retræte-weekend i Esbjerg
Sr. BiegeMcKenna, som blev 
mirakuløst helbredt for leddegift 
som ung og selv har helbredel-
sens nådegave, besøger sam-
men med den irske præst pater 
Kevin Scallon Skt. Nikolaj kirke i 
Esbjerg d. 22.-23. april.

Gæsterne fra Irland er inviteret af pastor Benny Blumensaat.
Alle er velkomne til at deltage i både lørdagens og søndagens 

program, hvor der bliver mulighed for forbøn for syge, skriftemål, 
tilbedelse, messe m.m. 

Programmet kan ses på www.sanktnikolaj.dk
Bodil

Indsamling går til sultne børn
Gennem Danmarks Indsamling 
den 4. februar på DR1 vil DR 
og tolv humanitære organisa-
tioner samle ind til konkrete 
projekter verden over for at 
hjælpe børn til at undgå sult 
og fejlernæring.

De tolv organisationer arbejder 
i Afrika, Sydamerika og Asien, 
hvor over 3 millioner børn årligt 
dør af sult.

Intet barn må sulte
Indsamlingens tema sætter 

ikke blot fokus på de millioner, 
som hvert år dør af sult, men 
også på følgerne af fejlernæring. 
Mange børn får ikke mad nok. 
Det går ud over både nattesøv-
nen og deres skolegang. Men 
disse børns situation fylder ikke 
lige så meget i nyhederne som 
beretninger om naturkatastrofer, 
krige og terror.

Men faktisk er sult og fejl-
ernæring den største globale 
sundhedsrisiko - større end både 
HIV/AIDS, malaria og tuberkulose 
tilsammen, hedder det i oplægget 
til Danmarks Indsamling.

Tolv projekter for børn
De tolv organisationer: Care, 

Læger uden Grænser, Oxfam, 
Børnefonden, SOS Børneby-
erne, ADRA Danmark, Folkekir-
kens Nødhjælp, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Red Barnet, Røde 
Kors, Unicef og Dansk Flygt-
ningehjælp er med i Danmarks 
Indsamling. 

De 12 har hver deres egne 
konkrete projekter, der skal hjæl-
pe børn med mad, skolegang, 
sundhed, nødhjælp og udvikling. 
Nogle projekter indholder også 
undervisning af mødre og hjælp 
til at etablere køkkenhaver mm.

Hvis en virksomhed fx done-
rer 100.000 kroner, kan ADRA 

hjælpe 660 familier i Uganda med 
såsæd til at dyrke afgrøder, så 
familien kan få mindst to måltider 
om dagen.

Danske virksomheder får også 
noget ud af at støtte gennem 
indsamlingen: Ved beløb op til 
9.999 kroner vil der ikke være 
nogen markering, men stor tak-
nemlighed. Ved større beløb vil 
virksomhedens navn og bidraget 
fremgå som crawl-tekst i bunden 
af TV-skærmen under showet, og 
virksomheden vil blive krediteret 
på Danmarks Indsamlings hjem-
meside.

Bodil

Ulla Essendrup og Mads 
Steffensen er værter på DRs 
TV-show den 4. februar, hvor 
hele Danmark samler ind til 
verdens sultne børn.

Dansk Erhvervsliv kan igen bidrage til indsamlingen, som støtter via 12 humanitære organisationer.
Online sjælesorg - også for mænd
Med nyt millionprojekt vil folkekirken have unge og mid-
aldrende ensomme mænd til at tale anonymt med præsten 
via mobil og computer. Biskop Henning Toft Bro lancerer 
”Sjælesorg på Nettet” med et chat på nettet den 1. februar i 
Københavns domkirke.

 Tilbuddet om sjælesorg gælder alle, men en reklamekampagne 
vil være særlig rettet mod unge mellem 18 og 25 år - og ensomme 
mænd over 45. Præsterne i online-projektet erkender nemlig, at 
især unge og mænd, der bliver alene midt i livet, risikerer at gå ned 
med fl aget, bl.a. fordi de ikke søger hjælp.

Bodil
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Stormen på søen
23 Derpå gik Jesus om bord sammen med disciplene, og de 

sejlede af sted. 24 Da de var midt ude på søen, kom der plud-
selig en frygtelig storm, så høje bølger slog ind over båden. 
Men Jesus lå og sov. 25 Til sidst gik disciplene hen og vækkede 
ham og råbte: »Herre, red os! Vi drukner!« 26 »Hvorfor er I så 
bange?« sagde Jesus. »I har ikke megen tro!« Så rejste han sig 
og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev der 
helt stille. 27 Disciplene blev overvældet af forundring. »Hvem er 
egentlig den mand?« sagde de til hinanden. »Selv stormen og 
søen adlyder ham!«

Søndagens tekst: Matt. 8, 23-27 

                        Af Hans Fhær

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen

”Herren er min hyrde,
han sørger altid for mig.
Han leder mig til grønne enge,
og fører mig til det friske vand.
Han redder mig, når jeg gør fejl,
og viser mig de rette stier,
for han er en god og trofast 
Gud.” (Salme 23, 1-3)

At hvile er en vigtig og til-
trængt del af vores liv. Vi er 
nemlig børn. Det er ikke noget, 
vi kun gør, når vi er ved at bryde 
sammen i udmattelse. 

Hvile er faktisk noget, Gud 
har bestemt til at være en del af 
vores hverdag. Det er så vigtig 
en ting for Gud, at han har bedt 
os om at afsætte én ud af syv 
dage til det ene formål: at hvile.

Designet til hvile
Når vi ser på vores krop, og 

hvordan den fungerer, ser vi, 
hvordan den er bygget til hvile. 
For at leve et sundt liv skal vi 
sove 1/3 af vores liv. 

Hvis vi ikke gør det, bliver 
vores kroppe hurtigt slidt op, og 
vi bliver syge. Vi er designet, så 
vi dagligt skal hvile os for at leve 
et godt liv.

I Salme 4: 9 siger David dette 
om fordelene ved at hvile ... Jeg 
kan roligt lægge mig til at sove, 
for Du Herre, beskytter mig. 

Og i Ordsprogene 3:24, 
skriver kong Salomon... Så kan 

du gå til ro uden at være bange, 
lægge dig ned og nyde din søvn.

Fred midt i stormen
Da Jesus levede på jorden, 

bar hele hans liv præg af et 
liv i hvile. Han var i stand til at 
sove på skibe midt i de værste 
storme. 

Og den fred, som Jesus har, 
har han lovet at give til os. 

Joh 14:27 siger ... Jeg giver 
jer min fred, og det er en bedre 
fred, end den mennesker kan 
tilbyde. I skal ikke være bange 
eller modløse!

Hvile i stormen

Formand netkirken, 
Græsted Frikirke

Gud minder os om, at vi skal tage os tid til at passe på vores liv 
og helbred. Og sommetider bliver vi tvunget til at erkende, at vi 
bare må være stille og vide, at Gud er Gud.

Jesus kunne sove midt under stormen. Og han vil give os sin fred.

”19 ud af 20 kristne 
gør ingen nytte...”
”Vi tror fast, at når nogen bliver renset ved blodet, frelst 
gennem blodet, og salvet ved Helligånden, bor Helligånden 
i ham,” skrev den store vækkelsesforkynder D.L. Moody. 
Men så tilføjede han:

”Dog vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Gud har tem-
melig mange børn, der kun lige netop har det nye liv, men 
endnu ikke har modtaget kraft til tjenesten. 

Jeg tror, man kan sige med sikkerhed og uden at over-
drive, at nitten ud af tyve bekendende kristne ingen nytte 
gør, når det drejer sig om at bygge Guds rige på jorden.

Tværtimod står de Ham i vejen, fordi de kun lige har fået 
det nye liv og har slået sig til ro med det, uden at søge efter 
den guddommelige kraft.”

Det, der forandrer verden
D.L. Moody (1837-99) kom selv fra 

et ikke-religiøst hjem. Men som 18-årig 
fi k han en levende tro i Bostons KFUM, 
som dengang var en vækkelsesbevæ-
gelse. Det lå ham meget på hjerte at 
hjælpe de fattige - bl.a. skandinaviske 
immigranter i Chicago med socialt ar-
bejde og det kristne budskab.

Men efter Chicagos store brand i 1871 mistede han både 
hjem, kirke og KFUM. Da han en dag gik henad Wall Street 
i New York for at samle penge til genopbygningen, blev han 
pludselig ramt så stærkt af Helligånden, at han udbrød: ”Hold 
igen, Herre, det er nok!” 

Det var herefter, han vendte hjem med en vision om, at det 
var forkyndelsen af evangeliet - og ikke kun socialt arbejde 
- der virkelig kunne forandre verden.

Han besluttede at bruge al sin energi på at evangelisere 
verden i sin generation. Og han kom også til at tale til mere 
end 100 mio. mennesker i sit liv! Og det var før tv og radio.

På én dag deltog 130.000 kristne i et evangelisations-
fremstød. Han brugte enhver lejlighed til at vidne og forkynde. 
En måned før sin død, prædikede han stadig seks gange 
dagligt! Og alligevel fandt han tid til og nød at være sammen 
med sin egen familie på gården i Massachusetts. 

Ordinære bliver ekstra-ordinære
Måske tænker du, at Moody må have været en helt ekstra-

ordinær mand. Ja, men Moody indså selv, at hvis verden 
skulle nås med det gode kristne budskab, og frelses, så skulle 
det ske ”ved ikke-ekstraordinære mennesker”, eftersom de 
fl este i verden er almindelige mennesker.

Moder Teresa var en lille albansk kvinde, der bare ville være 
nonne og tjene Gud; Luther var en jævn tysk munk; Finney var 
landsby-sagfører; Bonnke var frikirkepræst i Flensborg, osv. 

Men fælles for dem var, at de længtes efter mere fra Gud 
og de var villige til at tage skridt i tro, og at blive brugt. 

Og Helligånden kom over dem og gjorde forskellen. 

Hvordan undgår vi at blive som de 19 uduelige?
Der er egentlig to måder: 
1. Vi kan søge Gud i bøn og lade ham lede os til at tage 

det første skridt i tro. Og så ellers gøre, hvad han leder til.
2. Men nogle af os har måske svært ved at opfatte Guds 

stemme. Så i stedet for at vente hele livet ”tålmodigt” på den 
store åbenbaring, skal vi bare gå i gang med det, der ligger 
lige for. Måske hjælpe til i børneklubben. Måske bakke op om 
bøn på gaden. Måske starte Alpha. Vær opfi ndsom.

Gennem at prøve os frem vil vi helt sikkert opleve, at vi 
mangler åndelig kraft eller vejledning. Vi fi nder ud af, hvad der 
ikke dur. Vi opdager vores egen magtesløshed. Vi bliver testet 
gennem modstand - nogle gange endda fra andre kristne. 

Men ved at prøve, bliver vi ledt frem. Og jo mere vi tør i 
tro, des større bliver eventyret. 

Som William Carey sagde: Forsøg store ting for 
Gud; forvent store ting fra Gud. (Eller modsat.)

Det gælder bare om at komme i gang - før man 
dør. Det største problem er ikke, at vi falder. 

Men at vi falder i søvn.

Den hyrdedreng, der 
lærte hemmeligheden 

at ligge på grønne 
enge, er den samme 

hyrdedreng, der ned-
lagde kæmpen Goliat, 

der plagede en hel 
nation.

Han lader mig ligge...
Jeg synes, det er spæn-

dende, når David i Salme 23 
siger: Herren lader mig ligge 
på grønne enge. Når vi lever et 
travlt moderne liv, tager vi os 
ikke den tid, der skal til for at 
passe på vores liv og helbred. 

Gud er nådig og lader om-
stændighederne omkring os 
tvinge os til ro. Han sørger for, 
at vi får mulighed for at lægge 
os til hvile på de grønne vange, 
og han lader det stille vand fl yde 
og genoprette vores sjæl.

Hvis du nogensinde har følt, 
at du har været trængt op i en 
krog og kun at have det ene 
valg: at være stille og vide, at 
Han er Gud (Salme 46:10), vil 
du vide, hvad jeg taler om. 

Nogle gange har vi mulighed 
for at hvile efter eget valg, andre 
gange kommer der indblanding 
fra Gud, der ønsker at passe på 
os, af kærlighed til os. 

Uanset om du hviler frivilligt, 
eller naturen/Gud tvinger os, 
så tror jeg, at det, Gud vores 
Far ønsker, er at omfavne disse 

tider i vores travle hverdag og 
disse perioder i vores travle 
liv, med den virkelige værdi af 
hvilen i hans nærhed.

Gud vil gribe ind
Salme 37:7 fortæller os, at du 

ikke skal blive sur over uretfær-
dighed, men sætte dig tålmodigt 
ned i hans nærvær og vente, så 
vil han gribe ind. Når vi lærer at 
hvile og vente.

Når vi stopper vores egne 
forsøg på at opnå vores mål 
i livet og går ind i hans hvile, 
erfarer vi den sabbatshvile, som 
Gud tiltænkte os ved at indføre 
sabbatten (Hebr 4: 8-11). 

Når vi lærer at hvile, begyn-
der vi at sætte pris på ting, 
der er større end vores egen 
formåen.

Når vi fi nder den indre fred, 
fi nder vi, at ikke alene taler Gud 
i stilheden - han er stilheden!

David fi k ram på Goliat
I et forældreløst samfund er 

der travlhed, evnen til at være 
stille og hvile på de grønne enge 
er ikke værdsat. Det kan være 
værdsat for en kort periode, 
hvor vi er på ferie, men det er 
ikke værdsat som en livsstil. 

Den hyrdedreng, der lærte 
hemmeligheden at ligge på 
grønne enge, er den samme 
hyrdedreng, der nedlagde 
kæmpen Goliat, der plagede 
en hel nation.

Min bøn er, at vi alle kunne 
lære hemmeligheden ved at 
være i stand til at ligge på de 
grønne enge, så vores himmel-
ske Far kunne genoprette vores 
trætte sjæle. 

Jeg beder til, at hvilen i Gud 
ville omslutte hver enkelt af os 
som et varmt tæppe. Må vores 
søvn være sød. Må vi fi nde trøst 
ved det rolige vand. Må vi selv 
lære at sove midt i de mest 
omtumlede storme!
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Den offi cielle mindedag for 
det 20. århundredes folke-
drab, Auschwitz-dagen, mar-
keres den 27. januar, datoen 
hvor de sidste udmarvede 
og halvdøde fanger i 1945 
blev befriet fra den største 
af Hitlers udryddelseslejre, 
Auschwitz-Birkenau. 

Hitlers angreb på Polen i 
september 1939 udløste den 
Anden Verdenskrig, der kom 
til at koste måske 60 millioner 
døde, fl ere end i nogen anden 
krig. Samtidigt beordrede Fø-
reren i ly af krigens ragnarok 
det systematiske folkemord på 
Europas jøder, Die Endlösung, 
hvor millioner blev myrdet i et 
nazistisk inferno af myrderier 
og udryddelseslejre uden side-
stykke i verdenshistorien.

Lastet i overfyldte kreatur-
vogne ankom de jødiske ofre til 
deres sidste stoppested. Over-
alt hang en hæslig stank af for-
rådnelse, der blandede sig med 
den sødlige lugt fra afbrænding 
af lig. Krematorieskorstene, 
pigtrådshegn, vagttårne, barak-
ker. Store projektører oplyste 
rampeområdet, schæferhunde 
gøede som rasende og be-
væbnede SS-mænd komman-
derede Raus! Raus! Schnell! 
Auschwitz-Birkenau!

Kontroversiel beretning
Adolf Hitler – rodfæstet i ind-

ædt jødehad og antisemitisme 
– var hovedarkitekten bag fol-
kedrabet, men han var alligevel 
til at tale med engang imellem, 
når det gjaldt jøderne. Histori-
kere har kendskab til mindst ét 
tilfælde, hvor Føreren personligt 
greb ind for at beskytte en jøde 
mod sit eget - og nazisternes - 
terrorregime.

Efter krigen blev Hitler set 
som inkarnationen af absolut 
ondskab, en massemorder, 
som alle kunne distancere sig 
fra. Det gængse mediebillede 
levnede ikke plads til at hive den 
dæmoniske Førerskikkelse ned 
på jorden og lade ham fremstå 
i close-up som et almindeligt 
menneske af kød og blod.

Derfor blev den kontrover-
sielle beretning om Hitler som 
ung teenager i dyb sorg over 
moderens død i årevis skubbet 
ud i historiens tusmørke …

Familielægen var jøde
Da nazisterne i marts 1938 

havde invaderet Østrig og pro-
klameret Anschluss, satte for-
følgelsen af jøderne ind med 
det samme. De blev ydmyget, 
mishandlet, deporteret til KZ-
lejre, mange af dem myrdet.

 Samme år modtog Hitlers 
Rigskancelli et privat brev fra 
Dr. Eduard Bloch, der boede 
i Østrig i Hitlers hjemby Linz, 
og som næsten 40 år tidligere 
havde været Hitler-familiens 
jødiske huslæge. Den 66-årige 
læge var blevet tvunget til at 
lukke sin lægepraksis og bad nu 
indtrængende Hitler om hjælp.

Som huslæge for Hitlers 
forældre havde han behandlet 
Hitlers far Alois Hitler og mode-
ren Klara, da hun blev ramt af en 
dødelig brystkræft. Også Hitler 
selv, dengang en stor dreng, 
havde han taget sig af, da han 
blev syg med lungesymptomer.

Hitler reagerede prompte på 
brevet og satte Dr. Bloch og 
hans familie under Gestapos 
beskyttelse med vidtrækkende 
privilegier. Hvor alle andre jøder 
i Linz blev forfulgt, fordrevet fra 
hus og hjem og deporteret til 
KZ-lejre, kunne Bloch helt ufor-
styrret blive boende i huset på 
Palais Weissenwolff.

Privilegier som ikke-jøder
Bloch-familien bevarede ret-

ten til telefon og skrivemaskine, 
de kunne uhindret telegrafere 
over Atlanten, de fi k regelmæs-
sigt fornyet deres pas, de måtte 
køre bil. Som alle ikke-jøder 

modtog de også rationerings-
mærker og kuponer til tøj og 
andre forbrugsvarer.

Men da de jødiske mænd, der 
var tilbage i Linz, i november 
1940 blev tvangsdeporteret til 
KZ-lejre, turde Bloch og hans 
familie ikke vente længere. De 
søgte i december 1940 tilla-
delse til at emigrere til USA, og 
de modtog et beskyttelsesbrev 
fra Rigskancelliet med tilladelse 
til at rejse ud af landet.

Stærkt knyttet til moderen
Det viste sig senere, at Hitler 

aldrig havde glemt familiens 
jødiske huslæge. Hitlers far, 
Alois Hitler, var død allerede 
i 1903, og fi re år senere blev 
moderen ramt af kræft. I begyn-
delsen af januar 1907 blev Dr. 
Bloch opsøgt i konsultationen 
af Klara Hitler, der klagede over 
smerter i sit bryst, og nærmere 
undersøgelser afslørede en 
uhelbredelig kræftsvulst. 

Da lægen den næste dag 
fortalte børnene, 17-årige Adolf 
og 10-årige Paula, om mode-
rens alvorlige sygdom, blev han 
især rørt over den unge Hitlers 
reaktion.

I sine håndskrevne erin-
dringer, der opbevares i US 
Holocaust Memorial Museum 

i Washington, skrev Eduard 
Bloch senere:”Hans lange, 
gustne ansigt var fortrukket. Tå-
rerne fl ød fra hans øjne. Havde 
hans moder ingen chance? 
spurgte han. Da kunne jeg se, 
hvor stærkt båndet var mellem 
moder og søn.”

Selv om mulighederne for 
helbredelse var ringe, blev det 
alligevel besluttet at lade Klara 
Hitler indlægge på Kranken-
haus der Barmherzigen Schwe-
stern i Linz for at gennemgå en 
større brystoperation.

Også her slog det Dr. Bloch, 
hvor tynget Hitler var af sorg 
og bekymring. Hans ansigt var 
stribet af tårer, øjnene trætte og 
rødsprængte: ”Han havde kun 
ét spørgsmål. Med grådkvalt 
stemme spurgte han: Har min 
moder smerter?” 

De fattiges læge
Igennem fl ere måneder kom 

Dr. Bloch næsten dagligt for 
at tilse patienten og lindre 
hendes smerter, mange gange 
helt uden betaling, ligesom 
han afslog at modtage penge 
for ekstra medicin. Moderens 
sygeseng blev placeret i det 
eneste rum i huset, der kunne 
varmes op, og Hitler fi k anbragt 
en divan, så han kunne være 

tæt på moderens dødsleje både 
dag og nat.

Hitlers eneste ven i de unge 
år, August Kubizek, kom ofte i 
huset under moderens sygdom 
og mødte her Dr. Bloch fl ere 
gange. I sine erindringer The 
Young Hitler I Knew, der udkom 
i 1953, beskrev han Eduard 
Bloch som Hitler-familiens ”el-
skede Doktor Bloch, som i byen 
blev kaldt ´de fattiges doktor´… 
et hjertensgodt menneske, der 
ofrede sig for sine patienter.”

Kubizek fortalte, at den unge 
Hitler var vendt tilbage fra Wien 
og i disse måneder gjorde alt 
for at drage omsorg for sin mor. 
Han tog sig af sin lille søster 
Paula, hjalp hende med lekti-
erne, sørgede for madlavnin-
gen, gjorde rent overalt: ”Aldrig 
tidligere havde jeg bemærket en 
sådan kærlighed og medfølelse 
hos ham …”

Også Eduard Bloch frem-
hævede i sine erindringer, hvor 
tæt Adolf Hitler var knyttet til 
sin mor. Da hun døde den 21. 
december 1907 kun 47 år gam-
mel, brød hans verden næsten 
sammen.

Lægen beskrev Hitlers sorg
Aldrig igennem sine mange 

år som praktiserende læge 
havde Eduard Bloch oplevet 
en ung mand så nedbrudt og 
fyldt med sorg som den unge 
Adolf Hitler, da han et par dage 
efter begravelsen dukkede 
op for med gråd i stemmen at 
takke lægen: ”Adolf havde et 
mørkt jakkesæt og et løst knyt-
tet halstørklæde … Han trådte 
frem og tog min hånd. Mens 
han så mig i øjnene, sagde han: 
”Jeg vil være Dem taknemmelig 
for evigt.”

Efter begravelsen tog Hitler 
tilbage til Wien, og for at ud-
trykke sin taknemlighed sendte 
han til nytåret 1908 et postkort 
til Eduard Bloch, som han selv 
havde håndmalet. På bagsiden 
havde han skrevet: Mine al-
lerbedste ønsker for det nye år, 
med evig taknemlighed, Deres 
Adolf Hitler.

En ædel jøde
Mange år senere, i forbin-

delse med Anschluss i 1938, 
aflagde Hitler et besøg på 
Rådhuset i Linz. Han spurgte 
interesseret den lokale råd-
mand Adolf Eigl om nyt fra sin 
hjemby og bragte Eduard Bloch 
på bane: ”Lever min gode gamle 
Dr. Bloch endnu? Ja, hvis alle 
jøder var som ham, ville der ikke 
fi ndes antisemitisme.”

Ein ”Edeljude” – en ”ædel 
jøde” – kaldte Hitler familiens 
gamle huslæge, der i sine 
erindringer reflekterede over 
Førerens bemærkninger: ”Det 
var mærkeligt, og på en måde 
smigrende, at Adolf Hitler i det 
mindste kunne se noget godt 
i ét menneske af jødisk race.”

Dr. Eduard Bloch døde i sin 
lejlighed i Bronx i New York den 
1. juni 1945, 73 år gammel.

Den unge Adolf Hitler
Opfi nderen af ”den endelige løsning på jødeproblemet” beskyttede en jødisk læge mod sit eget terrorregime.

Af Louis Bülow
Freelance skribent

I 1938 kom Hitler på forsiden 
af magasinet Time Hitler som 
”Person of the Year”. Samme år 
invaderede nazisterne Østrig, og 
jødeforfølgelserne startede.

Til venstre: Hitler-familiens 
jødiske huslæge, Dr. Eduard 
Bloch, var en stor hjælp under 
moderens kræftsygdom. Hitler 
beskyttede ham og kaldte ham 
”en ædel jøde”.

Dr. Bloch fortæller om den unge 
Adolf Hitlers kærlighed til mode-
ren Klara Hitler, der døde af kræft 
som 47-årig.
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Det er først for nylig, det er 

gået op for mig/os, at vores søn 
på nu 9 år tilsyneladende falder 
ind under kategorien ”børn, der 
er særligt sensitive”. 

Det har været en stor øjen-
åbner for mig at se ham på den 
måde. Tidligere har jeg været 
meget frustreret over, at jeg/vi 
åbenbart ikke forstod ham, han 
havde bare en masse sære idé-
er, var enormt sart/kræsen og i 
det hele taget meget besværlig 
i rigtig mange sammenhænge. 

I skolen har det givet proble-
mer i forhold til de andre børn, 

fordi han så hurtigt blev sur/ked 
af det. Jeg har grublet som en 
gal over, hvad der var galt med 
ham – eller med os, men nu er 
der ligesom faldet en sten fra 
mine skuldre. 

Vi er i gang med en dialog 
med hans lærere i skolen for at 
lave nogle aftaler om, hvordan 
han kan få det bedre derovre.  

Er der nogle ting, som du 
synes, vi skal være særligt 
opmærksomme på at få fortalt 
videre og selvfølgelig også 
selv være opmærksomme på 
herhjemme?

Venlig hilsen Marianne

Kære Marianne
Hvor er det godt, at I har fået 

øjnene op for, at jeres søn ikke er 
forkert, men at han tilsyneladende 
bare fungerer lidt anderledes, end 
I lige regnede med. Børn er – lige-
som voksne – meget forskellige, 
og det er helt forkert at vurdere 
og forstå dem ud fra den samme 

skabelon. 
Hvis jeres søn er det, man 

kalder særligt sensitiv, så er det 
vigtigt at have det med i bagho-
vedet, når I stiller krav til ham, og 
når I vurderer, hvor rimelige hans 
behov er. 

Et lille mærke i blusen kan for 
ham kradse så meget, at han ikke 

kan koncentrere sig om andet, 
mens et andet barn stort set ikke 
ville ænse det. Kan jeres søn 
godt overleve ikke at få klippet 
mærket af? Ja, selvfølgelig, men 
den energi han skal bruge til at 
abstrahere fra mærkets kradseri 

tages fra den samlede mængde 
energi, og derfor er der mindre 
tilbage til andre ting. 

Det svarer til, når vi får en lille 
sten i skoen. Kan vi gå videre med 
stenen i skoen? Ja, selvfølgelig, 
men det er irriterende og kan 

forstyrre vores opmærksomhed 
på at nyde gåturen eller samtalen 
med den, man går sammen med. 
På samme måde med andre in-
puts: Lyde, lugte, smage, smerte, 
varme/kulde osv. At være særligt 
sensitiv er ikke en sygdom, men 
blot et udtryk for, at nogle men-
nesker føler og oplever input mere 
intenst end andre. 

Mest mening giver det at tænke 
på det som en energi-sluger, og 
der skal derfor disponeres over 
det samlede energiforbrug med 
omtanke. Nogle særligt sensitive 
børn lærer intuitivt selv at dispo-
nere hensigtsmæssigt, og de kan 
derfor pludselig trække sig lidt ind i 
sig selv eller fjerne sig fra andre (fx 
søge ind på deres værelse) eller 
blot blive lidt svært kontaktbare. 

Som forældre kan det naturlig-
vis være svært at skelne imellem, 
hvornår tavsheden eller mutheden 
er naturlig og derfor sund – og 
hvornår den er et udtryk for almen 
surhed og trods. Vigtigt er det der-
for at tænke barnets måske over-
raskende eller irriterende reaktion 
ind i en større kontekst og ikke kun 

forstå den ud fra den helt konkrete 
situation: Hvad er der gået forud? 
Har dagen allerede budt på mange 
intense input? 

Er situationen overvældende 
enten i karakter eller intensitet i 
forhold til, hvad barnet ellers har 
af erfaringer? Er der handlemåder 
til stede, som er velkendte, trygge 
for barnet – eller er det en situa-
tion, hvor barnet skal have ekstra 
guidning og vejledning eller evt. 
en voksen, der tager helt over? 
Og så videre. Udover denne op-
mærksomhed er det selvfølgelig 
vigtigt, at I som forældre stadig 
lærer jeres søn, hvordan det er 
hensigtsmæssigt, at han agerer i 
forhold til andre. Han skal jo stadig 
opdrages. Han skal naturligvis mø-
des med forståelse og accept af 
sine særlige behov, men han skal 
også lære, hvordan han håndterer 
situationen, så andres grænser 
også respekteres. 

Det er derfor vigtigt, at I lærer 
jeres søn at sætte ord på sine 
egne begrænsninger og på det, 
som han har brug for hjælp til. 

Hilsen Suh

Kære Suh
Jeg har et måske lidt usæd-

vanligt problem, men jeg er træt 
af at være ”den pæne pige”. 

Jeg er vokset op i en kristen 
familie, har haft en god og nor-
mal opvækst og altid klaret mig 
godt i skolen. 

Jeg er i dag gift og har to børn 
– vi er en rigtig kernefamilie. 
Vi kommer i en velfungerende 
menighed, og jeg er (selvføl-
gelig) engageret i kirken og 
står bl.a. for koordinering af al 

børnearbejdet. 
Jeg er ikke som sådan util-

freds mit liv, men engang imel-
lem savner jeg at være ”noget 
mere”. Det er som om, at jeg 
nogle gange har lyst til at leve 
noget ud (noget jeg får lyst til 
at gøre eller sige), men som 
jeg holder tilbage, fordi det ikke 
passer med ”mig”. Ved ikke 
om det giver mening, men fx 
forleden hvor jeg havde købt 
nye busker med lidt huller i ved 
knæene, var der en af mine 

venner, der kommenterede det 
og sagde: ”Sådan troede jeg 
ikke, en pæn pige som dig gik 
klædt”. Det var ikke ondt ment, 
men det har bagefter fået mig til 
at tænke rigtig meget over mig 
selv, og om jeg egentlig er den, 
jeg vil være? 

Undskyld hvis det er lidt forvir-
ret det hele, måske tænker jeg 
bare for meget over det hele. 

Med venlig hilsen 
Den pæne pige

Kære Pæne Pige
Udvikling og ændring i adfærd 

er en proces, der tager tid. Tanke-
mæssigt og følelsesmæssigt skal 
man vænne sig til eventuelle æn-

dringer, og det er da en rigtig god 
idé at overveje konsekvenserne 
af en ændret adfærd, både for din 
egen og for andres skyld, du er jo 
en del af en familie. 

Lad mig starte med at slå fast: 
Der er intet i vejen med at være 
”en pæn pige”. Jeg forstår, at 
du bruger udtrykket med måske 
nogle negative associationer, men 
jeg tror, at pæne piger (og fyre), 
har et godt liv. Hvad der lader til 
at være en udfordring for dig, er at 
du længes efter noget mere end 
du er nu! At kunne udtrykke dig og 
handle mere impulsivt. 

Men der er tilsyneladende en 
slags censur på, som får dig til 
at undertrykke denne tilskyn-
delse. Nu er det jo godt nok at 
undertrykke visse tilskyndelser, 

så i første omgang skal du måske 
blive lidt klogere på, hvad det er 
for ting, der undertrykkes? Vil de 
bære dårlige frugter – eller gode? 
For måske vil disse tilskyndelser 
slet ikke ødelægge eller chokere 
(hvis det er frygten for det, der 
holder dig tilbage), men måske 
vil de i stedet berige dit og andres 
liv? Måske vil de være med til at 
af- eller bekræfte dig i antagelser 
om andre og om verden? Gøre 

dig mere rustet til at håndtere fl ere 
ting og situationer på? Tænk over, 
hvilke tiltag, der kan hjælpe dig 
med at lære disse mere ukendte 
sider af dig selv bedre at kende, så 
du for alvor kan vurdere, om du har 
lyst til, at de skal fylde mere i dit liv. 

Du kan fx gå aktivt efter mere af 
den slags tøj, som åbenbart ikke 
falder ind under ”pæne piger”-
kategorien, og registrere, hvad det 
gør ved dig. Eller prøve at tillade 

dig selv at sige det, der umiddel-
bart falder dig ind, bare halvdelen 
af gangene? Gør det, når du er i 
trygge rammer, så det ikke bliver 
for overvældende for dig. Måske 
vil du opdage, at der inde i dig 
foruden den pæne pige også 
bor en endnu mere spændende 
personlighed?

Held og lykke med det.
Hilsen Suh

Vores søn er særligt sensitiv

Jeg er træt af at være ”den pæne pige”

At være særligt sensitiv er ikke en sygdom, men blot et udtryk 
for, at nogle mennesker oplever input mere intenst end andre. 

Hvad der lader til at være en udfordring for dig, er at du længes efter noget mere lige nu.
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Danske Knud Andersen er med 
sit Mission Øst-team i og om-
kring det krigshærgede Mosul 
og har uddelt nødhjælp til i alt 
9.000 fordrevne. ”Vi er tæt ved 
frontlinjen og kan høre fl y og 
artilleri kommer ind over os,” 
fortæller han.

Mission Øst har også i denne 
uge uddelt pakker med nødhjælp 
til mennesker, der flygter fra 

kampene i Mosul. Hjælpeorga-
nisationen uddeler kogegrej og 
hygiejneudstyr til hundredvis af 
familier tæt ved krigszonen.

Hvor nøden er størst
- Ikke langt herfra raser kampe-

ne inde i Mosul, og vi kan faktisk 
høre både fl y og artilleri komme 
ind over. Vi er tæt ved frontlinjen, 
og det skal vi også være for vir-
kelig at gøre en forskel, fortæller 
Mission Østs nødhjælpskoordi-
nator Knud Andersen direkte fra 
uddelingen.

Ifølge FN er omkring 162.000 
mennesker nu fordrevet som 
følge af kampene mellem ter-
rororganisationen Islamisk Stat 
og de irakiske sikkerhedsstyrker. 
Mission Øst har uddelt hjælpe-
pakker til i alt 9.000 krigsramte i 
og udenfor Mosul.

- Tak til Mission Øst, som igen 
og igen kommer ind i Mosul for 
at hjælpe os, siger en leder for et 
af de lokalområder, hvor Mission 
Øst arbejder. 

Ueksploderet 
ammunition på markerne

Tirsdag den 16. januar modtog 
153 familier i en landsby nordøst 
for Mosul centrum såkaldte etab-
leringspakker til gavn for i alt 900 
personer. Pakkerne indeholder 
blandt andet madrasser, tæpper, 
hygiejneudstyr, køkkenudstyr, 
gaskomfur og brændstof.  

Modtagerne er dels menne-
sker på fl ugt fra kampene i det 
indre Mosul, dels mennesker, 
der kommer tilbage til deres 
hjem efter en kort fl ugt til fl ygt-
ningelejre uden for Mosul. Deres 
hjem er stærkt beskadiget af 
måneders beskydning, hyppige 
luftangreb og plyndringer for alt 
af værdi. Familier fi nder ly i de 
huse, der er nogenlunde intakte, 

men ueksploderet ammunition på 
de omgivende marker er stadig 
en udfordring.  

- Disse mennesker er vendt 
tilbage til deres landsby i håb 
om, at de kan få lov til at leve i 
fred. De er afskåret fra alt og har 
ingen mulighed for at købe noget. 
Så derfor får de disse pakker med 
madrasser, tæpper, kogegrej, gas 
og så videre, så de kan komme 
i gang med at lave mad og få en 
normal tilværelse op at køre igen, 
siger Knud Andersen.

Risikerer liv og lemmer 
ved at vende tilbage

Dagene efter – både 18. og 
19. januar - kom hjælpeorga-
nisationens lastbiler ind i selve 
Mosul by, nærmere betegnet i den 
befriede østlige del af byen. Her 
modtog først 500 familier, senere 
yderligere 505 familier, dvs. over 
6000 personer, mobile overlevel-
sespakker. Pakkerne indeholder 
bl.a. tæpper, presenninger, sol-
drevne lamper, køkkengrej, samt 
hygiejne – og førstehjælpsudstyr.

- Der var så mange glade 
ansigter under uddelingen, rap-
porterer Mission Øst-teamet.

Disse fordrevne er fl ygtet fra 
kampene i andre dele af Mosul 
by. De opholder sig i private hjem, 
der er fyldt til bristepunktet med 
op til fi re familier. Nogle risikerer 
liv og lemmer, når de vover sig 
tilbage til konfl iktområderne for 
at hente deres ejendele, fordi så 
mange må deles om de samme 
ting. De fordrevne modtager mo-
bile overlevelsespakker, fordi de 
ventes at opholde sig her i kort tid, 
hvorefter de enten rejser tilbage til 
deres hjem, når deres områder er 
befriet, eller fl ygter videre til mere 
sikre områder.

Mission Øst uddelte tidligere 
på måneden hjælpepakker til  

2.100 fordrevne inde i Mosul. 
Nødhjælpen er en koordineret 
indsats under FN’s ledelse, og 
nødhjælpspakkerne er et godt 

supplement til fødevarehjælp og 
sundhedsydelser fra andre hjæl-
peorganisationer.

 

Mission Øst
Mission Øst er en international 

hjælpeorganisation, der yder akut 
nødhjælp og langsigtet udvik-
lingsstøtte i Østeuropa og Asien. 

Organisationen hjælper men-
nesker i nød uanset race, religion 
og politisk ståsted. Mission Øst 
er grundlagt i Danmark og gen-
nemfører projekter direkte eller 
sammen med lokale partnere i 
Afghanistan, Armenien, Burma, 
Irak, Nepal, Nordkorea, Syrien og 
Tadsjikistan. Mission Øst er bl.a. 
støttet af Danida, det tyske Uden-
rigsministerium, samt EU og FN.

Svend

Dansker giver hjælp inde i Mosul
Vi uddeler nu hjælp til både overlevelse og etablering tæt på frontlinjen inde i den krigshærgede by, fortæller Knud Andersen.

Det indeholder 
hjælpepakkerne:

Overlevelsespakke: 
Bestik, kopper, tallerke-
ner, skål, sæbe, sham-
poo, vaskepulver, bleer, 
tandbørster, tandpasta, 
hygiejnebind, håndklæde, 
presenning, reb, tæpper, 
soldrevet lampe, gaffatape, 
nylonreb, rygsæk og første-
hjælpskasse med plastre, 
bandager, sikkerhedsnåle, 
stifter, engangshandsker, 
saks, klude, tape, sol-
creme, salve mod insekt-
bid, myggespray, pincet og 
gazebind.

Etabler ingspakke: 
Skåle, kander, gryde, ste-
gepande, bestik, køkken-
knive – alt sammen i rustfrit 
stål. Desuden grydeskeer, 
skuresvamp, gaskomfur, 
gasflaske, madrasser og 
tæpper. Derudover spande 
med låg, sammenklappelig 
vanddunk, potte, sæbe, 
vaskemiddel, opvaskemid-
del, desinfektionsmiddel, 
shampoo, bleer, tandpasta, 
tandbørster, hygiejnebind, 
badehåndklæder, tørresnor 
og skraldeposer.

Mission Øst har allerede uddelt hjælp til 9.000 fordrevne i og omkring Mosul. Mosuls borgere kan nu få hjælp både til overlevelse og etablering af en slags daglidag.
Fotos: Mission Øst.

- Vi er tæt ved frontlinjen, og det skal vi også være for virkelig at gøre en forskel, fortæller Mission 
Østs nødhjælpskoordinator Knud Andersen direkte fra uddelingen.

Folk i Irak vender tilbage til hjem, der er ødelagt af måneders 
beskydninger, luftangreb og plyndringer. De får bl.a. køkkengrej 
gennem etaberingspakkerne fra Mission Øst.
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Kina oplever ikke blot en 
økonomisk revolution 
i disse år. Men også en 
kristen! For 40 år siden 
var der 5 millioner kristne 
i Kina. I dag er der mindst 
80 millioner. Fortsætter 
udviklingen, vil hver 
tredje kineser være 
kristen om 30 år. 
   
Det er den største religiøse 
forandring af et folk i verdens-
historien. Og stadig lever de 
fleste kristne i skjul, fordi re-
ligionsfriheden er begrænset. 
Hvordan organiserer de sig? 
Og hvad kommer den kristne 
revolution til at betyde for 
resten af verden?
 
Det giver journalist KIM SCHOU 
svar på i sin spændende bog 
gennem reportager og interviews 
med undergrunds-kirkeledere, 
samt danske og udenlandske ek-
sperter. Portrætter og personlige 
beretninger krydres med seneste 
statistikker og fakta.

Læs også bogen om “Den Him-
melske Mand” - en af de kristne 
pionérer i Kina, som har siddet 
i fængsel og været udsat for 
tortur på grund af sin tro. Men 
troen sejrede! Han besøgte for 
nylig Aalborg og talte til 800. 
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Flygtningelejr angrebet ved fejl - 
herefter bombet af Boko Haram
Nigerias hær bombede i forrige uge en fl ygtningelejr i den tro, 
at det var en Boko Haram-base. Derefter angreb terrorgruppen 
selv fl ygtningelejren, der ligger i staten Borno.

Hærens bombardement kostede mindst 52 livet. Herefter rykkede 
over 100 Boko Haram-soldater ind og angreb både fl ygtninge og 
hjælpearbejdere i lejren, oplyser Fox News.

Nigerias hær har erkendt sin fejl, og soldater fra hæren har angi-
veligt uden held forsøgt at holde terroristerne ude fra lejren. Røde 
Kors oplyser, at 90 sårede er blevet fragtet til byen Maiduguri for 
at få lægehjælp der.

En talsmand for Læger uden Grænser oplyser, at 52 blev dræbt 
og 120 såret under det fejlslagne angreb. Organisationen arbejder i 
området og kunne derfor yde akut hjælp til de evakuerede patienter. 

Der bor 43.000 i lejren, hvor de har søgt tilfl ugt som følge af Boko 
Harams hærgen i regionen gennem de sidste syv år.

Bodil

Seks kvinder arresteret for 
at holde bibelstudier i Kina
Seks kvinder blev arresteret, mens de holdt bibelstudier i 
deres kirke i Hubei-provinsen den 10. januar om formiddagen. 
Samtidig blev menighedens inventar konfi skeret.

- Vi havde lejet et lokale til almindelige møder. Bureauet for 
religiøse affærer sendte en meddelelse med en anklage om, at 
vi holdt illegale møder. De truede med at forbyde vores kirke. Vi 
stoppede ikke med vores møder, tværtimod, vi fortsatte med at 
mødes. Embedsmændene fra regeringskontoret kom og tog vores 
dørmåtte, men vi fi k den tilbage. Efter 30 eller 40 minutter gik de 
simpelthen ind og begyndte at fjerne vore stole. De kristne mænd 
prøvede at stoppe dem, men embedsmændene skubbede os væk 
og slog os. De endte med at fjerne vores ting, fortæller en af kirkens 
præster til China Aid.

Hver af de seks kvinder blev idømt mellem 10 og 15 dages 
fængsel for at have organiseret og deltaget i u-autoriserede reli-
giøse aktiviteter.

Gennem de seneste år har der været øget forfølgelse af kristne 
i Kina, og det er nu forbundet med risiko for kristne at mødes til 
gudstjenester og bibelstudier i det meste af landet.

Bodil

Obamas sundheds-reform med 
krav om abort bliver nu omstødt

I november var Udfordringens-
redaktør i Cameroun for at tilse 
det radioarbejde, som avisen 
og nogle læsere støtter.

Flere radiosendere var brudt 
sammen eller sendte kun på lav 
kraft, så udsendelserne ikke nå-
ede langt ud fra alle de stationer, 
som Udfordringen støtter.

Udfordringen har derfor købt 
nye sendere og fået repareret ud-
styr til radioen i storbyen Garoua, 
til bush-radioen i Tcholire i Ray 
Bouba, Cameroun, og til radioen 
i Pala i Tchad.

De øvrige radioer fungerer, 
men har fortsat brug for støtte.

Desuden planlægges en ny 
radio i det sydlige Tchad tæt ved 
grænsen til Centralafrika, hvor 
der har været borgerkrig.

Fra radioen i Garoua skriver 
lederen Monique Patale:

- Vi vil gerne fortælle jer, hvor 
forbløffede og glade vi er for den 
gave, I har givet til Radio Salaa-
man: En splinterny 1000 watt sen-
der og en spændingsregulator (så 
den svingende strømstyrke ikke 
igen ødelægger en sender, red).

I kan virkelig ikke forestille jer, 
hvad denne gave har betydet 
for os.

Justin (Udfordringens kontakt-
person) har installeret senderen i går, og nu kan de lyttere, som 

ikke har kunnet høre os i lang tid, 
endeligt høre os igen.

Må den Almægtige Gud fylde 
jer med alle sine velsignelser, så 
evangeliet - gennem jeres hjælp 
til radioen - fortsætter med at 
forvandle menneskers liv.

Lørdag den 4. februar samler 
vi de medarbejdere, som pro-
ducerer udsendelserne på de 
forskellige sprog, så de må forstå 
at kommunikere rigtigt. 

Tak for jeres fortsatte støtte i 
vores fælles opgave. 

Vær velsignet i Jesu navn! slut-
ter Monique Patale.

Henri.

Repræsentanternes Hus tog 
med en budgetpakke den 13. 
januar de første skridt til at 
omstøde Obamacare.

Budgettet, som blev vedtaget 
med 227 stemmer mod 198, vil 
give juridisk støtte til forskellige 
komiteer, som nu kan påbegynde 
arbejdet med en fuld afskaffelse 
af The Affordable Care Act (ACA) 
- populært kaldet Obamacare. 

Republikanerne er blevet kri-
tiseret for deres hastværk med 
at omstøde ACA, og de må nu 
forsikre USAs befolkning om, at 
der er et bedre system på vej, 
så millioner ikke vil stå uden 
sygesikring.

Problemer ved Obamacare
For mange amerikanere er pri-

sen det værste ved Obamacare. 
Obamas regering havde lovet, 

at skatteyderne ikke ville kunne 
mærke noget, men i virkeligheden 
steg udgifterne med 25 procent i 
gennemsnit. Der har også været 

problemer med fradragsreglerne, 
og under alle omstændigheder 
har folk skullet punge ud til læge-
hjælp, før de har kunnet få penge 
tilbage fra forsikringen.

32 af USAs stater har ople-
vet økonomiske problemer som 
følge af Medicaid (Obamacares 
sygesikring for udsatte), der blev 
næsten dobbelt så dyr som for-
ventet. Samtidig er ventelisterne 
på skadestuerne vokset, og der 
er nu færre praktiserende læger.

Ifølge Daily Wire.com har Oba-
ma-regeringen i al hemmelighed 
pumpet milliarder af dollars ind i 
Obamacare for at dække ekstra-
udgifterne. 

Organisationer tvunget til 
at tilbyde ansatte abort

Et af problemerne ved Oba-
macare for mange kristne har 
været kravet om, at alle Non-
profi t organisationer skulle tilbyde 
deres ansatte både prævention 
og fortrydelsespiller. Det har ført 
til sagsanlæg, fordi fx. katolske 

skoler ikke ville acceptere dette 
brud på deres frihedsrettigheder. 
Blandt andet har nonnerne Little 
Sisters of the Poor vundet en 
retssag mod Obamacares krav 
om, at de skulle tilbyde fortrydel-
sespiller mm.

Den kristne terapeut Dr. James 
Dobson fra Family Talk anlagde 
i 2013 sag mod regeringen på 
grund af Obamacare. Ingen rege-
ring bør kunne tvinge et kristent 
familieforetagende til at deltage i 
umoralske handlinger med trusler 

om kæmpebøder, mente han.
Også støtten til abortklinik-

kerne (specielt Planned Parent-
hood) har vakt stor vrede. Trump 
ventes i stedet at ville støtte lokale 
helsecentre.

- Med dette første skridt mod 
at omstøde Obamacare er vi 
kommet tættere på at give ameri-
kanerne lindring fra de problemer, 
som denne lov har forårsaget, 
sagde den republikanske tals-
mand Paul Ryan.

Bodil 

Det lød så godt. I virkeligheden steg udgifterne med 25 procent i 
gennemsnit efter indførelsen af Obamacare.

Afrikanske kristne takker for ny 
radio-sender fra Udfordringen

Monique leder den mest afl yt-
tede radio i storbyen Garoua.

Medarbejderne samlet foran 
radioen i storbyen Garoua, som 
Udfordringen gav fødselshjælp 
for ca. 10 år siden. Siden har 
hundredtusinder dagligt kunnet 
lytte til udsendelserne i den 
overvejende muslimske befolk-
ning. 
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Af Bodil Lanting

Dagen efter indsættelsen af 
Donald Trump som USAs 45. 
præsident samledes hundred-
tusinder til protest i Washing-
ton DC og i andre byer verden 
over. Det handlede om kvinders 
rettigheder. Men man glemte 
det allervigtigste.

Borgerretsforkæmperen Martin 
Luther Kings niece, Dr. Alveda 
King, har kommenteret weeken-
dens begivenheder.

- Velkommen til din første dag, 
vi viger ikke herfra, råbte demon-
stranterne i Washington henvendt 
til Donald Trump.

ABC News rapporterede fra 
demonstrationen, hvor der var ta-
ler af blandt andre kvinderetsak-
tivist Gloria Steinem, direktør for 
Planned Parenthood (abortklinik-
ker), og sangerinden Madonna.

”En gruppe af overvejende 
kvindelige senatorer og andre po-
litikere fi k ordet på et tidspunkt... 
Man nævnte forskellige årsager 
til marchen, som overordnet set 
handlede om støtte til kvinders 
rettigheder og borgerrettigheder 
- men som for mange havde klare 
politiske undertoner i forbindelse 
med indsættelsen af Donald 
Trump”, lød det fra ABC News.

 
Budskaber druknede i had

Marchen skulle altså handle 
om kvinders sikkerhed og ens 
rettigheder for mænd og kvinder. 
Men man glemte det allervig-
tigste, siger Dr. Alveda King i et 
interview med Fox News.

- Blev budskabet mudret til af 
hadtaler mod Trump, så man 
missede selve formålet med 
kvindemarchen?

- Jeg tror, at alle disse budska-
ber ”Lad os sprænge Det Hvide 

Hus i luften, vi hader Donald 
Trump, og vi vil ikke tale med 
ham” er lidt sørgelige, fordi der er 
tale om en forspildt chance. For 
nogle af kvindernes budskaber 
handlede om ligeløn, vold mod 
piger og kvinder, kvindehandel 
og hustruvold ... alt det er bare 
meget vigtigt. 

Men disse budskaber gik tabt 
på grund af det følelsesmæssige 
postyr og al den snak om, at ”vi 
kan ikke li’ ham”. Kvinderne gik 
glip af muligheden for at få de 
vigtige budskaber frem.

Abortmodstandere afvist
Nogle pro-life grupper blev på 

forhånd forhindret i at deltage i 
marchen. Til det siger Dr. King:

- Nogle af mine søstre var der, 
og de blev holdt tilbage. De er pro-
life. Men jeg er jo selv post-abort, 
jeg har selv fået aborter... og jeg 
måtte angre det og lade Jesus 
helbrede mig, så jeg kan bringe 
et usentimentalt, fakta-spækket 
budskab. Hvad sker der med de 
små babyer i livmoderen?

Hvis man udelukker budskabet 
om retten til livet, hvem skal så 

repræsentere disse små piger, 
som bliver aborteret? Jeg fatter 
det ikke. Hvis der er tale om et 
reelt søsterskab, hvordan kan de 
så udelade de små piger i mors 
mave, eller de mødre, som er 
blevet skadet gennem abort? Jeg 
mener, det er en del af budskabet.

Abort var en ’let løsning’
Dr. King fortæller ærligt sin 

egen historie om, hvordan hun 
blev en stemme for de svageste. 
I et interview med CBN har hun 
fortalt om sin egen oplevelse af at 
få en provokeret abort.

- Roe versus Wade (abortlo-
ven) gjorde det alt for let for mig 
at tage den skæbnesvangre og 
dødbringende beslutning om at 
abortere mit barn. Lægen fortalte 
mig, at selve indgrebet ikke ville 
gøre mere ondt end at få trukket 
en tand ud, fortæller Dr. King.

Men indgrebet ødelagde hen-
des livmoderhals og førte til, at 
hun fi k en spontan abort nogle 
måneder senere. Det fysiske pres 
på kroppen og de følelsesmæs-
sige traumer efter aborterne 
kostede Dr. King hendes første 
ægteskab.

Herefter led Alveda King i åre-
vis af blandt andet depressioner, 
mareridt og spiseforstyrrelser. 
Hun forklarer, at skyldfølelsen 
gjorde hende syg.

”I virkeligheden er det sådan 
for mig og utallige andre ’abort-
mødre’, at intet i hele verden helt 
kan genskabe det, som gik tabt. 
Kun Jesus kan gøre det.

- Det er i dag, vi skal vælge 
livet. Vi skal leve, og vi skal tillade 
vore babyer at leve. Vi må gøre en 
ende på traumerne efter en abort. 
Hvis det var Dr. Martin Luther 
King Jr.s drøm at leve, så må vi 
lade vore babyer leve, slutter Dr. 
Alveda King.

Martin Luther Kings niece:

’Kvindemarchen 
glemte det vigtigste’
Demonstrationerne druknede i hadtaler mod Trump. Men hvorfor 
handlede det ikke om de små ufødte piger? spørger Dr. Alveda King.

Kvinders rettigheder må også 
handle om de ufødtes rettighe-
der, mener Dr. Alveda King. 

Ærkebiskoppen af Canterbury 
har skrevet til den britiske 
indenrigsminister for at hindre 
hjemsendelsen af en kristen 
asylansøger.

Ærkebiskoppen og hans råd-
giver mener, at manden vil være 
en gave til det britiske samfund, 
og de anbefaler på det kraftigste, 
at han får asyl.

Asylsøgeren er medlem af 
den syrisk-ortodokse kirke. Han 
fl ygtede fra sit hjem i Mosul, da 
Islamisk Stat besatte byen i 2014. 
Herefter levede han sammen med 
sin familie i kælderen under en 

kirke, indtil han året efter kom til 
England på et studentervisum. 
Men hans ansøgning om asyl blev  
afvist. Det samme gentog sig ved 

de efterfølgende appelsager.
Dommeren i sagen har vurde-

ret, at manden vil være i sikker-
hed i hjemlandet. Andre mener, at 
det ikke vil være sikkert for ham at 
vende hjem, hvor familien stadig 
bor i kirkens kælder.

- Jeg føler mig tryg i Storbritan-
nien. Jeg kan ikke vende tilbage 
til Kurdistan, det er en anden 
regering, og det er ikke vores 
land. De behandler os ikke som 
deres egne. Det er også et andet 
sprog, fortalte manden til avisen 
The Guardian.

Bodil

Ærkebiskop vil redde kristen iraker

Ærkebiskop Justin Welby

Allerede dagen efter sin ind-
sættelse tog USAs nye præ-
sident kontakt med Israels 
statsminister for at invitere 
ham på besøg i næste måned, 
skriver Jerusalem Post.

Ifølge Det Hvide Hus disku-
terede Trump og Netanyahu, 
hvordan de kan styrke de bila-
terale relationer mellem de to 
lande samt øge sikkerhed og 
stabilitet i Mellemøsten. Trump 
understregede vigtigheden af 
USAs militære-, efterretnings- og 
sikkerhedsmæssige samarbejde 
med Israel.

De to ledere diskuterede også 
Irans position i regionen og trusler 
fra islamistiske terrororganisatio-
ner som IS.

Vil fl ytte ambassaden
Trump har tidligere sendt klare 

signaler om, at han ønsker at fl yt-

te den amerikanske ambassade 
i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. 
Dette valgløfte har stor symbolsk 
betydning for både israelere og 
palæstinensre, der begge ser  
den hellige by som deres retmæs-
sige hovedstad.

Præsident Trump ville ifølge 
New York Times ikke kommen-
tere, om dette var et tema i den 
under 30 minutter lange telefon-
samtale med Netanyahu. 

Palæstinenske og arabiske le-
dere forbereder sig også på store 
ændringer i Washington. Sidste 
søndag mødtes den palæstinen-
siske præsident M. Abbas med 
Jordans kong Abdullah II, og de 
udtalte, at de er imod en fl ytning 
af den amerikanske ambassade.

Tostatsløsningen
USA har længe set en to-

statsløsning som eneste løsning 
på konfl ikten mellem Israel og 

Palæstina. Men ifølge NY Times 
har David Friedman, som Trump 
har nomineret som ambassadør 
i Israel, nu stillet spørgsmål ved 
denne opfattelse. 

Trump har også sagt, at isra-
elerne skal have lov til at fortsætte 
med at bygge bosættelser på 
Vestbredden. Det er i strid med 
en FN-resolution fra december.

I samtalen med Netanyahu 
understregede Trump, at fred mel-
lem Israel og palæstinenserne 
kun kan forhandles direkte mel-
lem de to parter. Samtidig vil USA  
arbejde tæt sammen med Israel 
for at nå dette mål, hedder det i 
en udtalelse fra Det Hvide Hus.

Præsident Trump har sagt, at 
han ønsker sin svigersøn, jødiske 
Jared Kushner, der blev taget i 
ed søndag som Trumps senior-
rådgiver, til at lede dette arbejde. 

KPK/ Bodil

En af Donald Trumps første 
handlinger som præsident var 
at invitere Israels premiermini-
ster til USA.

Trump inviterer Netanyahu til USA
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Tekst og fotos: 
Henriette 
Bjarne Hansen

I samme øjeblik 
man træder ind over dørtær-
skelen til Kaj Munks hjem i 
Vedersø, mærker man det 
historiske vingesus. Atmo-
sfæren er stærk og levende, 
og efter at familien Munk har 
foræret museet de fl este af Kaj 
Munks personlige ejendele og 
møbler, er det en stor oplevelse 
at besøge stedet. 

Realdania har bidraget med 
godt 6 mio. kr. til i - samarbejde 
med Fonden Vedersø Præste-
gård - at restaurere præstegår-
den samt de tilstødende avls-
bygninger. 

Men hvorfor bruge så mange 
penge på at vedligeholde en 
mindestue?

- Vi skal ikke have en minde-
stue - det er ikke, hvad vi arbejder 
for - vi skal have et fortællested, 
hvor man kan drøfte demokrati, 
drama, tro, modstand og meget 
andet - med udgangspunkt i Kaj 
Munks værker og virke, fortæller 

Per Lunde Lauridsen, formid-
lingsinspektør på Kaj Munk-
museet i Vedersø.

Hvad kan vi danskere bruge 
Kaj Munk til? Har han over-
hovedet noget vigtigt at give 
videre til det moderne men-
neske?

- Kaj Munk var en vigtig debat-
tør og meningsdanner i en tid, 
hvor Danmarks demokrati og 
kirkeliv var under udvikling. 

Kaj Munk var også et talerør 
fra ”udkantsdanmark” - og skrev 
med skuespillet ”Ordet” om al-
mindelige menneskers livsvilkår. 

Han var skarp - og hans direkte 
facon gør hans tanker og ord til et 
godt udgangspunkt for at drøfte 
de store spørgsmål i livet. 

Hvad kan vi lære af Kaj 
Munk?

- Kæmp for alt, 
hvad du har kært; 
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

Kaj Munk var et dybt troende 
menneske. Hvordan kom hans 
tro på Jesus til at påvirke hans 
liv og hans gerninger? 

- Munk mente, at det vigtigste 
efter Kristus - var martyriet - at 
være villig til at gå hele vejen 
(med Kristus) - i forhold til sand-
heden. 

Han var kompromisløs - hvilket 
ikke præger danskerne. 

Kaj Munks tro på Kristus var 
100 % fundamental for hele hans 
virke. Alt, han gjorde - om det var 
dramatik, prædiken, journalistik, 
digte eller andet - var for at pege 
på Kristus. 

Er det noget, man har tænkt 
sig at understrege i den for-
midling, der er i præstegården 

i dag og hvordan?  
- Ja vi arbejder med sandhed 

med stort S - med kompromisløs-
hed og med martyriet som tema. 

Er Kaj Munks tro på Jesus 
noget, mennesker anno 2017 
kan bruge til noget?

- Kaj Munk sætter ord på man-
ge moderne menneskers tanker 
om Kristus, om genopstandelsen 
og om troen. 

Vi er bekendt med, at flere 
mennesker er kommet til tro via 
Munks ord og liv. 

Hvad kan moderne mennesker
bruge Kaj Munk til i dag?
                

”Mennesker er kommet til tro på grund af Kaj Munks ord og liv.” Det fortæller Per Lunde Lauridsen, formidlingsinspektør på Kaj Munks museet i Vedersø. 
Journalist og fotograf Henriette Bjarne Hansen har besøgt stedet, hvor en af Danmarks mest kendte martyrer boede. Han blev skudt på grund af sin mod-
stand imod nazismen og jødeforfølgelsen. Læs her, hvad det moderne menneske kan lære af Kaj Munk .

Kaj Munks Præstegård 
er oprindeligt en 

herregård, som kan 
spores helt tilbage til 

1300-tallet. 

I 1626 bliver den til Veder-
sø Præstegård og i 2011 

til Kaj Munks Præstegård. 
Her levede og digtede Kaj 

Munk fra 1924 og til han 
blev henrettet i 1944.

Den smukke park ved Kaj Munks Præstegård gemmer på sin egen historie. Beplantningen er 
begyndt i starten af 1800-tallet, og siden da har hver ny præst efterladt sit personlige præg. Kaj 
Munk har også sat sit præg på parken med den blå anemone, som han hentede fra sin hjemstavn 
på Lolland. Et smukt langt stendige snor sig langs vejen op til Kaj Munks hjem: præstegården i Vedersø. 
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Stærekassen, som Kaj Munk kaldte sit arbejdsværelse, rummer blandt andet en høj lang skrivepult og et mindre H.C. Andersen-
skrivebord. Værelset er en tidslomme med en atmosfære, der er ladet med energi og kraft. Det var her, Kaj Munk sad og skrev sine 
prædikener, digte og skuespil.

Entreen i præstegården, dekoreret af Lise Munk, antagelig 
engang i 1970’erne. Hele indgangs-
partiet fremstår i dag så harmonisk og tidstypisk, at man har 
ladet det stå som et monument over Lise Munks sans for deko-
ration og hendes trang til forandring.

Trappen op til 1. salen, hvor Kaj Munk havde sit arbejdsværelse. 

Spisekammeret med porcelænet på hængehylder og brødskæreren på billedet til højre.

Pigen på billedet på væggen er Kaj Munks ældste datter Yrsa, som døde i 2008. Maleren er Poul Rytter - en anerkendt dansk maler, 
som boede i Husby ved Vesterhavet. Alle møblerne er fra Kaj Munks tid.

Bestil og se fl ere tilbud på www.hosianna.dk 

Jagten på skønhed
Henriette Bjarne Hansen 
har selv specialiseret sig 
i at beskrive dansk kul-
turhistorie som journalist. 

Hun har her skabt en 
anderledes bog om 
kunstnerparret Søren og 
Marie Krøyer. Det er først 
og fremmest en smuk 
billedbog, som Krøyer-
parret ville have nydt at 
betragte.

120 sider i stort format.

Bestil oB til



Bøger om BØN, Børn og Den åndelige VERDEn:Bøger om BØN, Børn og Den åndelige VERDEn:

Vink fra en anden verden. 
Opdag de små vink i dit liv 
fra den åndelige verden. 99 kr. 

Lev i opstandelsen. Opstan-
delseskraften er en virkelig-
hed, du kan leve i. 99 kr. 

Kæmp & Vind i BØN. Grund-
læggende og inspirerende 
undervisning om bøn.  198 kr. 

Gud sprænger alle rammer! 
En bog om bøn - men også 
om Gud som vores far. 198 kr. 

Elsker I mig stadig? Hjælp  
til forældre: Få din teenager 
til at føle sig elsket.  100 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

Faith like Potatoes
Baseret på en sand historie. 
Den skotske landmand Angus 
Buchan rejser med sin familie 
til Sydafrika. Med stadig større 
vanskeligheder og udfordrin-
ger – og ikke mindst person-
lige problemer, oplever Angus 
sig opslugt i vrede og angst og 
bliver mere og mere nedbrudt.
Men et besøg i en kirke bliver 
starten på et liv i tro og tjeneste.

111 minutter. 

DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!DVD’er fra WEBSHOPpen - find flere på HOsianna.dk!

Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

149,-

Left Behind (DVD) 
Film om bortrykkelsen. Med 
Nicolas Cage. Dansk tekst.
110 min. Kr. 98,-

Heaven is for real (DVD) 
Stor fi lmatisering af ”Himlen 
fi ndes virkelig”. Dansk tekst.
95 min. Kr. 98,-

Luther (DVD) Om Martin Lu-
ther og starten på reforma-
tionen. Dansk tekst.
124 min. Kr. 98,-

98,-

Risen
RISEN er den episke, bibelske 
historie om Jesus’ opstandelse 
fra de døde, som den blev op-
levet af en ikke-troende soldat. 
Risen foregår i år 33, hvor Pon-
tius Pilatus netop har korsfæstet 
Jesus Kristus. 
Hovedrollerne spilles af Joseph 
Fiennes (Luther) og Cliff Curtis.
Engelsk tale / dansk tekst.

103 minutter. 

Barabbas
I denne fi lmatisering fra 2013 
af den klassiske fortælling 
indtager Billy Zane (Titanic) 
hovedrollen som forbryderen, 
der på bekostning af Jesus blev 
frigivet af Pontius Pilatus i den 
påske, hvor Guds søn blev 
korsfæstet. Romanen af samme 
navn er skrevet af Pär Lagerkvist 
tilbage i 1950, og høstede stor 
anerkendelse i hele verden.

93 minutter.

FILMS TO INSPIRE - Volume 1 + 2
DVD-bokse med 4 fi lm. Volume 1: War Room, Heaven is for real, Courageous, Fireproof. 
Volume 2 : Ordinary People, Faith like Potatoes, Gracecard, Rust. Kr. 199,- pr. boks.

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

”Ja, man kan med rette sige, at 
Efeserbrevet er højdepunktet i hele 
den bibelske åbenbaring.”

 Sådan skriver Leif Rasmussen, tid-
ligere lærer på bibelskolen i Kolding, i 
”Efeserbrevets 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.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

Denne nye bog er en overskuelig sammenfatning af 
fakta om det mystiske ligklæde i Torino. Her præsenteres 
den meget overbevisende beretning om et ligklæde, der 
bærer et fotografi sk aftryk af den korsfæstede Jesus.

Forskere har gennem mere end 30 år forsket i dette 
ligklæde, så det i dag er det mest undersøgte objekt i 
verden. Og med de fakta, der nu er tilgængelige med 
moderne teknik, bør der ikke være tvivl om, at vi har et 
næsten 2000 år gammelt ”fotografi ” i 3D af en person, 
som selv i de mindste detaljer svarer til Bibelens beret-
ning om Jesus. 

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

Udfordringens webshop: www.hosianna.dk  - Tlf. 7456 2202

98,-

Herren vil give jer byen. Lær at 
bede strategisk for din by - og 
se forandringer ske! 148 kr. 
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UCB Media præsenterer:

Rejs i Israel  
på egen hånd
Velkommen til en aften, hvor 

vi sætter fokus på ”at rejse i 

Israel på egen hånd”

Øjvin Rasmussen, Aalborg, der 
har arbejdet i rejsebranchen i 
mere end 30 år, giver gode råd 
og tips om hvordan man nemt 
kan sammensætte sin egen rejse 
i Israel. Velkommen!

Fredag 10. februar kl. 19.00 – Amagerbro Frikirke

Tingvej 11, 2300 København S

Lyt også til Israel Update på UCB Media
Vi sender programmet hver onsdag kl. 8.30-9.30 

og hver lørdag kl 10.00-11.00 på Rhema Radio

FM 106,3 Mhz i København og på web.radio på 

www.ucb.dk

Du kan også lytte i hele landet via  vores app til 
Iphone & Android

United Christian Broadcasters

Anmeldt af 
Steen Jensen

Hvordan ser kri-
gens alvor ud 
med teenageres 

øjne? Hvad gør den ved dem? 
”Stor er verden sort er natten” 
er en vellykket udviklings-
roman om unge teenagere, 
der i lyset af 2. Verdenskrig 
mister deres uskyld, men også 
vokser, både i troen og som 
mennesker.

Lydia og Heather Munn, mor og 
datter, har skrevet en glimrende 
roman med afsæt i virkelige be-
givenheder fra 2. Verdenskrig, 
men også en roman, hvor bo-
gens unge teenagere tvinges af 
omstændighederne til at stille 
spørgsmål om livets dybere ek-
sistens og om Gud.

15-årige Julien Losier fl ytter 
ved krigsudbruddet sammen 
med sin familie til Sydfrankrig og 
væk fra Paris, hvor uvisheden for 
fremtiden råder. Julien er en helt 
almindelig teenager, der bare 
gerne vil passe ind og være som 
de andre, men pludseligt står 
han over for udfordringer, der er 
meget større end hans egen lille 
teenagerverden.

Efter at hans familie har åbnet 
deres hjem for en jødisk dreng, 
der har brug for beskyttelse, 
møder Julien en anden, jævn-
aldrende jøde, Nina, der er fl ygtet 

fra Østrig, og hvis desperate 
situation får Julien til at indse, at 
en andens liv eller død måske 
afhænger af ham.

Bragt sammen af begivenhe-
der og en konfl ikt, der er for stor 

for dem at begribe, kæmper disse 
unge teenagere med at fi nde vej 
og fodfæste. Er der en større 
mening i skyggen af krigen? Og 
vil de valg, de hver især træffer, 
sætte dem i endnu større fare?

Bogen væver de unges liv sam-
men, deres dilemmaer og deres 
valg, så enhver ung, der læser 
den, må spørge sig selv: Hvad 
ville jeg selv have gjort i netop 
dén situation?

Historisk indblik
Romanen giver et fi nt historisk 

rids af en kritisk periode i Euro-
pas historie. Den er inspireret af 
virkelige begivenheder, der under 
2. Verdenskrig fandt sted i den 
lille sydfranske by Le Chambon, 
hvor borgerne besluttede sig for 
at hjælpe de mennesker, der var 
i størst nød og fare. De gemte 
jøder fra nazisterne og hjalp dem 
videre, og Le Chambon blev da 
også senere hædret af Israel for 
at redde 3000 jøder fra nazisterne.

Bogen er Lydia og Heather 
Munns debutroman og kan vel 
bedst beskrives som en udvik-
lingsroman, men at det sker på 
baggrund af alvorlige begiven-
heder, er bogens største force. 

Det er også en slags opbyg-
gelig bog, for måden, hvorpå de 
unge vælger at reagere på de 
konkrete begivenheder, giver et 
nobelt eksempel på, hvordan 
også vi kan vælge at møde både 
vores næste og Gud – midt i 
personlige udfordringer og ude-
frakommende begivenheder.

Lydia og Heather Munn:
Stor er verden sort er natten
336 sider • 249,85 kr.

Teenagere midt 
i krigens alvor

Anmeldt af 
Kristian Kristiansen

Dette er måske 
noget  a f  det 
tætteste, man 

kan komme en dokumentar-
roman. Kamera-føringen er 
eminent og roligt registre-
rende, sprogbehandlingen 
suveræn, her siges ikke for 
meget og ikke for lidt. 

Men det er  ikke en roman, 
det er en beretning fra det virke-
lige liv - en beretning, der siden 
bl.a. har inspireret forfattere 
som Franz Werfel og Johan-
nes Jørgensen, en læge og 
Nobelpris-modtager som Alexis 
Carrel (der også skrev bogen 
”Mennesket det ukendte”) og 
en tegneserieskaber som Ha-
rold R. Foster, sidstnævnte 
nok bedre kendt for sin Prins 
Valiant-saga.

Har man sagt Lourdes, har 
man samtidig nævnt hovedper-
sonen i denne medrivende, lille 

biografi  om den unge Bernadet-
te, der som 14-årig her modtog 

den første 
af en række 
Jomfru Ma-
ria-åbenba-
ringer. 1844 
og 1879 er 
de to årstal, 
d e r  u d g ør 
rammen om 
hendes l iv, 
og livet bliver 
aldrig nogen-
sinde en op-
gave, der kan 
tages let på.

Den fysi-
ske fattigdom 
er et livsvil-
kår; der skal 
arbejdes for 
det daglige 
brød, og som 
underklasse 
skal man hele 
tiden være på 
vagt, når der 
skrives under 

på dokumenter. I modsat fald risi-
kerer man blot, at fattigdommen 

blivere endnu mere markant. 
Ikke underligt, at den er et af de 
tilbagevendende temaer i Berna-
dettes åbenbaringer.

De gennemgås her i bogen 
kronologisk;  vi er også med 
ved hendes arbejdsmæssige 
side som voksen kvinde (som 
sygeplejerske og nonne) og 
ved hendes sygdom og død. 
Lourdes’ betydning som katolsk 
helligsted får sit eget lille afsnit, 
og det samme gør klosteret i 
Nevers, hvor hun indtrådte.

Lissie Lundh skriver veloplagt 
og undertiden næsten under-
spillet. Måske en slags indirekte 
demonstration af stilhedens 
betydning i det åndelige liv. 

- Herfra en solid anbefaling af 
denne friske brise af en biografi  
af en betydningsfuld skikkelse 
i den katolske kirkes historie.

Lissie Lundh: Bernadette af 
Lourdes • 184 sider • 178 kr.
Eksistensen

Fremragende 
Bernadette-biografi 

Frederik Berggren 
Smidt er en folkekir-
ke-præst med man-
ge talenter – han 
har på denne CD 
både digtet, kompo-
neret og arrangeret 
en række viser, der 
handler om liv og 
mennesker, han er 
stødt på gennem 
sit virke som præst 
i storbyen.

Teksterne karakteriseres af indlevelse i menneskeskæbner – 
måske fornemmes det lidt, som om vi ser storbyen med Jesu øjne. 
Livet har værdi, også det ringeagtede.

Sangen ”De stille i landet” priser ”de stille på broen, de som 
lever i troen, med en sans for de andre, med en vilje at vandre i en 
andens navn” og slutter, ligesom mange af de andre viser, med et 
tekstligt tvist, der får os til pludselig at tænke: ”Øh, er det egentlig 
ikke Jesus, det her handler om?”

”Ja, jeg kender en mand, 
midt i livet er han…
Dengang tiden den skred
trådte han i mit sted…”

Parforholdet tages også op – ikke fordi det er så anderledes i 
storbyen, men det beskrives med fi ne nuancer i ”Forårsdag ved 
Fredens Bro”: 

”Kærlighed var viljen hos dig til at gå
henover den bro, som du så
førte til min ø.”

Et kærlighedsforhold mellem to mennesker – men med et tvist, 
så det lige så godt kunne handle om kærligheden mellem Gud og 
den, der tror på ham.

Der er ubetydelige skønhedspletter enkelte steder i lyrik og 
stemmebrug – men det forstyrrer ikke min gode oplevelse ved at 
lytte til CD’en. Det er musik, der vil noget – og kan noget. Arrange-
menterne er meget fi ne og varierede. Det er viser, der ikke larmer, 
men fortæller; vokalerne akkompagneres af keyboard, guitar, bas, 
violin, saxofon, mundharpe, percussion og slideguitar. 

Af Krista Revsbech

Frederik Berggren Smidt : Under overfl aden (CD)
Udgiver: Fredens-Nazaret kirker og Sinai Musik
Forhandler: 100 kr. • Bethesda Boghandel, Kbh.

Østerbro under 
overfl aden



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

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

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne

wwwwwwfffff ffffffffffffffffffffff llll dddddddddddddddddddddddddkkkkkkkkkkkkkkkkwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..............ffffffffffffffffffoooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............dddddddddddddddddddddwww.forfulgt.dk

Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

12 x Kirkelig vejviser
1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 1195,- for et helt år
Farvetillæg på kr. 400,-

(alle priser er ekskl. moms)

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITITTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Ferie & Rejser

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

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

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

’Projekt 5127 Støt Udfordringen’ 
- til avisens danske arbejde - eller 

’5984 Radiomission i Afrika’ 

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

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk
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Diverse

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Mangler du en medarbejder?
Indryk en stillingsannonce i Udfordringen 

 - ring 73 56 15 06

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende.
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

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

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Læs mere om rejserne på: 
www.felixrejser.dk

Uforglemmelige oplevelser
Israel – påskerejse 11.4. - 18.4.
London – lovsangskoncert og storby 21.4. - 24.4.
Holland – fra vand til blomsterland 24.4. - 29.4.
Israel – enestående rundrejse 21.5. - 30.5.
Israel – ét land, to folk og tre religioner 23.5. - 30.5.
Israel – fra syd til nord 28.5. - 6.6.
Grønland – unikke oplevelser 15.6. - 22.6.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.6. - 3.7.

8 - (10) personers sommerhus udlejes
Stort dejligt nyt sommerhus i Tranum tæt ved Vesterhavet 
og midt i fl otte naturområder. Der er kæmpe fællesområde 
med bl.a. fl ot legeplads og masser af aktivitetsmuligheder.
4 soverum med dobb. senge, madrasser og barneseng. 
Spabad, sauna, brændeovn, tv og internet.
Lej direkte. Ugepris kr. 1400 lørdag/lørdag. Weekend kr. 600 
fredag-søndag. Priserne tillægges forbrug samt sæsontillæg i 
ferierne. Henvendelse 50573020 el. 50466368

Udlejning

Bogsalg

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      

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Diverse

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil
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StillingerMøder & 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 

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 3. februer kl. 19.30. 
Taler: Leif Sig Jensen, Skjern 

Alle er velkomne!

Kobborg Consult søger 
Charity-fundraiser
Kobborg Consult har fået nye og spændende opgaver og 
har derfor brug for at udvide medarbejderstaben.
Derfor søger vi en Charity-fundraiser.

Dit arbejde kommer til at bestå i livsbekræftende fundrai-
sing gennem telefonisk kontakt. Du kommer både til at 
arbejde med sygdomsbekæmpende organisationer og 
kristne projekter.

Din alder er ikke afgørende – det er derimod dit hjerte 
og dit engagement. Vi lægger vægt på din livserfaring, 
samt at det er en grundlæggende værdi for dig at støtte 
velgørende formål.

Det vil være attraktivt for os, at du har erfaring med at 
tale med mennesker i mange forskellige situationer – det 
kunne fx være fra sundhedsbranchen eller som præst. Din 
uddannelsesmæssige baggrund er dog på ingen måde 
afgørende, da vi er indstillet på at give dig den fornødne 
grunduddannelse, ligesom du skal være indstillet på et 
kontinuerligt uddannelsesforløb.

Der er tale om en fast løn, og vi har gode personaleord-
ninger. 

 Virksomheden er kendetegnet ved stabilitet og soliditet – 
og medarbejderne forbliver i deres ansættelse i mange år. 
Vi ønsker en ansøger med dette perspektiv

Send din ansøgning til info@kobborg.dk

For nærmere information, er du velkommen til at ringe til 
Keld Kobborg Andersen på tlf. 70253565

Tiltrædelse snarest muligt, men vi har tid til at vente på 
den rigtige person.

  

www.aglow.dk ’Mødedatoer’

 

Alle er 
velkomne

Kirken i 
Kulturcenteret

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

1. februar kl. 11.30 - 13.00: Hannah & Egon Falk

8. februar kl. 11.30 til ca. 13.00: Finn Jegård

15. februar kl. 11.30 - 13.00: Erling Tychsen

22. februar kl. 10.30 - 13.00: 
Jørgen Christensen og Karin Kühl 

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
26. februar kl. 14:00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Hanna & Egon Falk Erling TychsenFinn Jegård Jørgen Christenen

Vi har fart på i IM-genbrug 
og søger en genbrugskonsulent
til en treårig projektstilling på 30 timer pr. uge

IM-genbrug er i rivende udvikling. Nu søger vi en kompetent 
person til at styrke dette arbejde i samarbejde med vores 
nuværende team.

Vi forventer
 • at du kan begejstre og motivere frivillige

 • at du kan arbejde selvstændigt med højt aktivitetsniveau
 • at du har kendskab til IT på brugerniveau
 • at du er aktiv i Indre Missions arbejde

Du skal være med til 
 • at opsøge og tage initiativ til etablering af nye butikker
 • at udvikle eksisterende butikker
 • at deltage i udvikling af strategier og mål for IM-genbrug

Vi tilbyder
 • et kreativt og personligt udviklende arbejdsfællesskab

 • 700 forventningsfulde frivillige i vores 31 butikker
 • mulighed for forlængelse af ansættelsen
 • gode ansættelsesforhold og en spændende tjeneste  

for Gud og mennesker

Bopæl: Gerne i den sydlige halvdel af Jylland

Yderligere oplysninger: Kontakt genbrugsleder Eigil B. 

Vi holder samtaler i uge 11

 Genbrugsleder Eigil B. Mikkelsen. Ansøgningen 
kan også sendes til: ebm@imgenbrug.dk

Møder & Arrangementer

Ansøgningsfrist 20/2 • Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted 
Tlf. 48 31 85 96 • Mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk

Se stillingsopslag på www.almeskole.dk 

Alme Skole – en kristen friskole
Søger afdelingsleder til SFO pr. 1. april

Erhverv

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding senest 3 dage før mødet på:
kisr@webspeed.dk eller tlf. 2461 8405

Lørdag den 11. februar, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Lena Løbner 
Emne: Håb for alle

Møder & Arrangementer

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Fast mødeplan: Tilbedelsesmøde søndag 10:30,
Bedemøde onsdag 19:30, Ungdomsmøde torsdag 19:30

Søndag 12/2  Max Büsman - Oplev lovprisnings-tungesang
Søndag 19/2 Egon Falk  - Det relevante evangelium 

Søndag d. 29/1 kl. 10:30
H. P. Pedersen
TEMA: En ny begyndelse 

Søndag d. 5/2 kl. 10:30
Anders Ova
TEMA:  Min svaghed er
 min styrke 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 4:

Birgit Schledermann
Rugvangen 3
5560 Aarup

Kodeord: Bookmaker

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, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
2. februar 2017. 

(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.

God fornøjelse!

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 i gave!
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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Ferie & Rejser

Udfordringen 
på nettet!

Som abonnent på den 
trykte udgave har du
adgang til alt indhold 

på hjemmesiden! 

Læs artikler
 eller avisen som

E-avis. 

Find oplysninger
 om login på 

side 2 i avisen.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Stillingsannoncer

Personlige

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

Svar på annoncer under 
personlige sendes til: 

Udfordringen, 
Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld 

Mærket: ”Billet-mrk. __-__”

Fuld diskretion 

Lukas-Skolen søger en 
pædagog og en ikke uddannet 
pædagogisk medarbejder
Vi søger en engageret og dygtig pædagog til vores før-
skolegruppe/SFO. Stillingen er på fuldtid og tidsbegrænset 
fra 1/3 - 7/7 2017.

Derudover søger vi en engageret og dygtig ikke uddannet 
pædagogisk medarbejder til vores førskolegruppe/SFO.
Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 24,5 t/uge 
og tidsbegrænset fra 1/3 - 7/7 2017.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forventer, 
at ansøgere er loyale overfor skolens kristne grundsyn og 
aktivt arbejder for dette.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med gode og engagerede 
kollegaer, der ser frem til at have dig med i det pædagogiske 
udviklingsarbejde.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og sko-
leforeningerne ved Frie Grundskoler.

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes på mail til: jf@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 1. februar 2017.

Ansættelsessamtaler fi nder sted d. 07.02 2017.

Flere oplysninger kan fås ved henven-
delse til SFO-leder Jette Fugmann på 
tlf. 4076 9291 imellem kl.10 og 12.

I øvrigt henvises til vores 
hjemmeside på: www.lukas-skolen.dk

Lærer søges
Ølgod Kristne Friskole søger lærer pr. 10. august 2017
Vi tilbyder:
Ølgod Kristne Friskole er en skole beliggende lidt uden for Ølgod med udsigt til marker. 
Vi har et helt skoleforløb fra 0.-9. kl. Du kan forberede dig, hvor du vil. Vi har ikke heldags-
skole. Vi prioriterer kvalitet, arbejdsglæde og stor indfl ydelse på egen hverdag meget højt.

Vi er en nyere skole, som er i gang med 5. skoleår og vi har 90 elever. Vi har det godt 
på tværs af alder og alle kender hinanden. Personalegruppen består af 14 dygtige og 
engagerede medarbejdere, som har masser af humor.

Vi søger:
En lærer med de rette fag, som brænder for høj faglighed, bidrager med energi til 
undervisningen og har blik for det enkelte menneske. Du skal kunne identifi cere dig 
med skolens værdigrundlag og aktivt arbejde for dette. 

Din faglige profi l: Dansk på mellemtrin eller i udskoling
 Flere af følgende fag: tysk, fysik, historie, geografi , biologi, musik   

Du er en glad underviser og faglig dygtig 
Du er struktureret, målrettet og fl eksibel
Du er bestemt i din klasseledelse, som giver et godt læringsmiljø
Du har et tålmodigt, åbent og imødekommende sind
Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation.

Send din ansøgning elektronisk senest den 1. marts 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Skoleleder Jette Lindal Klemmensen
Ølgod Kristne Friskole
Lindbjergvej 35, 6870 Ølgod
Tlf.: 7077 7035 
jk@okrif.dk    www.okrif.dk

Drømmer du om at få familien med  l Israel, 
så er muligheden lige her:
30. juli – 6. august 2017 arrangerer Ordet og Israel 
en uges kursus for hele familien i Det Danske Hus i 
Tiberias. Målgruppen er familier med skolesøgende 
børn. Der vil være undervisning og ak  viteter for 
hele familien.
Man kan kombinere opholdet med en uge før eller 
e  er kurset på egen hånd. Pris: 5000,- pr. voksen, 
2500 pr. barn (Flyrejse er ikke inkluderet, den købes 
særskilt)

”Det glade Vand-vid” – familiekursus i Israel

T

Se mere på www.ordetogisrael.dk

Vores nuværende præst, Palle Flyger, har fået et kald til 
Den Internationale Kirke på Drejervej i København. Der-
for søger vi en ny præst. Har du lyst til at være præst, 
hyrde og leder for en spændende og udfordrende rejse 
fra lille til stor kirke? Så venter eventyret i Herning!

Du vil være menighedens daglige øverste leder. Arbejdet vil i høj grad 
foregå i samarbejde med menighedens teamledere og bestyrelse.
Du medvirker i udvikling af gudstjenesterne, frivillighedskulturen og 
menighedens sammenhængskraft. Endvidere forventes du, at bidrage 
til en visionær og innovativ udvikling af kirken ud fra vores definere-
de mission og værdier. 

Dine kvalifikationer:
�  Gode lederegenskaber
�  God til at håndtere diversitet blandt mennesker
�  Gode organisatoriske evner
�  Erfaren forkynder og underviser
�  Skal kunne kommunikere kristenliv i en nutidig kontekst

Vi tilbyder: Fuldtids ansættelse med attraktiv løn og pensionsordning. 
Herudover fri telefon, bogpakke og efteruddannelse mm.
Tiltrædelse senest 1. august 2017.

Send din ansøgning med CV og evt. anbefalinger til Tanya Sørensen 
på: tanya-s@herning-frikirke.dk
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Palle 
Flyger på: 40 78 70 88 
Seneste ansøgningsfrist: 31. marts 2017

www.herning-frikirke.dk    � @herningfrikirke

Herning Frikirke søger 
præst med lederprofil

Herning Frikirke er en pinsekirke og har teologisk og relationelt rødder i Pinsekirkerne i 
Danmark. Strukturelt er vi en selvstændig kirke med ansvar for vores egen drift, visioner 
og formål. Vi efterstræber et bredt samarbejde med kristne kirker i både Danmark og in-
ternationalt. Vi bygger vores kirke i Herning på et ønske om at praktisere Guds kærlighed 
i vores fællesskab og i forhold til vores by.
Herning Frikirke tæller pt. ca. 180 faste medlemmer. Hertil kommer vores rumænske me-
nighed på ca. 45 medlemmer. Herudover lægger vi hus til Frelsens Hær i Herning.

Søger venskab
Frisk og ungdommelig 
dame midt i 70’erne søger 
venskab med jævnald-
rende herre.

Billet-mrk. 05-01
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 29/1
14:00 Gudstjeneste fra Svend-
borg. Slag på en ”Syngeskål” 
markerer indledning til en længere 
stilhed midt i gudstjenesten fjerde 
søndag efter Helligtrekonger. Liturg 
og prædikant er sognepræst Anne-
Grete Thestrup i en stillegudstjene-
ste med salmer fra salmebogen, 
sange fra det franske klosterfæl-
lesskab Taizé og tid til eftertanke. 
Sendes også mandag kl. 8.30. 

14:45 Händels Messias
Britisk dramadokumentar fra 2015.
Mere end 250 år efter sin kompo-
sition er Händels Messias stadig 
det mest populære korværk i 
den vestlige verden. Men kun de 
færreste mennesker kender den 
hjerteskærende historie om vær-
kets tilblivelse og premieren på 
Foundling Hospital i 1750.

Torsdag 2/2
17:20 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case)
I New Zealand er Bryan Bruce 
er vært på et meget succesrigt 
program, hvor han gennemgår 
uopklarede kriminalsager. I 2010 
besluttede han at benytte de 
samme efterforskningsmetoder, 
som han brugte på de nutidige 
kriminalsager på den ultimative 
stadig uopklarede kriminalgåde: 
Hvem dræbte Jesus og hvorfor? 
Sendes også søndag kl. 14:45.

Fredag 3/2
04:45 Udryddelsen af de euro-
pæiske jøder (1:8). ”Illusionen 
brister”. Fransk dokumentarse-
rie fra 2015. 70 år efter krigens 
afslutning spørger man stadig, 
hvorfor den systematiske udryd-
delse af jøderne fandt sted.

Lørdag 4/2
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om, 
hvordan salmen ”Den yndigste 
rose” er gået verden rundt på grund 
af et eventyr af H.C. Andersen. Vor 
Frue Kantori ved dirigent Poul S. 
Jacobsen synger salmen fra Sankt 
Markus Kirke Sidste søndag efter 
helligtrekonger. www.dr.dk/tro

Søndag 5/2
14:00 Gudstjeneste fra Uhre 
Kirke ved Brande
Fra gammel tid fejrede man kyn-
delmisse som en helligdag for 
Jomfru Maria. Kyndelmisse bety-
der ganske enkelt lysmesse eller 
lysgudstjeneste. Der kan være 
brug for lys midt i mørket. Derfor 
holder Uhre Kirke hvert år en sær-
lig lysgudstjeneste sammen med  
konfi rmanderne og deres familier.
Sognepræsterne Anne Dolmer og 
Arne Holst-Larsen er liturger og 
prædikanter. Genuds. man. kl. 8.30.

14:45 Frans: De fattiges pave
Tysk dokumentar fra 2014.
Det er blevet nye tider i Vatikanet. 
I marts 2013 blev den argentinske 
kardinal Jorge Mario Bergoglio 
som den første latinamerikaner 
nogensinde valgt som overhoved 
for den katolske kirke. Her tegner 
et fi lmhold et portræt af den reform-
ivrige pave, der satser på dialog 
og ønsker at skabe en kirke, som 
retter sit fokus mod de fattige.

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

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satel-
lit 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

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.

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

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.

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

More 2 life TV
Regionalt TV i MUX 1. Kanal 
Nord: Mandag - t i rsdag 8:30, 
onsdag 23:00, torsdag 21:00, 
lørdag 10:00,  søndag 11:00. 
Kanal Øst: Mandag - torsdag 8:30, 
lørdag 11:30, søndag 15:00. 
Kanal Hovedstaden: Tirsdag 
11:00, onsdag 15:30, torsdag 
11:00, fredag 05:00.

Sat 7
Tlf. 74 56 23 88. Digitalt fra Omega 
1º vest. Digitalt fra Eutelsat 7 Hot-
bird 3, 13º øst. Sender kristent tv på 
arabisk 24 timer i døgnet. Program-
oversigt: www.sat7.org

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

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

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.

Radio 

Søndag 29/1
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Forfatter Mette Finderup besøger 
skurvognen for at tale om fantasy-
litteraturens betydning for børns 
religiøse univers. Genudsendelse 
fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Assens Kirke, Fyns 
Stift, 4. søndag efter helligtrekon-
ger. Prædikant: Ole Hyldegaard 
Hansen.
21.03 Tidsånd (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 30/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 31/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Tro, håb og passion. Maj Inge-
mann Molden besøger Skurvog-
nen for at tale om en livsrejse 
fra skuespiller, cowgirl og til yo-
galærer i Ålborg. Vært: Anders 
Laugesen. www.dr.dk/tro.
(Sendes også torsdag 20.30 og 
søndag 6.30).

Onsdag 1/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
P1’s nye program om historie og 
tro. Om hvor vi kommer fra, og 
hvor vi er på vej hen. Hver uge 
udfordrer Christoffer Emil Bruun 
en aktuel gæst på holdninger 
til og viden om værdier, ideer, 
historie og religion.
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 2/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Genudsendelse fra tirsdag.

Fredag 3/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 4/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 5/2
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Lindevang kirke, 
Københavns Stift. Sidste søndag 
efter helligtrekonger. Prædikant: 
Christiane Gammeltoft-Hansen.

Debat

Manipulation
Jeg lægger mig nødigt ud 

med pressen, da jeg har høje 
tanker om god journalistik. Der 
er imidlertid i fl ere dage blevet 
gjort et stort nummer ud af at 
fortælle os igen og igen, at Trump 
havde langt færre tilskuere til sin 
indsættelse end Obama havde i 
sin tid.  Det blev ”bevist” med 2 

billeder, der viste forskellen på 
de 2 tilskuermængder. Trump blev 
hængt ud som notorisk løgner.  
Men nu har CNN påvist, at han 
talte sandt. Det magre billede i 
Trumps disfavør var slet ikke taget 
på selve indsættelsestidspunktet, 
hvor Trump havde mindst lige så 
mange tilhørere som Obama. Der 
var simpelthen manipuleret med 
det viste luftfoto, som ikke var 
tidsangivet. Se fx http://edition.
cnn.com/interactive/2017/01/poli-
tics/trump-inauguration-gigapixel/ 

Jeg er ikke agent for Donald 
Trump.  Jeg ville have været lige 
så vred, hvis det havde været 
Hillary, der var blevet løjet ondt 
på af manipulerende medier.  Det 
såkaldte ”National Park System” 
ville have kunnet givet et temme-
ligt nøjagtigt tal på folkemængden 
på det relevante tidspunkt (altså 
selve indsættelsen), men det ville 
de ikke.               (Forkortet, red.)

JØRN NIELSEN,
H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Manden styrer lige imod mig; ”Hej du der, kan du låne mig en 
halvtredser. Jeg er totalt sulten, mand!” Nix, du bruger dem 
bare på bajere, tænker jeg, men skifter mening. Der står jo, at 
man skal give til dem, der beder. Han får pengene.

Som barn fi k jeg besked på at tage opvasken. Det blev 
forventet af mig. Når jeg selv tog initiativ, blev mine forældre 
glade. ”Alle som drives af Guds ånd, er Guds børn” betyder 
ikke, at han skal drive os frem som genstridige kameler, men 
at vi er villige til at stemme overens med hans natur og karakter 
og gøre det, som behager ham.

Før arbejdet med gademission troede jeg, at Gud især bruger 
dem, der modtager profetiske billeder, hører hans stemme og 
har tilskyndelser fra Helligånden. Konsekvensen var mismod, 
misundelse og et frustreret råb til himmelen: ”Hvorfor bruger 
du ikke mig, Gud?” Når vi beder for folk på gaden, hænder det, 
at de fælder en tåre, fordi Guds ord rammer plet. Selv føler 
jeg ikke en pind. Ved helbredelser får jeg aldrig gåsehud eller 
oplever en overnaturlig sitren i kroppen.

Senere ser jeg manden stå og spise en hotdog. Han var 
sulten. Min reaktion var dikteret af fordomme, men Guds ord 
gjorde dem til skamme. Lydighed kræver ikke Helligåndens 
ledelse. Det er ikke nødvendigt at vente hundrede år og en 
madpakke på, at Gud prikker til os, inden vi gør noget. ”Hvis 
ikke Helligånden bevæger mig, så bevæger jeg Helligånden”, 
sagde Smith Wigglesworth.

Eneste forskel mellem fårene og bukkene, som Jesus skilte 
fra hinanden, var villigheden til at gøre noget. Han sagde ikke 
ét ord om Helligåndens ledelse. Fårene handlede. Bukkene 
undlod at handle. Det er vildt skræmmende, at bukkene kaldte 
Jesus for Herre. Vi har tegnet et forkert billede af Gud, som står 
og kigger ned på sit folk: ”Per, Poul og Palle. Gør hvad I vil, men 
Preben vil jeg overøse med åndelighed.” 

Han er arkitekten bag missions-
befalingen og ivrig efter, at fl ere vil 
være kanal for hans kærlighed og 
kraft. Jesus er helten. Alle vi andre 
er tjenere. 

Er du får 
eller buk?

Kan det virkelig 
ske i Danmark?

Et efterskrift til læserbrev, bragt 
i Udfordringen Uge 2 2017 om 
Matau/Matin. 

Da jeg kort før jul hørte om 
fængsling af Matau (kaldet Matin), 
kom jeg til at tænke på, at der i mit 
lokalområde, nærmere bestemt 
Saltum, er en politiker, som jeg 
har stemt på, og som har sit hjem-
sted i Dansk Folkeparti. ”Haps”, 
tænkte jeg, ”han vil være en god 
talsmand for at redde Matin”. Jeg 
skrev til ham om sagen, men på 
trods af 2 henvendelser har jeg 
ikke hørt det mindste fra ham. Kan 
det virkelig passe, at partierne på 
Borgen tilsammen kan opbygge 
et hadefællesskab, så man bare 
sender en hjælpeløs fl ygtning lige 
i favnen på hans bødler?

Da jeg mødte Matin, overve-
jede jeg det at have kendskab til 
et ulovligt forhold og bare holde 
det for mig selv. Matin blev en 
rigtig god ven, en kristen bror, der 

havde og har krav på både min og 
statens beskyttelse. Som sagen 
har udviklet sig, var det den helt 
rigtige beslutning!

Hvis man vil lade Matin præ-
dike, før han sendes ud af landet, 
vil han sikkert sige til det politiske 
og statslige hadeselskab: På 
knæ for Frelseren og hans nåde 
for at livets vand kan gives gratis 
til jer, og lad så kærligheden og 
sandheden være retfærds model 
i livet, som skal leves!

FLEMMING ANDERSEN

DRAGET 49
9700 BRØNDERSLEV

DR Kirken 29.1 kl. 14:00 på DR K: Sognepræst Anne-Grete The-
strup prædiker ved en stillegudstjeneste med bl.a. sange fra det 
franske klosterfællesskab Taizé og tid til eftertanke. Foto: DR
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Helt ærligt - først fi nder de på alt det der - og så påstår 
de, at de har udviklet sig fra os... hvad bliver det næste?

- Den nye tagline minder os om 
skolens formål, siger forstan-
der Robert Bladt.

Børkop Højskoles bestyrelse 
har hen over efteråret arbejdet 
med at nyformulere højskolens 
vision. Det har ført til den konden-
serede tagline: “Jesus på hjerte”. 
En formulering, som fremover vil 
være en tydelig del af Børkop 
Højskoles profi lering som en del 
af højskolens logo.

Skolens dybere formål
- Jeg er rigtig glad for vores 

nye tagline, understreger Robert 
Bladt. “Den er en vigtig påmin-
delse for os, der arbejder med 

at lave bibelhøjskole. Vi har et 
dybere formål med vores skole. 
Vi skal have noget på hjerte, vi 
skal have Jesus på hjerte.

Samtidig sammenfatter vores 
tagline det, vi ønsker skal ske 
med vores elever. Vi ønsker, at 
de får Jesus på hjerte, så hans 
forunderlige nåde trænger helt 
ind i hjertet på dem, og ud i mund 
og hænder. 

På den måde får vi evange-
liet på hjerte i mødet med vores 
medmennesker og deres indre og 
ydre nød og behov.”

Hjælp mod hjertesygdom
I lyset af Bibelens beskrivelse 

af mennesket er taglinen ikke kun 

et udtryk for ekstra krydderi på 
livet. Den sammenfatter den helt 
nødvendige forandring, som må 
ske med et menneske. 

Robert Bladt uddyber: “I Skrif-
ten står der, at ‘Hjertet er det 
mest bedrageriske af alt, det er 
uhelbredeligt, hvem kan gen-
nemskue det?’ (Jer 17,9). Jesus 
bekræfter, at det står skidt til 
med vores hjerter. Herfra udgår 
de onde tanker og meget andet 
nedbrydende (Matt 15,19). 

Vi har fået noget på hjertet - en 
uhelbredelig sygdom. Men Jesus 
demonstrerede som Guds Søn 
sin magt til helbrede det ellers 
uhelbredeligt syge. Derfor har vi 
brug for at få ‘Jesus på hjerte’ - 

for vores egen skyld og for vores 
medmenneskers, vores kirkers 
og vores samfunds skyld.”

Vogt dit hjerte
Ordsproget siger: “Frem for alt: 

Vogt dit hjerte, for derfra udgår 
livet.” (Ordsp 4,23) Med den nye 
tagline ønsker Børkop Højskole at 
udfordre kristne til at sætte Jesus 
forrest og lade livet udgå fra ham. 

- Det er kendetegnet på de 
kurser, vi udbyder på højskolen 
og den hverdag, vi rammesætter 
for vores elever, slutter forstander 
Robert Bladt.

To elever fra Børkop Højskoles 
nuværende hold er her midt i 
en time om trosforsvar. 

På Børkop Højskole får 
man “Jesus på hjerte”
Indre Missions Højskole har nyformuleret sin vision og bruger nu ”Jesus på hjerte” som tagline.

Chris Sligh lægger rigtig godt ud med det energiske åb-
ningsnummer ’Freedom Song’, som er elektronisk poppet 
lovsang. Det er dejligt optimistisk, og selvom det ofte er 
enten elektronisk eller lovsangsmusik - og ikke så meget 
midtimellem, så fungerer det godt. Slighs gode stemme 
løfter niveauet en tak over gennemsnittet.

I Danmark er Sligh måske knap så kendt, men i USA er 
han kendt for at have været i 2007-fi nalen i American Idol. Det 
er jo ved at være nogle år siden, men Sligh har også været 
produktiv i mellemtiden. Dette er hans 6. album siden dengang. 

Og hvad er det her så for et album? Jo, det er gode, poppede 
lovsangsnumre, men klare og tydelige tekster om Gud og hans 
storhed. Og så er der det her lille twist af noget elektronisk 
musik. Jeg er ikke specielt vild med pop, så det kan godt farve 
min oplevelse lidt. Men jeg synes, at albummet i længden 
bliver lidt for ensformigt. Jo, det er velproduceret af dygtige 
folk, men alligevel. På den anden side er jeg overbevist om, 
at hvis man godt kan lide denne genre, så vil begejstringen 
nok være en tak højere, end min. Kvaliteten er god.

Til gengæld er det nogle gode tekster, som Sligh har skre-
vet. Og faktisk synes jeg, at teksterne bærer albummet langt. 
Det er umuligt ikke at tænke eller komme til at refl ektere over 
teksterne. Der er noget dybde i teksterne. Fx i nummeret 
’Backwards’: ”You overcame my curse and put death in reverse 
/ gave imperfection worth / You turn things backwards.”. 

Men på samme måde, som det er dejligt, at teksterne er 
stærke og tydelige, så er det faktisk også lidt irriterende! For 
det betyder, at musikken træder lidt for meget i baggrunden 
og så bliver det lidt for meget en mand, som står og synger 
– godt, men lidt for tydeligt. 

 Henrik Engedal

God stemme
og gode tekster

Hvad har Israel og Afghanistan 
eller Italien og Saudi-Arabien 
til fælles? Svar: De har samme 
favorit-bibelvers.

Verdens mest populære bibel-
vers i 2016 var Romerne 8,28:  
”Vi ved at alle ting samvirker til 
gode for dem, som elsker Gud, 
dem, som efter hans beslutning 
er kaldede”.

Dette vers blev fremhævet og 
delt mere end noget andet vers af 
YouVersions brugere. YouVersion 
er verdens mest populære bibel-
app, som er installeret på mere 
end 250 millioner unike enheder 
verden over.

Mange favoritvers
Nye tal fra YouVersion viser 

hvilke bibelvers, der er favoritten 
i 88 forskellige lande. Oversigten 
gengives bl.a. i Christianity Today.

Bibelverset fra Zakarias 14,9 

er sjældent favorit, men det står 
øverst på listen fra lande, som 
ellers ikke har meget tilfælles.

Verset står øverst på listen for 
både Israel og Afghanistan. Det 
samme gælder Frankrig, Finland, 
Sverige, Guadeloupe, Belgien, 
Martinique og Cypern.

Bibelverset lyder som følger:
”Da skal Herren være konge 

over hele jorden, og alle skal 
erkende, at der ikke er nogen 
anden Gud.” 

Verset fra Jeremias 29,11: ”For 
jeg ved, hvilke planer jeg har for 
jer, siger Herren, planer om fred 
og ikke om ulykke, planer om 
fremtid og håb.” hitter i 29 af de 
88 lande, bl a. i Norge, Saudi-
Arabien, Colombia og Italien.

Flere læser bibeltekster
på modermålet

Bibel-app’en blev i 2016 brugt 
stadig mere i lande som Argen-
tina, Cameroun, Mozambique, 

Bangladesh, Indonesien og Ne-
pal.

- Det er noget af den hurtigste 
vækst,  vi har set, når det gælder 
fremgang for læsning af Bibelen 
på modersmålet, vurderer You-
Version.

Det mest populære bibelvers 
på verdensplan, Romerne 8,28, 
blev delt hele 550.000 gange i 
2016. Men kun 9 af de ialt 88 
lande har dette vers øverst på 
listen. Blandt disse lande er USA, 
Singapore og Ghana.

KPK/Bodil

Verdens mest populære bibelvers
YouVersion har set på, hvilke bibelvers der bliver delt mest i 88 lande. 

”Vi ved at alle ting 
samvirker til gode 

for dem, som elsker 
Gud, dem, som efter 

hans beslutning er 
kaldede”.

”Da skal Herren 
være konge over 

hele jorden, og 
alle skal erkende, 
at der ikke er no-
gen anden Gud.” 

Rom. 8:28 er mest populært i 
bl.a. USA og Ghana. 

I Israel, Afghanistan og Sve-
rige citerer mange Zak. 14:9.
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Af Anne Gonge
volontør i Impact

Klummen

Lidt mere end en måned er gået for mig på 
Vida y Libertad, et lille børnehjem i Hon-
duras. Det er skørt at se tilbage. Og skørt 
hvad tid er for en størrelse. 

Tid synes mig endnu sværere at forstå og 
defi nere et sted som dette. Den nødvendiggør 
en udvikling; tvinger stædigt solen i knæ hver 
dag kl. 18 og trækker den igen selvsikkert op 
med en solid, men slidt kæde dagen efter og 
dagen efter igen.

Jeg kan huske, da jeg først kom her, at jeg 
nærmest ikke syntes, der var noget, jeg virkelig 
ville kunne bidrage med her. Alt fungerede lige-
som. Der var god struktur i dagsprogrammet, 
medarbejderne passede deres arbejde, og 
der var mange gode pædagogiske tiltag – helt 
anderledes end det børnehjem, jeg var volon-
tør på i Tanzania i midt-øst Afrika. Selvfølgelig 
kunne jeg ikke lade være med at forvente lidt 
det samme eller i hvert fald sammenligne. Men 
selv de unge på børnehjemmet virkede helt vildt 
velfungerende og fl ittige. Kirken, de kommer i, 
virker også virkelig til at have en sund og sand 
lære og et fællesskab karakteriseret af omsorg 
for hinanden rodfæstet i Kristus.

Så hvad var der for mig at gøre? Støve lidt 
mere af? Være overfl ødig? Sikken spændende 
agenda…

Det er dog gået op for mig siden, at der er 
noget at gøre her. Meget ligefrem. Og det er ud-
fordrende. Navnlig angående de ’velfungerende’ 

unge har jeg fået lov til at se mere af sandheden. 
Mange af dem har i sig en bitterhed over tilværel-
sen. Det kommer til udtryk på mange forskellige, 
individuelle måder. Én kan blive helt vildt ag-
gressiv ud af den blå luft. En anden har et stort 
behov for at fi nde ofre blandt de små. En tredje 
søger meget væk og kan blive tavs og indelukket. 
En fjerde låser sig inde på badeværelset i halve 
timer for at se sig selv i spejlet. Jeg tror, at i alle 
de vidt forskellige reaktioner og udtryk for sår på 
sjælen, så er der det fælles, at de sådan har brug 
for at få at vide, hvor uendeligt stor værdi de har.

 
Dét er altså min opgave at lade ordene ”alt 

mørkt kan elskes bort” fra sangen ”Der er nåde 
nok for os” råde i min tjeneste. Og i alt jeg gør. 
I alt vi gør. Lade det gennemsyre hele vores 
tankegang. Med den største kærlighedssejr på 
Jesu kors som fundament. Ikke lade det mørke 
få det sidste ord, men lade kærligheden sejre!

Vi har alle en plads at fylde

I uge 4 arbejder eleverne på 
Stubbekøbing Efterskole med 
en teaterforestilling om Emil 
fra Lønneberg.

Eleverne er involveret i alle 
aspekter af teaterproduktionen. 
Skuespil, lys og lyd, sceneteknik, 
rekvisitter og kostume, PR og 
forældrecafé.

Stykket bliver opført på forlæg 
af Dansk Teaterforlags udgave, 
som er en børnekomedie af Astrid 
Lindgren. Den er bearbejdet af 
Johan Gille og har Georg Riedel 
som komponist.

Forestillinger
Fredag den. 27. jan., kl. 10:00 

generalprøve med publikum, 
lokale børnehaver og indsko-
lingselever.

Fredag d. 27. jan., kl. 17:00 
forestilling for forældre og andre 
pårørende til eleverne.

Mandag d. 30. jan., kl. 19:00 
offentlig forestilling - alle er vel-
komne. Denne aften kommer 
borgere fra Stubbekøbing by og 
venner af efterskolen.

Meddel gerne ankomst til lærer 
Christian Elveberg, ce@stefal-
ster.dk eller 30 63 66 39.

Stubbekøbing Efterskole er 
en lille specialefterskole med 60 
pladser. Skolen er for elever fra 
8. årgang og opefter. Eleverne 
bliver ofte på skolen i fl ere år, 
og det er ikke usædvanligt med 
både 11. og 12. årgang grundet 
sen udvikling. Målgruppen er 
elever med særlige behov, med 
eller uden diagnoser, generelle 
indlæringsvanskeligheder eller 
sent udviklede. 

Efterskolen er en kristen skole 
med baggrund i Luthersk Mis-
sionsforening.

Bodil

Teaterkomedie om Emil 

Reservér dit døgn
Ring: 30 80 74 32
imb.dk

Få en smagsprøve på dit ophold

BIBELHØJSKOLE
FOR ET DØGN

Gratis!

Fra 1. februar indtager Simon 
Kammersgaard Lindbjerg 
kommunikationsmedarbej-
derens kontor i Kristeligt For-
bund for Studerende. Herfra 
skal han arbejde med alt fra 
hjemmeside til plakater over 
studentermagasinet Til Tro.

Kristeligt Forbund for Stude-
rendes (KFS) nye kommunikati-
onsmedarbejder overtager bl.a. 
ansvaret for KFS’ indsats på 
Facebook, e-mail, materialer og 
hjemmesiden.

Kendt med KFS-arbejdet
- Én gang KFS’er, altid KFS’er. 

Som tidligere LTC’er (elev på 
KFS’ Ledertræningscenter, red.), 
KFS-repræsentant samt ivrig 
lejrdeltager står KFS mit hjerte 
meget nært. KFS er for mig 
en spændende, dynamisk og 
levende organisation, fyldt med 
dygtige og inspirerende medar-
bejdere og frivillige. 

Jeg er glad, stolt og ydmyg 
over snart at kunne kalde mig 
en del af KFS’ medarbejderfl ok, 
fortæller den 34-årige Simon.

Han bor med sin kone Anna i 
Herning, hvor han har arbejdet 
som underviser på LærDansk. 
Han forklarer:

”Jeg glæder mig til at arbejde 
med kommunikation og til at 
inspirere og brænde igennem på 
forskellige kommunikationsplat-
forme. Jeg ser frem til at arbejde 
med nyhedsbreve, sociale medier 
og hjemmesiden og til at kigge 
med nye øjne på KFS’ materialer 

og fornemme visuelle udtryk. 
Og så glæder jeg mig rigtig 

meget til at arbejde med og tjene 
frivillige, som har hverdag ude i 
virkeligheden, og som brænder 
for KFS’ arbejde og vision.”

Tidligere gymnasielærer
Simon er uddannet i engelsk 

og religionsvidenskab ved Kø-
benhavns Universitet og har ef-
terfølgende blandt andet arbejdet 
fem år på gymnasium, heriblandt 
fi re år på Det Kristne Gymnasium 
i Ringkøbing, og den baggrund 
mener han kan gavne ham i de 
kommende opgaver.

”Især min baggrund fra gym-
nasiet, føler jeg, klæder mig 
godt på til at kunne udvikle og 
præsentere noget spændende 
og relevant materiale i KFS. Jeg 
håber desuden, at min baggrund 
som KFS’er og LTC’er giver mig 
et godt udgangspunkt til bedre at 
kunne forstå, hvad vi i KFS’ admi-

nistration kan gøre for at hjælpe 
menige KFS’ere i hverdagen på 
gymnasier og studiesteder.”

Værdi kommer ikke 
af præstationer

Det er vigtigt for Simon, at KFS’ 
formål er at kende Jesus og gøre 
Jesus kendt i studieverdenen:

”Det betyder alverden for mig at 
arbejde i en organisation, hvor jeg 
kan bruge mine kompetencer og 
evner til at udbrede kendskabet 
om Jesus. I den konkurrence- og 
præstationskultur, vi har skabt i 
vores samfund og studieverden, 
især over de senere år, har det 
vel aldrig været mere relevant 
at vide, at vores værdi hverken 
måles i opgaver, karakterer eller 
lærere og kammeraters accept. 

Vores værdi er blevet sat af 
vores skaber og kan afl æses ved 
at kigge på, hvad Jesus gjorde 
for os på korset. Det er et bud-
skab, der sætter os fri til at søge 
viden og uddannelse på et sundt 
grundlag.”

Bidt af crossfi t
”I min fritid plejer jeg mine 

ømme muskler og høvler hård 
hud af mine hænder. Det er 
noget, der kommer helt naturligt 
som crossfi t-atlet, især når man 
er så bidt af sporten, at man tager 
afsted 5-6 gange om ugen.

Simon Kammersgaard Lind-
bjerg overtager stillingen som 
kommunikationsmedarbejder i 
KFS efter Jens Jørgen Jensen.

Bodil

Ny kommunikations-mand i KFS

Simon Kammersgaard Lindbjerg 
er tidligere gymnasielærer på KG 
i Ringkøbing.

Stubbekøbing Efterskole holder forestillinger fra 27. -30. januar.

Stubbekøbing Efterskoles 60 
elever laver skuespil, lys og lyd  
mm til teaterkomedien om Emil 
fra Lønneberg. 

- I KFS handler det om at kende Jesus og gøre Jesus kendt, siger den nye 
medarbejder i studenterbevægelsen.
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Den 28. december foregik den 
7. internationale bibelkonkur-
rence for voksne i Jerusalem. 
Statsminister Benjamin Netan-
yahu stillede fl ere af spørgs-
målene, skriver bladet Karmel.

Fem af statsministerens otte 
spørgsmål om tekster fra Det 
gamle Testamente lød:

1. Hvem sagde:
”De, hvis navne er skrevet i 

Herrens bog, de som overlever 
Jerusalems ødelæggelse, skal 
være hans hellige folk.”?

2. Hvem sagde:
”Selv mennesker fra de store 

nationer vil komme til Jerusalem 
for at søge Herren og bede om 
hans velsignelse.”?

3. Hvem sagde:
”Så talrige vil jeg lade dem blive 

i byerne, som før lå i ruiner. Når 
det sker, skal alle indse, at jeg er 
Herren.”?
4. Under hvilken leder blev 
der sagt: 
”Triumftoget gik gennem byen 
og nåede frem til templet ak-
kompagneret af harper, lyrer 
og trompeter.”?

5. Hvem sagde: 
” Tænk på jeres Gud, skønt I 
er i et fjernt land, og glem ikke 
Jerusalem.”

Svar:
1. Esajas (Esajas Bog 4:3); 2. Zakarias (Zak 8:22); 

 3. Ezekiel (Ezekiel 36:38); 4. Joshafat (2 Krøn. 20:28);
 5. Jeremias (Jer. 51:50)

Benyamin Netanyahu havde sendt sine otte svære spørgsmål på en video. De lød typisk: ”Hvem 
sagde...”?  Ialt 27 fi nalister fra hele verden deltog. To vindere kom til at dele førstepladsen; den 
ene kom fra New York, den anden fra Israel.

Kultur er det, vi dyrker. Og i 2017 vil Århus åbne en masse 
udstillingsvinduer, som folk fra nær og fjern kan komme og 
kigge ind af. 

Året vil være spækket med kulturoplevelser inden for såvel bil-
ledkunst som litteratur, musik, events og meget mere. 

I et frit, demokratisk samfund er kunstens frie udtryk en værdi 
i sig selv, al den stund at totalitære systemer brænder bøger på 
bålet, fordi kulturen ikke passer ind i diktaturets snævre system 
og tankegang. 

Med det overfl ødighedshorn af udstillinger og begivenheder, 
der er planlagt for Kulturby 2017, er der lagt op til et uforglem-
meligt år i Jyllands hovedstad, hvilket også dronningen udtrykte 
i sin nytårstale. 

Set fra et kristent synspunkt vil jeg håbe, at også kirkerne i 
Århus kommer på banen med det, de dyrker. Måske på nye, ori-
ginale måder kommer ud i det brogede bybillede med det glade 
budskab om tilgivelse, håb og fællesskaber, hvor folk kan komme, 
som de er. At også kirkens liv må blomstre netop i Kulturåret 2017. 
Det kan være gennem talerstole med værdidiskussioner, kor- og 
sangevents – kun fantasien sætter grænser. 

Men det, der er originalt for den personlige kristne tro er, at den 
giver mere end en varm følelse, når man står over for et fantastisk 
kunstværk. Den kan forandre personen indefra. Er det kultur? Ikke 
i sig selv, men når denne oplevelse leves ud i et hverdagsliv, så vil 
det skabe en ny livsstil. 

Er jeg da en kulturkristen eller en kristen med en kultur? Ja, 
uanset hvordan vi vender ordene, så er vi som kristne en del af 
vores samtid og dens kultur. Det var Jesus også, en jøde med et 
budskab ind i sin samtid, en røst der blev hørt og nåede langt ud 
over det lille land. 

Jeg opfordrer kirken, de kristne i Århus, til at komme på banen 
på mangfoldige måder i 2017.  Kom ud med digte, sange, melodier, 
billedkunst om, hvad troen betyder. 

Støv kirkerne af, og læg den røde løber ud, 
så folk fra nær og fjern kan fi nde kongeve-
jen ind i det fælleskab, som dyrkes. Midt 
i vores pulserende samtid!

Kristen kultur 
i en kulturby

Af Ole Bering, 
Højbjerg
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Besøg vores web-shop 
på Hosianna.dk
(...også til mobil og iPad)
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