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Ny imam-lov sætter kristne under pres 

Af Bodil Lanting

Imamloven, som trådte i kraft 
den 1. januar, får ikke kun 
betydning for muslimer, men 
også for kristen forkyndelse 
og undervisning.

- Selv om imamlovens hen-
sigt er at sætte grænser for 
”hadprædikanter” - udløst af 
TV-dokumentaren ’Moskeerne 
bag sløret’ - er den formuleret, så 
den kan bruges mod alle religiøse 
grupper.

Loven indvarsler en ny epoke, 

hvor der sker et politisk indgreb i, 
hvad der må prædikes. Det ram-
mer kristne kirkers forkyndelse.

Samtidig kommer forslag om 
forbud mod omskæring af dren-
ge, hvilket vil ramme især jøder 
hårdt, understreger sognepræst 
Jørgen Jørgensen. 

Særregler for forkyndere
Sognepræsten forklarer, at 

der nu for første gang er kom-
met et skel mellem, hvad der 
må siges på en prædikestol og 
i et forsamlingshus eller ved et 
politisk møde. 

Religiøse forkyndere er nemlig 
fra 1. januar 2017 underlagt andre 
restriktioner i forhold til ytrings-
frihed end almindelige borgere. 

Lovgivningen er udløst af en 
TV-dokumentar optaget med 
skjult kamera i flere moskeer 
- og formålet er at begrænse 
fundamentalistisk og radikaliseret 
islam. Men i lighedens navn er 
de nye love blevet formuleret, så 
det i princippet drejer sig om alle 
religioner. 

Loven antyder dermed, at alle 
religiøse mennesker og institutio-
ner udgør en særlig risiko. 

Skærpet tilsyn
Med den nye lov er der åbnet 

for, at kirkens forkyndelse kom-
mer under skærpet overvågning 
– mere end fx politiske partier 
eller sekulare interessegrupper. 
Men loven indebærer også, at 
tilsynet med kristne skoler og 
institutioner nu skal være mere 
detaljeret på en række områder. 

- Spørgsmålet er, om demo-
kratisk overvågning altid er et 
gode. Bevæger vi os i retning 
af et samfund, hvor demokratiet 
bliver det nye mantra, der altid 
skal afgøre, hvad der er sandt 

og forkert? 
Smider vi de kristne værdier 

- og den kristne tro ud med ba-
devandet, når vi i øjeblikket er 
optaget af at sætte grænser for, 
hvilke islamistiske budskaber vi 
ønsker at give plads for? spørger 
Jørgen Jørgensen. 

Fortsættes side 4.

Den nye lov åbner også for indgreb i kristnes fundamentale frihedsrettigheder, mener sognepræst Jørgen Jørgensen. 

Her er det efterskolen Alterna, som varmer sig ved bålet og fællesskabet på en overlevelsestur.

 - I lighedens navn er den nye 
lov formuleret, så den også 
rammer kristne, siger sogne-
præst Jørgen Jørgensen fra 
Aabenraa. 

NY
BOG

Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier, 

at de spreder sandhed og godhed.
* At falske ånder mister deres magt.

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

* Og 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 til mandag 6/2.

Keld A. Pedersen, som startede 
frikirken ”En Åben Dør” i Vejle, 
døde kort før midnat den 31. 
december. 

Keld havde dårligt hjerte i en 
del år og blev indlagt på Vejle 
Sygehus, Hjerteafdelingen, i 
ugen mellem jul og nytår.

Keld Pedersen fi k et kald til at 
tjene Gud allerede som 20-årig, 
da han tjente i Brovst. 

”Du er ikke længere din egen,” 
huskede Keld Pedersen at der 
ligesom blev sagt ind i hans liv. 

Han tog derfor til Bruxelles for 
at tjene penge til præsteuddan-
nelsen på Baptisternes teologi-
ske seminarium i Tølløse.

Han blev derefter ansat på 
prøve i Rødekro og Egernsund 
og derefter ordnineret i 1969. Året 
efter blev han gift med Mette, og 
de tog 7 år senere på en 2-årig 
bibelskole i Schweiz.

 Herefter kom de til Vejles bap-
tistkirke, hvor der dengang var ca. 
100-150 medlemmer. 

Længtes efter mere
Mette og Keld Pedersen havde 

fra begyndelsen en længsel efter 
at opleve mere med Gud. 

De deltog derfor fl ittigt i den 
fornyelsesbevægelse, der gik 
gennem stort set alle kirkesam-
fund i begyndelsen af 1970’erne. 

Med inspiration fra folkekir-
kepræst Svend Boysens pinse-
stævner og den norske evangelist 
Aril Edvardsens sommerstævner 
spirede planerne om et eget som-
merstævne på Vejle-egnen.

– Da vi kom til kirken i Vejle, be-
gyndte vi at holde missionsuger 
to gange om året, forår og efterår, 
fortalte Keld i et interview med 
Udfordringen i 2009, hvor han 
kunne fejre sit 40 års prædikant-
jubilæum.

– Det med Helligåndens dåb  
var noget nyt og blev af mange 
betragtet som farligt. Men vi gik 
direkte efter talere, som havde 
noget at bidrage med på det 
karismatiske felt. 

– Vi ønskede ikke at kaste 
vores baptistiske arv over bord – 

men derimod at berige den med 
det nye, vi oplevede. 

Købte telt til 400
Kirken købte et telt med plads 

til 400-500 mennesker, som blev 
stillet op på Trelde Næs ved Fre-
dericia mange somre i træk.

– Efterhånden oplevede vi, at 
skellet mellem vores ønsker og 
baptistkirkens struktur voksede, 
og i 1989 sagde jeg op, erindrer 
Keld. 

– Jeg tænkte, at 6-8 stykker 
måske ville følge med os – men 
der var ca. 30, der gik med ud. 
Det var faktisk ikke os, der tog 
initiativ til at starte menigheden, 
men gruppen, der forlod kir-
ken, organiserede det og spurgte, 
om vi ville være præstepar for 
dem.

Og dermed var Frikirken ”En 
Åben Dør” en realitet. Et af kir-
kens kendetegn er, at man kan 
blive medlem uden at blive døbt 
(igen, hvis man var barnedøbt).

 

 
Kendetegnet for Frikirken En 
Åben Dør er, at mange menne-
sker har bidraget til dens vækst 
og eksistens. Der er ikke nogen, 
der kan sige: Det er mit værk! 
konstaterede Keld, der også glæ-
dede sig over det gode netværk 
med andre præster og kirker i 
byen bl.a. gennem Evangelisk 
Alliance.

Det lykkedes dog ikke at holde 
sammen på menigheden på langt 
sigt. En større gruppe unge gik for 
nogle år siden over i Apostolsk 
Kirke. Men kirken fortsætter.

– Vi har kendt Keld siden hans 
ansættelse som præst i Baptist-
kirken i Vejle og senere i Frikirken 
En Åben Dør, hvor vi har tjent 
sammen i menighedsrådet i godt 
20 år. Keld stod altid fast på Or-
det, som fyldte hans liv – jeg har 
set fl ere bibler blive til ”æselører” i 
vor tid sammen, fortæller kirkens 
forstander, Kurt Nielsen.

Henri.

Keld kunne fejre 
sit nytår i himlen
Grundlæggeren af ”En Åben Dør” døde med året.

Lørdag den 21. januar holder 
Tony Sperando seminar i Beta-
nia KirkeCenter om forholdet 
mellem Israel og Kirken.

Præst Morten Patrzalek fra 
Betania KirkeCenter fortæller om 
gæsten fra Israel:

”Tony Sperando er ledende 
præst i kirken: ”Kehilat Hama-
ayan”. Dette kan oversættes som: 
”Forsamlingen ved kildens ud-
spring”.  Menigheden er en mes-
siansk forsamling, der primært 
består af hebræisktalende jøder.”

Socialt arbejde i Israel
Kirken ligger i Kfar Saba ved 

foden af Samarias bjerge i Israel. 
Kfar Saba er en forstad til Tel Aviv.

Menigheden består af fl ere ge-
nerationer, fordelt over mange na-
tionaliteter. De ser det som et kald 
at nå og rumme de jøder, der im-
migrerer til Israel fra Østeuropa. 
Menigheden er også involveret i 
socialt arbejde i området. 

Kontakt med danskere 
Betania Kirkecenter har haft 

kontakt til menigheden primært 
gennem missionærparret Anne-

Lise og Peter Madsen. I de se-
nere år er den kontakt blevet 
styrket gennem Dorrit og Torben 
Madsen. Også præsteparret fra 
Betania Kirkecenter, Anette og 
Morten Patrzalek, har besøgt 
menigheden, hver gang de har 
været i Israel. 

Taler om kristne og jøder
Tony er en passioneret taler 

og forfatter. Han brænder også 
for lovsang og tilbedelse og har 
skrevet fl ere sange. Han fi nder 
stor inspiration i Esajas kap. 61 
om Israels frelse.

Under besøget i Betania Kir-
keCenter holder Tony seminar 
om eftermiddagen. Her vil han 
med udgangspunkt i sin bog om 
mysteriet Israel og Kirken tale om 
”Ikke-jødens” rolle og hans ansvar 
og relation til det jødiske folk. 

 Alle er velkomne, og der er 
ikke tilmelding.  Det er gratis at 
deltage, men der vil være en 
indsamling under seminaret. 

Tony Sperando vil opholde 
sig i Danmark i perioden 19.-23. 
januar.

Bodil

”Kirkeligt” konsulentfi rma 
ansætter seniorkonsulent 
Firmaet Musskema.dk, som blev 
startet af Indre Missions tidligere 
generalsekretær Poul Langager-
gaard, har fra 1. januar ansat John 
Hansen, Brønshøj, i en ny stilling 
som seniorkonsulent.

Den nye konsulent skal arbejde 
bl.a. gennem netværk med både 
private og offentlige virksomheder i 
Storkøbenhavn og på Sjælland. John 
Hansen (63) har siddet med i en række 
erhvervsnetværk og vil fremover re-
præsentere Musskema.dk bl.a. i FCK’s erhvervsnetværk i Parken.

John Hansen har et bredt og indgående kendskab til virksom-
hedstyper og HR-opgaver, fordi han de seneste 25 år har været 
medejer af den grafi ske produktions- og rådgivningsvirksomhed 
Atracit i Roskilde. Han har også tidligere udført personale-, uddan-
nelses- og marketingopgaver i den fi nansielle sektor Desuden ejer 
han netværks-app’en FLIER. Han er oprindelig bankuddannet og 
merkonom i markedsføring.

Musskema.dk har fl ere kirker, menighedsråd og kirkelige orga-
nisationer som kunder, bl.a. Lolland Falster Stift og Willow Creek 
Danmark.

Bodil

Messiansk-jødisk
præst taler i Brande

Tony Sperando stammer fra Frankrig, men bor nu i Israel. Han 
er gift med Orna, og de har fi re børn og et barnebarn. 
Tony taler i Betania KirkeCenter om forholdet mellem Israel og 
Kirken, bl.a. om ikke-jøders forhold til jøderne.

Tidligere forstander på Sankt 
Lukas Stiftelsen er død
Tidligere forstander for diakonissehuset 
Skt. Lukas Stiftelsen i Hellerup, pastor 
emeritus Gunner Tøttrup, døde den 20. 
december. Han blev begravet fra Skt. 
Lukas Stiftelsens Kirke den 29. december.

Gunner Tøttrup (født 1920) afsluttede sin 
teologiske embedseksamen i 1953. Han har 
bl.a været præst i Emdrup Kirke (1970-1978). 
I 1977 blev Gunner Tøttrup indsat som præst 
og forstander for Skt. Lukas Stiftelsen. Han 
blev pensioneret fra stillingen i 1996.

Igennem mange år var Gunner Tøttrup aktiv i bl.a. KFUM’s 
Soldatermission. Han skrev også andagterne til rubrikken ”Ordet” 
i Kristeligt Dagblad gennem mange år. I 2000 fi k han udgivet den 
nu udsolgte andagtsbog ”Lys på vejen” på Lohse Forlag.

Gunner Tøttrup nåede at fejre diamantbryllup sammen med 
sin nu aføde hustru Kamma. Han efterlader to sønner og deres 
ægtefæller foruden børnebørn og oldebørn.

Bodil

Kirkelig billedkunstner død
Bodil Kaalund, der har udsmykket 27 kirker og illustreret fl ere 
bibler, døde den 22. december 2016, 86 år gammel.

Bodil Kaalunds illustrationer til den nye bibeloversættelse fra 
1992 blev den direkte anledning til oprettelsen af Museet for 
Religiøs Kunst i Lemvig. I samme by kom hun i årene 1977-1988 
til at lave en totaludsmykning af kirken, og hun blev udnævt til 
æresborger i byen. Foruden grafi ske værker og malerier har hun 
arbejdet med glasudsmykning.

Bodil

Økumenisk kirke-
vandring i København
Alban- og Sergijsamfundet www.albanogsergijsamfundet.dk ind-
byder til den 63. økumeniske Kirkevandring torsdag 19. januar kl. 
18.30 med start i Skt. Pauls kirke (evangelisk-luthersk) i Nyboder.

Fra Skt. Pauls Kirke går kirkevandringen til Jerusalemskirken (me-
todistisk), St Ansgar domkirke (romersk-katolsk), St Alexander Nevskij 
kirke (russisk-ortodoks) eller St Alban’s Church (anglikansk) og slutter 
i Gustafskyrkan (evangelisk-luthersk). 

Biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker over bedeugens tema: »For-
ligelse - Kristi kærlighed tvinger os« ud fra 2. Kor. 5,14-20.

I hver af kirkerne vil der være en liturgisk andagt under ledelse af 
præster og kirkemusikere.

I Gustafskyrkan kan der købes kaffe og kanelbullar.
Arrangementet indgår i Den Økumeniske Bedeuge for Kristen Enhed
www.danskekirkersraad.dk

Bodil

Betania KirkeCenter har i fl ere år haft kontakt 
med Tony Sperando gennem danske missionærer.
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Af journalist
Tina Varde

- Jeg tror, vi kom-
mer tættere og 
tættere på Gud jo 
fl ere smerter, vi går igennem, 
siger Leif Lund. 

Han er gået fra at være Pin-
sekirke-barn til rockerpræsident, 
til familiefar og offer for en trafi k-
ulykke, hvor hans datter og kone 
mistede livet…og tilbage til Gud. 

Siden 2004, da han i Pinsekir-
ken i Roskilde sagde ja til at blive 
frelst, har han hjulpet andre med 
at fi nde vej til Gud.

Med afsæt i sin egen glæde 
ved motorcykler er han bl.a. 
med til at dele BikerBiblen ud på 
motorcykeltræf og i MC-klubber 
rundt om i landet. Hans eget 
vidnesbyrd er i øvrigt med i den 
bibel, og han er medlem af den 
kristne motorcykelklub Exodus. 

Præsident for 666
-  Jeg er vokset op i en kristen 

familie, der kom i Pinsekirken 
i Roskilde, men da jeg var 18 
år, syntes jeg, at alt var forbudt 
hjemme. Dengang følte jeg, at 
jeg blev slået i hovedet med 
Biblen, og jeg ville hellere ud og 
”leve livet”. 

- Det startede med værtshuse, 
speed og hash. Så begyndte jeg 

at køre på motorcykel, og året 
efter, at jeg var kommet med i en 
rockerklub, blev jeg præsident for 
den. Dengang hed den 666, men 
i dag hedder den Bandidos. (666 
er i Bibelen et tal for Antikrtist, 
red.) 

Vi troede, vi var udødelige, og 
syntes, det var fedt, når folk var 
bange og havde ”respekt” for os.  
Men jeg fandt aldrig glæde og 
indre ro ved det, fortæller Leif, 
der i dag er 63 år.  

Efter at have været faret vild i 
rockermiljøet i nogle år, lagde han 
afstand fra det.

For 34 år siden fik Leif sin 
første datter. Sammen med sin 
hustru fl yttede han til Fjenneslev, 
og to år senere meldte han sig ud 
af rockerklubben.

Parret fi k også en søn, men 
han vejede 6½ kilo ved fødslen, 
som udviklede sig katastrofalt. 

- De måtte bl.a. brække min 
søns skulderparti for at redde 
min kone under fødslen. Han blev 
multihandicappet og lå i respirator 
i en måned. Da vi så slukkede for 
respiratoren, døde han fredeligt.

Kort tid efter blev hustruen 
gravid igen. Med halvandet års 
mellemrum fi k parret to piger til, 
og Leif Lund forsørgede familien 
som betonarbejder.

- Vi levede et almindeligt lyk-
keligt familieliv, indtil den 22. juni 
2003, siger han.

Den værste ulykke
Den sommerdag tog Leif på 

ferie med sin hustru og deres to 
yngste døtre, som på det tids-
punkt var 11 og 12 år. 

På motorvejen i Vejle var der 
sket et trafi kuheld. Der var en ti 
km lang kø. En lastbil med beto-
nelementer kolliderede med Leifs 
bil. Konen og deres yngste datter 
blev slået ihjel på stedet. Hans 
12-årige datter overlevede, men 
brækkede utallige dele i kroppen.

- Hun måtte bl.a. sættes sam-
men med en masse skruer i 
bækkenet, siger Leif.

Han blev selv genoplivet 4-5 
gange af en lastbilchauffør, der 
holdt i den lange motorvejskø. 
Chaufføren, som kunne hjerte-
massage, skrev senere et brev 
til Leif, hvori han forklarede, hvad 
der var sket. Selv husker Leif intet 
fra ulykken.

Lå i koma en måned
Først var han på sygehus i 

Vejle, så i Odense. I over en 
måned lå han i koma. 

- Da min ældste datter, som 
ikke var med på ferie, spurgte 
lægerne, om jeg ville overleve, 
sagde de, at hvis jeg gjorde, så 
ville jeg nok havne i en kørestol. 
Det var nærmest kun hjertet, der 
virkede. To brækkede ribben var 
gået igennem lungerne, der var 
hul på milten… men min fami-

lie udsatte begravelsen af min 
kone og datter. De håbede, jeg 
vågnede og kunne deltage i den.

Forbøn af Hans Berntsen 
- Min mor og far var jo troende. 

De bad hele tiden for mig. De 
kontaktede også Hans Berntsen. 
Han havde ikke tid til at komme, 
men han bad for mig over et 
bedetæppe, som de fi k og lagde 
over hovedet på mig. To-tre dage 
senere vågnede jeg – netop 
den dag, hvor min kone og dat-
ter skulle begraves. De optog 
begravelsen på video til mig, 
fortæller Leif.

Heldigvis havnede han ikke i 
kørestol, men blev fysisk velfun-
gerende igen. Men en ting var de 
fysiske mén efter ulykken; noget 
andet var de psykiske – det følel-
sesmæssige kaos, han havnede i 
bagefter…Det tog meget lang tid 
at blive hel igen.

- Min bror og svigerinde fl yt-
tede ind til mig det første års tid 
efter ulykken. Min datter kom i 
pleje hos min kones søster. Jeg 
var ikke hel nok til selv at kunne 
klare det. Vi prøvede på et tids-
punkt, men det gik ikke, siger han.

Familien skubbede på for at få 
ham tilbage til kirken.

- Min bror, Jack, forærede mig 
en BikerBibel, og jeg valgte at 
blive medlem af Exodus. Min 
mor og far sagde mange gange: 

”Skal du ikke med i kirke?” Men 
jeg fandt hele tiden på undskyld-
ninger, fortæller Leif.

Et vink ovenfra
14 dage senere  -  ca. et år efter 

ulykken - mødte Leif tilfældigt en 
gammel kammerat og hans kone 
på gaden.

- Mens vi står og taler sammen, 
træder hans kone pludselig et 
skridt tilbage, fordi hun i sit indre 
hører en stemme sige at jeg skal 
møde hendes søster. Men det 
får jeg først at vide fjorten dage 
senere.

- På det tidspunkt er min bror 
og hans kone ved at fl ytte ud af 
mit hus. Og jeg kunne ikke rigtig 
fi nde ud af at være alene i huset 
med alle minderne. Derfor kørte 
jeg ofte ud og sov forskellige 
steder -  hos mine forældre, hos 
venner, i naturen. Men jeg tog 
altid ud til huset for at tømme 
postkassen, og en dag lå der et 
brev fra den omtalte søster. 

Fortsættes side 17.

Rockerpræsidenten kom 
tilbage til Gud efter tragedie  

Leif Lunds rejse bort fra troen har været smertefuld. En trafi kulykke, hvor han mistede kone og datter, blev vendepunkt for den tidligere rocker-præsident.

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

Af Bo Henriksen

Denne introduktion til moderne 
gademission giver indblik i 
glæder og modstand fra det 
virkelige liv uden for kirkens 
mure. Vi befi nder os midt i en 
åndelig kamp, hvor én af de 
største slagmarker er gaden - 
dér færdes alle.

91 sider, lommeformat
 Kr. 49 - køb 5 stk. for 100 kr.

Et trompetkald for krigere
- ny gademission
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

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

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

videnskabelige bedrag.”vi

198,-
Helge Hoffmann

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Af Steen Jensen

En stribe aarhusianske kirker 
slår i ugens løb dørene op til 
fælles bøn på tværs af kirke-
lige og teologiske forskelle. 
Det sker i forbindelse med 
Bedeugen, der arrangeres af 
Evangelisk Alliance, og som 
hvert år samler kristne verden 
over til fælles bøn.

I Aarhus blandes kortene, så 
de enkelte præster for en stund 
forlader egen kirke for at være 
taler i en af de andre kirker under 
Evangelisk Alliance Aarhus. 

Der vil blive bedt for byen, kir-
kerne, landet og for den verden, vi 
er en del af, og årets tema hedder 
”Enestående”. 

Temaet er inspireret af de teo-
logiske principper for den luther-
ske reformation for 500 år siden, 
men hensigten er dog ikke at 
fremhæve det særligt lutherske.

Ved Bedeugen sidste år i Aar-

hus deltog fl ere end 1000 i ar-
rangementerne og bønnerne, og 
der blev i ugens løb indsamlet 
knapt 39.000 kr. til uledsagede 
fl ygtningebørn.

Evangelisk Alliance samler i år 
ind til arbejdet blandt undertrykte 
og forfulgte kvinder gennem tre 
konkrete projekter.

Ugens program
I dag søndag kl. 16.00: Sct. 

Pauls Kirke: Jürgen Galonska, 
Citykirken, taler.

Mandag kl. 19.30: Metodist-
kirken: Linda Wilson, Eurolife 
Kirken, taler.

Tirsdag kl. 19.30: Frelsens 
Hær: Thomas Nedergaard, Chri-
stianskirken, taler. Samme dag 
kl. 14.00 taler Hans-Christian 
Vindum Pettersson, KFS, i mis-
sionscenter Stjernen ved et sær-
ligt arrangement for seniorer.

Onsdag kl. 19.30: Christi-
anskirken: Ove Sørensen og 
Christina Preisler fra Metodistkir-

ken taler ved en meditativ guds-
tjeneste. Kl. 17.00 samme dag 
taler Daniel Lind ved en særlig 
gudstjeneste for børnefamilier i 
Aarhus Bykirke.

Torsdag kl. 19.30: Aarhus 
Valgmenighed: Niels Jørgen 
Holm Larsen, Indre Mission, taler 
ved en gudstjeneste målrettet 
studerende. 

Fredag kl. 19.30: Saralystkir-
ken: Herbert Krawzcyk, Katolsk 
Kirke, taler.

Næste søndag rundes Bede-
ugen af i Citykirken kl. 19.30, 
hvor Flemming Baatz Kristensen 
fra Sct. Pauls Kirke er taler.

Bøn på tværs 
i Aarhus

I Aarhus besøger mange kristne hinandens kirker. Der er dog 
ingen bedeuge-arrangementer i Domkirken.

Fortsat fra forsiden

Imamloven, som trådte i kraft 
den 1. januar, får ikke kun 
betydning for muslimer, men 
også for kristen forkyndelse 
og undervisning.

Den nye lov er emnet for et 
foredrag i Sct. Nicolai Kirke i 
Aabenraa den 18. januar. Hans 
foredrag om disse problemstil-
linger er arrangeret af Nicolaifæl-
lesskabet i Aaberaa. 

Arrangementet den 18. januar 
starter med lovsang for hele fa-
milien. Derefter går børn og unge 
til hver deres grupper, mens de 
voksne bliver tilbage i kirken til 
foredraget. 

Bodil

Imamlov presser
også de kristne
Den nye lov griber også ind i kristnes frihedsret-
tigheder, mener sognepræst Jørgen Jørgensen. 

Sognepræst Jørgen Jør-
gensen fra Aabenraa holder 
foredrag om imamloven.

Kristne mødes på tværs af kirkeskel 
under den internationale bedeuge.

Uddrag af ”Lov om æn-
dring af folkeoplysnings-
loven og ligningsloven”

(Indsats mod foreninger, 
som modarbejder eller un-
derminerer demokrati eller 
grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder)

»Stk. 4. Der kan ikke ydes 
tilskud til aktiviteter, som har 
karakter af gudsdyrkelse el-
ler kirkelige handlinger.

Stk. 5. Kommunalbesty-
relsen fører tilsyn med, at 
foreninger, der modtager 
tilskud eller anvises lokaler 
efter denne lov, overholder 
loven eller regler fastsat i 
medfør heraf.

Kommunalbestyrelsen 
kan forlange hel eller delvis 
tilbagebetaling af udbetalt 
tilskud, standse udbetaling 
af tilskud eller tilbageholde 
udbetaling af tilskud helt 
eller delvist og fratage for-
eninger retten til at benytte 
allerede anviste lokaler, hvis 
foreningerne ikke overholder 
loven eller regler fastsat i 
medfør heraf, jf. dog stk. 7.«

Traditionen tro holdt Dronning Margrethe også i år sin nytårs-
tale ved årsskiftet. Dronningen har fl ere gange vist, at hun godt 
tør tage bladet fra munden og give danskerne en lille opsang. 

Denne gang kom det bl.a. til udtryk ved, at hun sagde, at ansvaret 
for vellykket integration også ligger hos fl ygtninge og indvandrere 
selv. Det var en fi n pointe i en tid med megen uro omkring dette 
følsomme emne.

Men da Dronningen refl ekterede over, hvad det er, som får os 
at føle os danske, blev jeg til gengæld lidt skuffet. Dronningen 
pegede på vejret og det at genkende de danske nummerplader, 
når vi vender hjem efter en rejse. 

Det uden tvivl noget centralt i den danske hverdagskultur, men 
jeg forstår ikke, at Dronningen ikke brugte anledningen til at pege 
på den kristne kultur som vores fællesnævner. Eller at den burde 
være det. 

Dronningen har aldrig været bange for at tale om sin kristne tro, 
og derfor kan det undre, at den slet ingen rolle spillede i nytårs-
talen. Når dronningen vælger ikke at nævne kristendommen som 
fundament for den danske kultur, er hun på en måde i gang med 
at save den gren over, som kongehuset selv sidder på. Gud, konge 
og fædreland hører sammen. Men forsvinder Gud, ja, så er det 
bare et spørgsmål om, hvornår også konge og fædreland ryger. Vi 
ser allerede tydelige tegn på denne opløsning i et samfund, der er 
gennemsekulariseret og plaget af problemer med islamisering - to 
konsekvenser af glemt kristentro. 

Mere opløftende blev det heller ikke i statsministerens nytårstale, 
hvor Lars Løkke Rasmussen pegede på tv-serien Matador som 
samlingspunkt for danskerne. Matador er et fi nt tidsbillede med 
mange gode og elskelige fi gurer, men samtidig er Lise Nørgaards 
fortælling også et oprør mod kristen moral og kultur. Serien vil 
legitimere abort, homoseksualitet og familiens opløsning - i gudløs 
kulturradikal ånd. 

Kristendom er fraværende i Matador og kun personifi ceret i den 
strenge, sorte, indremissionske faster Anna, som Skjern-familien 
til sidst “aldrig mere vil se”. 

Matador er god underholdning foran fjernsynet, men budskabet 
er kulturnedbrydende. 

Ikke noget at sige til, at vi har svært ved at fi nde ud af, hvilket 
ben vi skal stå på i forhold til islamismen, når fortællingerne, der 
nedbryder det kristne fundament, Danmark er bygget op på, er 
hvad der binder danskerne sammen i moderne tid. 

Konge og fædreland 
– men uden Gud?

Gennem lidt mere end 25 år 
har Georg Berthelsen og hans 
kone Inge haft ansvaret for 
Apostolsk Kirke i Horsens.

Ved årsskiftet tog Helle og Orla 
Fredensborg Møller fra Vejle over.

Overdragelsen sker officielt 
næste søndag den 15. januar kl. 
14.30 i kirkens lokaler på Nør-
retorv. Her medvirker Laurids 
Hjørnholm og Søren Viftrup. 

Apostolsk Kirke skiftede navn 
til Horsens Frikirke, da den fl yt-
tede til Nørretorv, men er fortsat 
tilknyttet det apostolske netværk.

Menigheden har især forstået 
at tiltrække mange udlændinge, 
som er bosat i Horsens-området.

Når Georg Berthelsen har 
valgt at træde tilbage efter 25 års 
tjeneste, skyldes det især stress, 
som har betydet en længere syg-
domsperiode. 

Ved sit jubilæum sagde Georg 
Bertelsen, at det naturligvis har 
været en svær proces og van-
skelig beslutning at træde tilbage. 

- Menighed er næsten som 
familie – og man elsker, værner 
og holder af sin familie og vil altid 
gøre det, siger Georg. Men han 
og Inge ser frem til, hvad fremti-
den nu vil bringe. 

- Vi tror, at Gud stadig har 
noget til os og glæder os til at gå 
ind ad åbne døre.

Orla Fredensborg Møller ken-
der på forhånd Horsens-menig-
heden, idet han i forbindelse med 
Georg Berthelsens sygemelding 
vikarierede i 18 måneder.

Orla Møller er missionærsøn 
fra Nigeria, hvor hans forældre 
Dorothea og Erling var mis-
sionær i en lang periode. Orla 
har i Danmark arbejdet indenfor 
markedsføring, annoncering og 
sidst information i Mission Afrika.

De seneste tre år har Orla F. 
Møller været en del af lederteam-
et i Kirkecentret, Apostolsk Kirkes 
afdeling i Vejle. Her har han især 
arbejdet med kommunikation og 
med at gøre kirken synlig. 

Henri.
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

Men ved folk i virkeligheden, hvad 
det vil sige at have  
”frygt for Herren”?

Oplev hvordan du får fred og 
tillid gennem at opelske frygt 
for Herren – det sted  
”Hvor Visdommen Begynder!”

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

WWW.DEREKPRINCE.DKDerek Prince Ministries
Tlf. 40 77 77 85  |  info@derekprince.dk

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

”Midt i julefrokoster, gaveræs 
og julehygge må vi ikke glem-
me julens egentlige anledning 
og budskab: Jesus fødsel og 
det dobbelte kærlighedsbud. 
Du skal elske Herren din Gud 
og din næste som dig selv.

At være næstekærlig – at 
kunne elske og tilgive andre men-
nesker – er lettere sagt end gjort, 
men så meget desto vigtigere 
er det, at vi minder os selv og 
hinanden om det. 

Hvad enten vi er troende 
kristne, kulturkristne eller ”bare” 
borgere i vores fælles land, Dan-
mark, der ER et kristent land, 
fordi det hviler på – er bygget 
på – kristne værdier”, skriver 

statsministeren på facebook den 
22. december 2016.

Således elskede Gud...
”I mine øjne er det et universelt 

budskab, som bør vække genlyd 
hos alle. Også selv om man ikke 
bekender sig til kristendommen, 
tror på noget andet eller for den 
sags skyld er ateist. 

Jeg kender i hvert fald både 
jøder, muslimer og ateister, som 
i deres hele virke, holdning og 
handling forsøger at leve op til 
netop det bud, selvom det ikke 
for dem udspringer af troen på, at 
”thi således elskede Gud verden, 
at han gav sin søn den enbårne, 
for at hver en, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have et 

evigt liv.”
Jeg skal ikke pådutte andre min 

tro, og de skal ikke pådutte mig 
deres. Vi har religionsfrihed her 
til lands. Men vi skal i fællesskab 
insistere på, at de helt grundlæg-
gende værdier, som udspringer 
af kristendommen, og som vores 
land er bygget på – frisind, lige-
værd, tolerance – respekteres 
af alle.

Der er vi desværre ikke helt i 
dag. Så god er verden ikke. Men vi 
skal ikke opgive vores kamp for at 
opnå det. Og vi kan jo starte med 
at ønske alle i Danmark, uanset 
tro og etnicitet, der vil Danmark 
(og det er heldigvis langt, langt 
de fl este) en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår!” 

lyder statsministerens hilsen til 
danskerne.

Besøg i Betlehem
Den 22. december skriver Lars 

Løkke om dagens billede:
”Dagens foto: I påsken var jeg 

i Israel og på Vestbredden. Her 
besøgte jeg fødselskirken i Betle-
hem - en af verdens ældste kirker, 
der stadig er i brug. Den er bygget 
i 300-tallet af kejser Konstantin 
den store ovenpå den grotte, hvor 
Jesus ifølge traditionen skal være 
født. Stjernen i gulvet (bag træet) 
markerer selve fødestedet.

Det var faktisk en gudsfrygtig 
oplevelse, som jeg altid vil have 
med mig.”

Statsministerens jule- og nytårshilsen på Facebook:Statsministerens jule- og nytårshilsen på Facebook:

’Julen handler om Jesus’
På sin Facebook-julekalender skrev Lars Løkke, hvad troen betyder for ham - og for Danmark.

Lars Løkke skriver om sit 
besøg i fødselskirken i Betle-
hem: ”Den er bygget... ovenpå 
den grotte, hvor Jesus ifølge 
traditionen skal være født. 
Stjernen i gulvet (bag træet) 
markerer selve fødestedet. 
Det var faktisk en gudsfrygtig 
oplevelse, som jeg altid vil 
have med mig.”

Stor gave til indiske gadebørn
Kunstneren Karsten Auerbach 
solgte sit julemaleri ”One of Us” 
på auktion til fordel for indiske 
børn. Men der kom også direkte 
donationer til projektet i Kolkata.

- Juleaften 2016 lukkede auk-
tionen, så maleriet blev solgt for kr. 
4.200,-. Men allerede ugen før skete 
det uventede, at folk donerede penge 
til gadebørnsprojektet, som vi skal 
besøge i Kolkata.

Status her nyårsdag er, at vi i alt 
kan støtte arbejdet med 10.500 kroner.

Det kommer man langt med i et indisk slumkvarter! fortæller en 
glad Karsten Auerbach.

Bodil

Biskoppen holdt nytårsprædiken 
for det offi cielle Aalborg
Aalborg Domkirke var fyldt med uniformer og politikere, da 
byen den 2. januar startede det nye arbejdsår med en festlig 
gudstjeneste i Budolfi  Kirke.

Det var tiende gang, Aalborg Domkirke lagde hus til den offi cielle 
nytårsgudstjeneste, hvor kommunens styrelse, politi, militær, be-
redskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster 
og menighedsrådsmedlemmer var inviteret. Efter gudstjenesten 
var der en kort reception i domkirken med champagne og kage.

Biskop Henning Toft Bro langede i sin prædiken ud efter tidens 
umættelige jeg-kultur, hvor IPhones, IPads og selfi es i stigende 
grad defi nerer dét at være menneske:

”Det er dér, vi er. I en globaliseret tid, hvor vi verdensåbent ori-
enterer os mod andre kulturer og folkeslag, kommer der mere og 
mere fokus på den enkelte. Desværre på bekostning af fællesska-
bet. Måske er det en udløber eller konsekvens af globaliseringen. 
Måske er det en umættelig trang til at sætte fokus på den enkelte 
på bekostning af fællesskabet. Måske er det begge dele. Men det 
er sigende, at jeg-kulturen er så bastant og så massiv, at fælles-
skabet fortoner sig i det, der ellers skaber et solidt og fælles folkeligt 
anliggende,” sagde Henning Toft Bro.

 Men uden andre bliver vi ensomme, forladte og overladt til os 
selv, lød det fra biskoppen, som opfordrede til i stedet at fokusere 
på fælleskabet:

 ”Evangeliet er en modsigelse af den jeg-kultur, som jeg mener 
er en svøbe. Ikke bare for det enkelte menneske, for fællesskabet, 
men også for sammenhængskraften i kirke, folk og civilsamfund.”

Læs hele prædikenen side 6.
Bodil

- IPhones og selfi es kvæler fællesskabet, sagde biskop Hen-
ning Toft Bro i sin nytårsprædiken til Aalborg Kommune. 
Foto: Christian Roar Pedersen. 

Det landsdækkende velgø-
rende projekt JULEOVERSKUD 
har både mindsket 30 tons 
madspild på 1 dag og skabt 
stor glæde hos fl ere tusinde fa-
milier med behov for julehjælp.

Hele 30 tons god gratis over-
skudsmad, gavekort og øvrige ju-
legodter til værdi af ca. 4 millioner 
kroner blev lillejuleaften uddelt af 
over 500 frivillige fra Dansk Fol-
kehjælp og Stop Spild Af Mad til 
2.500 familier, som havde behov 
for julehjælp.

I alt deltog 245 REMA 1000 
butikker i den landsdækkende 
indsats, som blev Danmarks hidtil 
største indsats, hvor madspild 
blev omdannet til julehjælp til 
udsatte danske familier. 

Den gode overskudsmad, som 
intet fejlede, kunne ikke sælges 
i butikkerne efter julen, da folk 
mister interesse for julemaden. 

Velgørenhedsmiddag
Projekt JULEOVERSKUD fi k 

også en økonomisk indsprøjtning 
i form af 281.970 kr. som ekstra 
hjælp til de trængte familier gen-

nem en velgørenhedsmiddag, 
som blev holdt i Børsen den 23. 
november af Miljø- og Fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen, 
Stop Spild Af Mad og Dansk 
Folkehjælp. 

Her var også kongehuset re-
præsenteret, idet H.K.H. Prins 
Joachim og H.K.H. Prinsesse Ma-
rie var med blandt de 180 gæster. 

- Det er sund fornuft, at man 
ikke smider god mad ud - både 
for miljøet og bundlinjen. 

Projekt JULEOVESKUD er et 
rigtig godt eksempel på, hvordan 
man kan forene indsatsen for at 
hjælpe familier, som har brug for 
ekstra hjælp i julen, og reducere 
madspild, siger Miljø- og Fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen.   

Generalsekretær Klaus Nør-
lem takker på vegne af Dansk 
Folkehjælp og Stop Spild Af Mad 
de mange bidragydere, frivillige 

og butikker for den store indsats.
Projekt JULEOVERSKUD gen-

tager sig nu på 2. år i træk.
Bodil

Miljø- og Fødevareminister 
Esben Lunde Larsen var vært 
ved en velgørenhedsmiddag i 
Børsen. Foto Claus Bjørn. 

30 tons gratis overskudsmad 
blev julehjælp for 2.500 familier
Projekt ”Juleoverskud” bekæmpede madspild og hjalp samtidig udsatte familier.
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Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN                         Af Biskop Henning Toft Bro  

Nytårs-fortsæt:
Gøre mere gavn!
”Du er ikke din egen mere.” Sådan hørte en ung mand et ’kald’ 
fra Gud, som vi kan læse i profi len side 2. Og kaldet førte ham 
til at bruge sit liv i Guds rige - til gavn for mange. Gad nok vide, 
hvor mange, der kan høre et lignende kald i dag?

I vores tid handler det først og fremmest om ”mig selv”, og 
hvordan jeg kan få mest muligt ud af mit liv, mine penge, mit 
arbejde, mine relationer. Alt er åbenbart til for min egen skyld.

Og hvis vi skulle komme til at glemme os selv, fordi vi gjorde 
noget godt for andre, så får vi jævnligt at vide: Du skal først og 
fremmest tænke på dig selv. 

Vi har hørt det så mange gange, at vi efterhånden tror, at det 
er sandt. For det er ikke blot terapeuter og skatterådgivere, men 
også præster og andre kristne mennesker, der siger sådan.

Men det er i direkte modstrid med det, Jesus forkyndte. 
Tag bare et ord som:
»Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv 

og daglig tage sit kors op og følge mig. v24 For den, der vil frelse 
sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af 
mig, skal frelse det. v25  For hvad hjælper det et menneske at 
vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv?  
(Lukas 9,23-25)

Wow - det er helt andre ord, end dem vi plejer at høre. Og vi 
mærker også, at der er en helt anden kraft i Jesu ord, end der 
er i moderne ord om bare at tænke på sig selv.

Jamen....
Nu sidder der helt sikkert nogen, der har hørt verdens trum-

merum om at passe på sig selv så mange gange, at de bliver 
helt forargede, når jeg siger noget andet. 

Så lad os lige slå fast, at der selvfølgelig kan der være situa-
tioner, hvor vi kan have brug for at pleje os selv, rekreere os, 
sætte grænser, osv. 

Min pointe er blot, at vi er kommet alt for langt over i den grøft. 
Og at det ikke er spor gavnligt, hverken for os selv eller andre. 

Der sker nemlig det, når vi bliver for optaget af os selv og 
vores egne problemer, at vi får det endnu værre!

Selvmedlidenhed kan føles godt, men den gavner os ikke. 
Den trækker os ned og gør os blinde for løsninger. 

Vi kan ikke selv se, hvorfor vi sidder fast, og vi kan ikke selv 
hive os op af sumpen. Vi har brug for at høre sandhed midt i 
mellem alle de søde, men falske stemmer. 

Vi har brug for Guds hjælp til at komme op. Men det sker i et 
samarbejde mellem os og Gud. Vi må begynde at handle, at gå 
i tro. Så slipper sumpen - lidt efter lidt, eller med et pludseligt 
svup. Og så gælder det om at bevare friheden, og ikke på ny 
kravle ned i sumpen.

Ikke for os selv - men for Ham
Den unge mand, som vi begyndte med, forstod, at der var en 

mening med hans liv. Han skulle ikke kun leve for sig selv. Han 
var ikke længere sin egen. Han tilhørte nu Jesus.

For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for 
når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. 
Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. (Rom 15,7-8)

Tænk, hvor meget godt, der kunne gøres, hvis alle troende 
kristne forsøgte at gøre mere gavn.

Mange kristne sidder og sukker over, hvor dårligt det går med 
samfundet - eller i kirken - men de foretager sig ikke noget. 

De tilbyder ikke deres arbejdskraft, deres penge, deres biler, 
hjem eller andre ressourcer for at gavne Guds rige. 

De lever for sig selv. Nogle bekymrer sig ikke engang. De 
lever lige så egoistisk, som alle andre, selv om de måske går i 
kirke. Men de har åbenbart aldrig fået den tanke - det kald - at 
de kunne hjælpe til i Guds rige. For det er der brug for!

Så i stedet for de sædvanlige egocentriske nytårs-
forsætter om tabe sig, ryge mindre, dyrke motion 
osv. skulle vi kristne beslutte os for at praktisere en 
livsstil, hvor vi lever for Jesus, og dermed for andre. 
Og konkret se os om efter steder og måder, hvor vi 
kan gøre mere gavn.

”Atter talt Jesus til dem og sag-
de: Jeg er verdens lys. Den, der 
følger mig, skal aldrig vandre i 
mørket, men have livets lys.” 

(Johs. 18, 12-14). 

Et nyt, jomfrueligt år ligger 
foran os. 2017. 

Hvert år har sit eget DNA. 
2016 vil vi huske for året, hvor 

terrorismen igen og igen viste 
sin fæle fjæs. Og 2017 var kun 
få timer gammelt, før verden ry-
stedes af endnu et terrorangreb. 

Uanset hvilke anslag terrori-
sterne vil øve mod os, så er en 
ting er sikkert: Kirkeligt set vil 
2017 stå i Reformationens tegn.

Stærke ord om frihed 
I år er det 500 år siden, Martin 

Luther slog sine 95 teser op på 
kirkedøren i Wittenberg. Lu-
thers opgør med og oprør mod 
Pavekirken forandrede for altid 
vores måde at tænke teologi og 
samfund på. 

I 1520 udgiver Luther et af 
sine hovedværker: ”Om et kri-
stenmenneskes frihed.” 

I skriftet sammenfatter han 
sine grundtanker. Det slutter 
sådan: 

”Et kristenmenneske lever 
ikke i sig selv, men i Kristus og 
sin næste: i Kristus gennem 
troen, i næsten gennem kær-
ligheden.” 

Det er stærke ord. Vi lever i 
Kristus og i næsten. Det er et 
500 år gammelt ord om, at nok 
er vi individer, men vi formes 
og udvikles altid i fællesskab 
med andre. 

Vi lever i en ’jeg-kultur’
Denne opfattelse af fælles-

skab emmer ellers ikke ud af 
de udtryk vi bruger i dag om det 
at være menneske. Jeg tænker 
på ord som: 

I-phone 
I-pad 
I-pizza 
Selfi e 
Lidt kluntet oversat lyder det 

noget i retning af: Jeg telefon. 
Jeg tablet. Jeg pizza. Og ikke 
mindst: selvportræt. 

Det er dér, vi er. I en globali-
seret tid, hvor vi verdensåbent 
orienterer os mod andre kulturer 
og folkesalg, kommer der mere 
og mere fokus på den enkelte. 
Desværre på bekostning af fæl-
lesskabet. 

Måske er det en udløber eller 
konsekvens af globaliseringen. 
Måske er det en umættelig trang 
til at sætte fokus på den enkelte 
på bekostning af fællesskabet. 

Måske er det begge dele. 
Men det er sigende, at jeg-

kulturen er så bastant, så mas-
siv at fællesskabet fortoner sig, 
i det der ellers skaber et solidt 
og fælles folkeligt anliggende: 
fællesskabet, samværet og 
samhørigheden med det andet 
menneske i foreninger, i Folke-
kirken, i civilsamfundet. 

Jeg vil fastholde, at livet bliver 
til liv i mødet med det andet 
menneske. Uden det andet 
menneske bliver vi ensomme 
og forladte og overladt til os selv. 

Filosoffen og teologen K. E. 
Løgstrup taler om fællesskabet 
og kravet til det enkelte menne-
ske på sin måde, når han siger: 
”Den enkelte har aldrig med et 
andet menneske at gøre, uden 
at han holder noget af dets liv 
i sin egen hånd. Det kan være 
meget lidt, en forbigående 
stemning, en oplagthed, man 
får til at visne, eller som man 
vækker, en lede, man uddyber 
eller hæver. Men det kan også 
være forfærdende meget, så 
det simpelthen står til den en-
kelte, om den andens liv lykkes 
eller ej.” 

Vi er forpligtet på, at det 
andet menneskes liv lykkes. Vi 
er forpligtet på, at fællesskabet 
lykkes. 

Fokus kan fl yttes fra os
I begyndelsen af advents-

tiden dumpede jeg ind i en 
udsendelse på P1. 

Jeg husker ikke navnet hver-
ken på udsendelsen eller på 
temaet. Dog husker jeg en 
løsrevet sætning fra en mand-
lig deltager. Han sagde, at de 
fl este mennesker holder af at 
se store, smukke hvaler boltre 

sig havet. Mange holder af at 
se savannens mangfoldige dy-
reliv, hvad enten det drejer sig 
om elefanter, løver, tigre eller 
antiloper og alle de andre dyr, 
savannen er så rig på. Ligeledes 
er vi mange, der elsker at se 
aber af forskellige arter og stør-
relser svinge sig rundt i lianer og 
kravle i træer. 

Så føjede han til: der er dog 
især en art, som vi alle holder 
mest af at iagttage: os selv. 

Noget af det mest befriende 
ved juleevangeliet er, at fokus 
fl yttes væk fra os selv og hen 
på en anden: barnet Jesus i 
krybben. 

Stående på tærsklen ind til 
stalden, skulder ved skulder 
med de måbende hyrder og 
vismændene fra Østerland får 
vi et glimt ikke bare af den ny-
fødte, men vi får lov til at skue 
ind i himlen. Ind til Gud, og når 
man først har set Ham, er livet 
for altid forandret. 

Da ved vi med os selv, at vi er 
kommet til noget, der er større, 
end vi kan forstå. 

Og da forstår vi, at livet får et 
svimlende perspektiv, for nu har 
vi set noget, der gør os i stand til 
at leve på trods af tvivl og stort 
besvær, på trods af det, der 
smerter. Nu har vi nemlig set, 
at vi har hinanden at dele livets 
sorger og glæder med, fordi vi 
alle er i samme situation. 

Fokus på Jesus 
giver nyt perskeptiv

Når man fl ytter fokus fra en 
selv og hen på Jesus Kristus, 
sker der mindst to ting: man får 
mere perspektiv på sin tilvæ-
relse, på livets store mysterium. 
Samtidig opdager man, at man 

hverken kan eller skal bære på 
alt det, vi ikke selv kan løfte. 

Som vismændene vandrede 
mod lyset, kan vi på vores livs-
vej vandre med ham, der siger: 
Jeg er verdens lys. 

Gør vi det, oplever vi, hvorle-
des mørket stækkes i lyset fra 
Ham. Og det ubærlige, vi bærer 
rundt på i dagen og livet af 
sygdom, angst, arbejdsløshed, 
følelsen af utilstrækkelighed på 
arbejdspladsen og i familielivet, 
behøver vi ikke bære alene. Gud 
bærer med, og vi skal blot lade 
os løfte og bære. 

Det bliver man ikke identitets-
løs af. Tværtimod. Ens identitet 
udvides og perspektiveres, fordi 
vi opdager, at uanset hvad vi 
står i, står vi aldrig alene. 

Gud er der i 2017
Derfor er evangeliet en mod-

sigelse af den jeg-kultur, som 
jeg mener er en svøbe. Ikke 
bare for det enkelte menneske, 
for fællesskabet, men også for 
sammenhængskraften i kirke, 
folk og civilsamfund. 

Igen: vi står på tærsklen til et 
nyt år. 2017. Vi famler måske 
lidt i blinde. Vi skal træde nye 
stier og veje. Vi ved ikke, hvor 
livet fører os hen. Derfor er det 
vigtigt, at vi vandrer sammen 
i vore fællesskaber. Det giver 
styrke. Det giver glæde. Det 
giver mod på livet og hinanden, 
og én ting er sikker: Jesu ord 
står til troende, når han siger: 

”Jeg er verdens lys. Den, der 
følger mig, skal aldrig vandre 
i mørket, men have livets lys.”

Læs søndagens prædiketekst 
side 20.

 Prædiken til nytårsgudstjenesten for det offi cielle Aalborg den 2. januar 2017.

Jesus er Lyset 
- også i 2017

Jesus sagde: ”Jeg er Verdens Lys”. Jesus kan stække vores mørke og forvandle vores liv, hvis vi 
søger ham, ligesom de vise mænd og hyrderne gjorde det.
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Troen alene
- til alle , der tørster 

Torsdag den 12. januar

JOH 7,37-39A På festens 
sidste og største dag stod 
Jesus frem og råbte: »Den, 
der tørster, skal komme til 
mig og drikke. Den, der tror på 
mig, skal det gå, som Skriften 
siger: »Fra hans indre skal 
der rinde strømme af levende 
vand.« Det sagde han om den 
ånd, som de, der troede på 
ham, skulle få. 

Midt under løvhyttefesten, 
under en af festens vigtigste 
ceremonier, hvor israelitterne 
fejrede Guds løfter om, at der 
i frelsestiden skal springe en 
kilde frem fra templet (Ez 47,1; 
Zak 14,8), træder Jesus frem. 

Ved ceremonien hentede 
man vand i Siloadammen og 
bragte det op til templet. 

Nu rykker Jesus løftet væk 
fra ceremonien og knytter det 
til sig selv. 

I stedet for at invitere folk til 
templet for at møde Gud og få 
slukket deres åndelige tørst, 
inviterer Jesus folket ind i et 
fællesskab med ham selv. Et 
fællesskab, der kan give folket 
adgang til den lovede frelses-
kilde. 

Denne kilde udspringer ikke 
fra templet i Jerusalem, men 
fra Helligånden, der vil oprette 
Guds tempel i mennesker.

»Kom alle I, der tørster, kom 
og få vand!« (Åb 22,17). 

Sådan lyder invitationen fra 
Jesus til alle os, der – hvad 
enten vi er klar over det el-
ler ej – tørster efter frelse og 
mening med livet. Han inviterer 
os til at tro på ham, drikke 
af ham og lade det nye liv 
strømme ind som levende vand.

Gud, vi takker dig, fordi du 
lader troen strømme ind i os.

Vi bekender for dig, at vi ofte 
forsøger at slukke vores tørst 
med vores egne midler i stedet 
for dit levende vand.

Vi beder om, at kirken – både 
ude i verden og herhjemme – 
må være et sted, hvor menne-
sker kan møde dig og få slukket 
deres åndelige tørst.

Vi beder for alle, som lever 
uden tro og håb for fremtiden.

Vil du lade det nye liv strøm-
me ind i dem.

Evangelisk Alliance 
inviterer til fælles bedeuge (2)

Bedeuge2017

Te
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8.-15. januar

Den 8.-15. holdes der fælles bedemøder for kristne fra forskellige kirkelige retninger i mange byer i Danmark.
Det er Evangelisk Alliance, der står bag bedeugen. Vi bragte sidste uge inspirations-teksterne til de første dage. 
Her følger de øvrige tekster til sidst på ugen. Se i øvrigt hjemmesiden www.evangeliskalliance.dk. 

Nåden alene
- Guds hjerte for verden

Fredag den 13. januar
MATT 11,25-30 På den tid 
tog Jesus til orde og sagde: 
»Jeg priser dig, fader, him-
lens og jordens Herre, fordi 
du har skjult dette for vise 
og forstandige og åbenbaret 
det for umyndige; ja, fader, 
for således var det din vilje. 
Alt har min fader overgivet 
mig, og ingen kender Sønnen 
undtagen Faderen, og ingen 
kender Faderen undtagen 
Sønnen og den, som Sønnen 
vil åbenbare ham for. Kom 
til mig, alle I, som slider jer 
trætte og bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile. Tag 
mit åg på jer, og lær af mig, for 
jeg er sagtmodig og ydmyg af 
hjertet, så skal I fi nde hvile 
for jeres sjæle. For mit åg er 
godt, og min byrde er let.«

Jesus takker Gud for, at han 
ved sin nåde har ladet men-
nesker kende Faderen gennem 
Jesus selv. Men dernæst lader 
han også den gave få virkning i 
menneskers liv. For ved at tage 

imod gaven, kan man fi nde ro i 
tro, liv og tanke.

Mere end nogen anden viser 
Jesus desuden, at evange-
liet også er jordisk. Han møder 
også de jordiske behov og hel-
breder mennesker fra sygdom 
eller sætter dem fri af andet, 
som binder dem. Vi er kaldet til 
at gøre det samme. Jesus vil, 
at vi skal tage hans opgave og 
hans byrde på os selv og vide-
reformidle Guds nåde ikke blot 
gennem ord, men også gennem 
handling.

Gud, vi takker dig, at du bæ-
rer os, når livet synes uden håb 
og mening.

Vi bekender for dig, at vi ofte 
vurderer mennesker overfl adisk 
og mener at kunne bedømme 
dem uden at kende deres hjerte.

Vi beder om, at du må give 
os kærlighed til de svageste i 
samfundet, så de i os møder 
en genspejling af din kærlighed.

Vi beder for alle, som er syge 
eller lever med et handicap. 
Hjælp os med at opfylde deres 
behov for menneskeligt fælles-
skab og nærhed.

Skriften alene
- Guds stemme i verden

Lørdag den 14. januar

 LUK 8,4-8 Da der samlede 
sig en stor skare, og de kom 
ud til ham fra den ene by efter 
den anden, sagde han i en 
lignelse: »En sædemand gik 
ud for at så sit korn.

Og da han såede, faldt no-
get på vejen, og der blev trådt 
på det, og himlens fugle åd 
det op. Noget faldt på klippen, 
og da det var vokset frem, vis-
nede det, fordi det ikke havde 
væde. Noget faldt mellem 
tidsler, og tidslerne groede 
helt sammen og kvalte det. 
Men noget faldt i god jord, 
og det voksede op og gav 
hundrede fold.«

Da han havde sagt det, 
råbte han: »Den, der har ører 
at høre med, skal høre!«

De færreste af os oplever, at 
Gud taler direkte til os – men 
Guds stemme lyder stadig i 
verden gennem Bibelen. 

Med sin lignelse vil Jesus 
lære os, hvordan vi skal for-
holde os til Guds ord, og hvad 
ordene vil gøre ved os. 

Han minder os om, at vores 
tro kan blive kvalt, hvis vi er 
mere bundet til jordiske værdier 
end Guds ord. 

Som kornet kan blive kvalt 
mellem tidsler, kan vores tro 
kvæles af forskellige ting, som 
fylder for meget i vores liv.

Derfor er det vigtigt, at vi lyt-
ter til Bibelens ord og lever det 
ud i alle livets sammenhænge 
og deler vores tro med andre 
mennesker i tillid til, at det kan 
vokse op og give hundrede fold. 

Hvis ikke vi deler Guds ord, 
hvordan skal mennesker så 
høre Guds stemme?

Gud, vi takker dig for, at vi 
har adgang til dit ord i Bibelen.

Vi bekender for dig, at vi 
ofte er tilbageholdende med at 
møde mennesker med dit ord.

Vi beder om, at du må bruge 
os til at sprede dit ord i vores 
lokalsamfund.

Vi beder for alle, der har taget 
imod Guds ord, at de må holde 
fast ved troen og bære troens 
frugter.

Kristus alene
- Verdens håb

Søndag den 15. januar

 KOL 1,27-28 …for dem 
[Guds hellige] ville Gud kund-
gøre, hvor rig på herlighed for 
hedningerne denne hemme-
lighed er: Kristus i jer, herlig-
hedens håb. Ham forkynder 
vi, og vi formaner enhver og 
belærer enhver med al vis-
dom for at føre ethvert men-
neske frem som fuldkomment 
i Kristus.

I Det Gamle Testamente bru-
ges »herlighed« til at beskrive 
Guds nærvær på Sinajbjerget 
(2 Mos 24,14-25) og i Jerusa-
lems tempel (1 Kong 8,10-11). 

For israelitterne var templet et 
fysisk udtryk for, hvordan Gud 
var nær ved netop dem. Det var 
et sted, hvor man kunne drage 
hen for at opleve Guds nærhed. 
Men kun hvis man tilhørte det 
jødiske folk. 

Nu taler Paulus imidlertid om 
»herlighed for hedningerne«. 
Paulus har nemlig opdaget, at 
Guds nærvær ikke længere er 
forbeholdt jøderne. 

Nu kan hedningerne også 
komme helt tæt på Gud. Men 
det skal ikke ske ved at ofre i 
Jerusalems tempel. Det sker 
gennem Jesus, som ofrede sit 
liv for at frelse verden. Denne 
opdagelse var så altomvæl-

Bedefolderen og andre oplysnimnger kan downloades på hjemmesiden 
www.evangeliskalliance.dk. 

tende for Paulus, at han vier 
resten sit liv til at bringe den 
gode nyhed videre ud i verden.

Det ender endda med at 
koste ham livet!

Hvis Kristi kors udgør et håb 
for alle mennesker, må kirkens 
mission bestå i at være og 
bringe håb til alle folkeslag. 

Vi må med ord og handlinger 
forkynde, at Kristus er verdens 
håb. Også når det koster livet. 

Gud, vi takker dig for, at alle 
har mulighed for at blive en del 
af dit folk.

Vi bekender for dig, at vi ikke 
altid brænder for at lede andre 
mennesker til dig.

Vi takker dig for, at du har 
kaldet os til at bringe nyt håb til 
alle folkeslag.

Vi beder særligt for det kirke-
lige børne- og ungdomsarbejde, 
at de må nå ud med evangeliet 
til dem, som lever uden håb.

Vi beder for alle kristne, der er 
forfulgt og står i fare for at miste 
livet på grund af deres tro.

2017 er jubilæumsåret for 
den lutherske reforma-
tion. I den anledning har 
tysk Evangelisk Alliance 
udarbejdet det interna-
tionale oplæg til dette års 
bedeuge. 

(Se Thomas B. Mikkelsens 
oplæg til ugen i sidste num-
mer.)

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

Bøn på tværs
 – hele året!

Udfordringen og Bedehus.dk opfordrer til at 
oprette lokale bedegrupper i 

ALLE danske kommuner.

De farvede kommuner viser, hvor 
der er oprettet bedegrupper. 

De sorte mangler endnu.

Nye grupper kan 
tilmelde sig 
forbedere@

udfordringen.dk
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Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, fordi jeg ger-

ne vil lære noget mere om bøn. 
Jeg og min hustru har været 

kristne hele vores liv. Vi har bedt 
dagligt sammen i hele vores 
ægteskab, så bøn er ikke ukendt 
for os.

Nu er der så sket det, at vo-
res ene søn er blevet syg. Det 
er heldigvis ikke en livstruende 
sygdom. Men alligevel bedrøver 
det os meget. Vi har over en 
længere periode bedt om hans 
helbredelse. Men intet er sket.

 Min hustru og jeg læser din 

Brevkasse med stor interesse. 
Vi har her bemærket, at du ofte 
betoner værdien af udholdende 
bøn, så vi fortsætter forbønnen 
for vores søn. Men alligevel har vi 
på fornemmelsen, at vores forbøn 
ikke hjælper eller ikke høres.

Jeg må her tilstå, at hoved-
parten af mine bønner, som jeg 
beder i mit stille sind, drejer sig 
om, at mit fi rma må klare sig godt. 
Jeg har nemlig på grund af de 
skiftende tider altid levet med en 
frygt for, at mit fi rma skulle blive 
tvunget til at lukke. 

Jeg ved godt, at disse bønner 

er materialistiske. Det har aldrig 
ligget til mig at bede om åndelige 
forhold. 

Vores anden søn kalder mig en 
”tør” kristen. Jeg vil dog hellere 
betegne mig selv som en praktisk 
kristen med en stærk vilje.

Gud har da også velsignet os 
materielt. Jeg må tilstå, at mine 
bønner mest har handlet om, at 
Gud skulle velsigne mine planer. 
Vores anden søn driller mig og 
siger, at jeg har et stort sugerør 
nede i Guds pengekasse. 

Så slemt synes jeg nu ikke, 
det er. Vi lever jo i en materiel 

verden og har derfor også brug 
for praktisk hjælp fra Gud. Sådan 
mener jeg, det er. 

Men hvor fi ndes egentligt ba-
lancen? Jeg synes det er svært 
at fi nde den. 

Hvad siger du om det, Orla 
Lindskov.

Med venlig hilsen
En spørgende kristen

Kære spørgende kristne
Lad mig starte med at sige, at 

bøn såvel som forbøn altid hjælper. 
Lad mig også slå fast, at vores 
bønner altid bliver hørt. Også selv 
om vi ikke altid lige umiddelbart 
ser resultater i den synlige verden. 

Gud arbejder altid på vores bøn 
og forbøn. Men Bibelen siger også, 
at Gud er en Gud i det skjulte, og 
hans arbejde sker ofte i det skjulte. 

Som en følge af hans visdom 
ser vi først bønne-svarene i Guds 
time, hvilket betyder til rette tid og 
på rette måde. Men alt sker til det 
bedste for os.

Du spørger også om balancen 
mellem bøn om åndelige ting og 
bøn om materielle ting?

 Her er vi nødt til at gribe fat i 
Guds regel, som Jesus udtrykker 
den i Matthæus-evangeliet kap. 
6, vers 33:

”Men søg først Guds rige og 
hans retfærdighed, så skal alt det 
andet gives jer i tilgift.”

Under ”alt det andet” fi nder vi alt 
det, som vi har brug for materielt. 

Men først skal vi søge Guds 
rige og Guds retfærdighed. Det er 

”nøglen” til ”alt det andet.”
Tænk her også på bønnen 

Fadervor. 
Her drejer de seks bønner sig 

om åndelige gaver. Kun en af 
bønnerne drejer sig om noget 
materielt, og det er blot bønnen 

om det daglige brød. 
Men selvfølgelig under Gud os 

også, at vi skal have det godt rent 
materielt.

Derfor vil jeg her også nævne, 
at Bibelen fortæller os, at vi har ret 
til at lade alle vore ønsker komme 

frem for Gud i bøn. Sådan står 
der i Filipper-brevet kap. 4, vers 6. 

Men kommer vi med alle vore 
ønsker, så er det i hvert fald godt at 
slutte bønnen med Jesu ord:  ”Ske 
ikke min, men din vilje”.

At slutte bønnen på denne 

måde kan man gøre helt trygt, 
fordi Gud er uendeligt klogere, 
kærligere, alvorligere og visere 
end selv det bedste menneske.

Gud ændrer aldrig kurs overfor 
os, selv om vi synes, at vores 
plan og vilje er bedre end hans 
plan og vilje. 

Han ved på forhånd, hvad vi 
trænger til, og han er mere end 
villig til at give os det. 

I bønnen skal vi derfor ikke ar-
bejde på at få Gud over på vores 
side, for der er han faktisk allerede. 

I bønnen skal vi derimod ar-
bejde os selv over på hans side 
og søge hans vilje.

Der fi ndes næsten altid den mu-
lighed, at vi kan misforstå Bibelens 
undervisning. 

Det sker fx, når man tager de 
åndelige løfter og uden betænk-
ning tror, at de også gælder i den 
materielle verden.

Tænk blot her på Jesu løfte:  
”Bed og I skal få.”

Mange, som har opfattet det 
løfte som en nemhedens vej til 
materielle goder og til penge, er 
blevet skuffet. 

Læg nemlig her mærke til i Mat-
thæus-evangeliet kap.7, versene 
7-14, hvordan ordene:  ”Bed og 
I skal få” efterfølges lidt længere 
henne af ordene om at gå ind 
ad den snævre port. Rent mate-
rialistiske bønner fi nder aldrig vej 
igennem den snævre port.

Et andet eksempel fi nder vi i 
Johannes-evangeliet kap. 14. Her 
læser vi ordene af Jesus:  ”Dersom 
I beder om noget i mit navn, vil jeg 
gøre det.” og videre:  ”Dersom I el-
sker mig, da hold mine befalinger.” 
At holde Jesu befalinger er altså 
forudsætningen. At holde Jesu 
befalinger er at gå igennem den 
snævre port. 

Til slut vil jeg sige, at jeres for-
bøn for jeres syge søn høres og vil 
altid være til hjælp for ham. 

Jeg håber så også, at mit svar 
kan hjælpe dig til bedre at forstå 
bønnens verden.

Med venlig hilsen 
og godt Nytår.
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Tusind tak for salvedugen til 

min far.
Han har fået det bedre, siden 

han fi k den af mig.

Tak også for den tilsendte 
salvedug til mig. Mine lunger har 
fået det bedre.

Venlig hilsen
        M.G.

Kære Lindskov
For en tid siden sendte jeg 

min mands salvedug til dig og 
bad dig bede over den for mine 
hjerteproblemer. 

Jeg har det bedre nu, så tak til 
Gud og til dig.

Venlig hilsen
         M.

Kære Orla Lindskov
Først vil jeg takke dig for den 

nye salvedug, du sendte til mig.
Denne gang ebbede min allergi 

ud i løbet af nogen tid, efter jeg fi k 

salvedugen.
Må Gud give dig kræfter og 

glæde i alt det, du gør for ham og 
for mennesker.

Med kærlig hilsen L.

Beder jeg for meget for mit fi rma?

Jesus lærer os at søge Guds Rige først

Mange læsere takker for salvedugen

Jeg må tilstå, at hovedparten af mine bønner, som jeg beder 
i mit stille sind, drejer sig om, at mit fi rma må klare sig godt. 

Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig til bedre at forstå bønnens verden.
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2 verdener - kæmper om din sjæl
    Af  Graham Powell

To verdener øver deres indfly-
delse på os samtidig, hvad enten 
vi er klar over det eller ej. 

Vi kender alle til den synlige verden, 
men ved normalt ikke så meget om 
den usynlige. Men fordi disse to 
verdener er så afgørende i vore liv, 
er det bydende nødvendigt, at vi har 
en forståelse for dem begge. 

d
v
e
e

Af    

228,-

Af Filip Ravn

Nogle gange 
oplever man, at 
ens liv tager en 
drejning fra en 
uventet kant. 

Det var, hvad der skete for 
min familie for nogen tid si-
den, da en nabo, ”Gitte”, fra 
vores landsby, en eftermid-
dag stod forslået og fortabt 
på vores fortrappe og havde 
givet op overfor alt: sine 
elskede hunde og håbet om 
et bedre liv. 

Vi kunne have valgt at køre 
hende til et herberg, men i 
stedet inviterede vi hende ind i 
vores hjem. Dette valg førte til, 
at vi fi k lov til at opleve, hvordan 
Guds kærlighed kan vende en 
livskrise til noget livgivende. 

Men inden da måtte vi igen-
nem en masse ting sammen. 
Spørgsmålet man kan stille sig 
selv er: Hvad var det, der gjorde, 
at hun var kommet så langt ud? 
Og hvordan kan det være, at 
hun kom til os?

Vores bekendtskab startede 
allerede for nogle år siden, 
da min kone og jeg fl yttede til 
byen. Min kone har altid været 
god til at komme i kontakt med 
folk. Det blev til en sludder over 
hækken i ny og næ, men det 
blev sådan set ikke til meget 
mere end det. Vi var, hvad man 
vil kalde bekendte naboer, og 
som tiden gik, blev vi klar over, 
at Gitte og hendes bofælle, 
”Per”, måske var nogle meget 
isolerede mennesker. De pas-
sede bare sig selv. 

Vi havde svært ved at fi nde 
ud af de virkelige forhold, de 
levede under, fordi de havde 
en hel del hunde. Så vi fi k aldrig 
mulighed for at komme indenfor 
og se, hvordan de boede.

Desværre var situationen 
hjemme hos Gitte og Per de 
sidste par måneder på gården 
blevet forværret så meget, at 
alting bare gik ned ad bakke, 
med voksende alkoholindtag til 
følge, for at holde forholdene ud. 

Gården med alle dens bebo-
ere - både mennesker og dyr 
- fi k det dårligere og dårligere. 
Havde man grebet ind med vold 
og magt tidligere, ville situatio-
nen sikkert ikke have endt så 
fantastisk, som den gjorde. Hav-
de man gjort det, ville der ikke 
have været megen medfølelse 
at spore over for de ”slemme 
mennesker”, Gitte og Per. 

Men historien skulle vise sig 
at gå meget anderledes…

Et råb om hjælp
Et par dage før Gitte stod på 

vores fortrappe, ringede hun og 
fortalte os, at en tredjepart nogle 
uger tidligere havde gjort hende 
fortræd, og det tog livsmodet helt 
fra hende. Hun havde efterfølgen-
de ikke været i stand til at tage 
vare på sig selv eller hundene. 
Ingenting gav mening mere, og 
hun havde ingen motivation til 

noget som helst. Min kone tog 
ned til gården for at prøve at fi nde 
ud af, hvad der var op og ned i 
sagen. Gitte fortalte, at der ikke 
var varme på i huset, og der var 
huller i taget. Vi inviterede hende 
til at komme over og at tage et 
bad og spise aftensmad, men 
det afslog hun i første omgang.

Jeg tog i stedet aftensmaden 
over til dem, men bankede på 
forgæves. Heldigvis kom Per 
hjem fra indkøb og fortalte mig, at 
de desuden havde ca. 30 hunde 
inde i huset. Jeg var rystet over 
at høre, at de havde så mange 
hunde, og at han ikke kunne klare 
det mere. 

Den efterfølgende dag stod 
Gitte på vores fortrappe.

Hun var stadig meget oprevet 
over sin livssituation og alt, hvad 

der var sket tidligere. Hendes 
hjerte var fokuseret på alle hun-
dene, som stadig var på gården. 
Jeg tog hende den følgende dag 
med ned til kommunen for at 
høre, hvad de kunne hjælpe med 
i forhold til at få en akutbolig, men 
kravet var, at hun max måtte have 
to hunde, hvis hun overhovedet 
skulle have en chance for at få 
en bolig. Vi tog hjem med uforret-
tet sag og prøvede at refl ektere 
sammen med hende over hendes 
reelle muligheder. Men hun var 
ikke helt overbevist om at skulle 
slippe af med sine hunde.

Kontaktede dyreværnet
Derefter tog vi Gitte med på 

en familieweekendtur, for at 
komme lidt væk fra det hele og 
få tid til at refl ektere.

Efterfølgende besluttede hun 
kun at beholde to hunde og 
overgive resten til dyreværnet. 
Hun ringede selv til dyreværnet 
og forklarede dem sagen. De 
troppede op dagen efter på 
gården og tog hundene med 
sig. Sørgeligt nok var halvdelen 
af hundene i så dårlig stand, at 
de måtte afl ives. 

Per havde haft nogle meget 
svære dage på gården, mens 
Gitte var væk, for han kunne 
hverken sove eller spise or-
dentligt. Han havde ingen, han 
kunne få hjælp fra uden at blive 
fordømt over den situation, de er 
kommet ud i. Derfor ramlede al-
ting for ham til slut, og da politiet 

kom for at hente hundene, tog 
de også ham med til et andet 
sted, hvor han kunne komme 
til sig selv igen.

Efter Per blev udskrevet, 
inviterede vi ham hjem til af-
tensmad hos os. Vi var meget 
spændte på at møde ham.

Og sikke et hyggeligt møde 
det blev. Aldrig før havde vi set 
så glad en mand. Vores børn tog 
også godt imod ham. Han var 
en helt anden mand, og Gitte 
sagde, at hun slet ikke kunne 
kende ham. Både Gitte og Per 
havde hver især taget beslut-
ning om aldrig at drikke mere. 

En meget uheldig kombina-
tion var også, at de var fl yttet 
ind på gården med kun 4 hunde, 
men da de fi k hvalpe, kunne 
Gitte ikke nænne at skille sig af 
med en eneste af dem. På den 
måde blev opgaven større og 
større over årene. Sidste vinter 
havde de slet ikke råd til varme 
i det dårligt isolerede hus med 
huller i taget, så med kun var-
men fra en brændeovn var det 
bidende koldt. 

Derfor blev huset mere og 
mere usundt at bo i pga. fugt 
og skimmel. Ikke noget at sige 
til, at alkohol var den letteste 
måde at dulme tilværelsen på. 
Der var ingen familie, naboer, 
eller netværk, der kom dem til 
undsætning i denne situation, 
og alt så håbløst ud. Men det 
er heldigvis fortid nu.

Sammen har vi fundet en 
fantastisk lejlighed til Per, hvor 
han bor nu og er startet på en 
frisk. Vi leder også efter et fre-
deligt sted til Gitte, men indtil 
da bor hun hos os, og vi nyder 
alle at have hende som en del 
af familien.

Igennem denne situation har 
vi fået dybere relationer til dem 

begge, end blot at være be-
kendte naboer. Så ved at blive 
mødt med kærlighed, i stedet for 
foragt, er de nu blomstret op og 
omfavner tilværelsen.

En kultur af skam
Men en ting er at hjælpe folk 

i dyb nød – noget andet er at 
skulle forholde sig til alle dem, 
der står på sidelinjen, som på 
Facebook starter diskussioner 
op om at afskrive mennesker 
som Gitte og Per, fordi de har 
gjort store fejl. Deres uforsæt-
lige forsømmelse af hundene 
får selvfølgelig konsekvenser i 
et retssamfund – men at hade 
disse mennesker skaber bare 
splittelse og yderligere isolation. 

Man er så med til at forstærke 
en kultur af skam i Danmark, 
som er totalt ødelæggende for 
alle parter. Det forstærker vores 
frygt for at vise andre vores 
ufuldkommenhed. Det smuk-
keste vi kan gøre, er at løfte 
mennesker op, så alt det kærlige 
og smukke i dem kommer frem 
igen. Det har vi bestemt oplevet, 
og dagligt bliver vi velsignet af de 
unikke mennesker, som er kom-
met til at betyde så meget for os. 

De blev vores julegave fra 
Gud. Den sande betydning af 
håbet i julens budskab er dette 
år virkelig blevet levende for os 
på en helt ny måde.

Vi ser med triste øjne på hele 
denne historie med dyrene, som 
måtte lide, men med ufattelig 
stor glæde over, at to fortabte 
mennesker, som levede et hun-
deliv, nu er fyldte med livsmod 
og på vej mod en bedre tilvæ-
relse.

Gitte og Per er opdigtede 
navne, da de involverede parter 
ønsker at være anonyme. Red.

- Vi mødte menneskene
bag hundetragedien
Denne fortælling er en opfølgning og baggrund til nyheden omkring de 26 hunde, som var blevet fundet vanrøgtet nær Århus en måned før jul.

I baggrunden ses ejendommen, hvor Gitte og Per boede sammen med 26 hunde. Det var Gitte selv, der kontaktede dyreværnet, da 
hun i afmagt måtte give op. Foto: Filip Ravn. På det lille foto ses en af hundene i varetægt hos Dyrenes beskyttelse. (Still fra Youtube)

Det smukkeste vi kan 
gøre, er at løfte men-

nesker op, så alt det 
kærlige og smukke 

i dem kommer frem 
igen.

Ingenting gav mening 
mere, og hun havde 
ingen motivation til 

noget som helst. 
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Kristne frygter for deres 
liv på norske asylcentre

90.000 dræbt i 2016: Hvert 6. 
minut blev en ny kristen martyr 
Sidste år blev verdens kristne forfulgt markant værre end 
nogensinde før - og det skete for 3. år i træk. 

Når Åbne Døres verdensrangliste for 2017 bliver offentliggjort 
den 11. januar, vil Nordkorea for 15. gang stå øverst på listen over 
lande, hvor kristne forfølges mest.

- Selv om der er frygtelig forfølgelse i lande som Irak, Syrien og 
Somalia, er der intet land, hvor restriktioner, vold eller direkte forføl-
gelse af kristne kan sammenlignes med det, der foregår i Nordkorea, 
siger Emily Fuentes fra Open Doors Int.

Ifølge The International Business Times blev næsten 90.000 
kristne dræbt for deres tro i løbet af 2016. Det svarer til, at en kristen 
blev dræbt hvert 6. minut. Samtidig bliver millioner af kristne verden 
over hindret i at praktisere deres tro.

Bodil

Seks religiøse ledere skal 
medvirke ved Trumps indsættelse
En katolik, en rabbiner, en afro-amerikansk præst, en latino-
præst og to kendte evangelister skal holde oplæg og bøn ved 
indsættelsen af USA’s nye præsident den 20. januar.

Under præsidentindsættelsen vil hver af de seks religiøse ledere 
læse tekster og bede en bøn. De repræsenterer hver sin religiøse 
gruppe: Timothy Dolan er katolik, Marvin Hier er jødisk rabbiner, 
Wayne T. Jackson er talsmand for kristne af afro-amerikansk oprin-
delse, Samuel Rodriguez er leder for The National Hispanic Chri-
stian Leadership Conference, Franklin Graham er verdensberømt 
som evangelist og leder af den humanitære organisation Samaritan’s 
Purse, og Paula White er tv-prædikant. Hun har allerede bedt for 
Trump fl ere gange under valgkampen.

Valget af ledere fra forskellige religioner og kirker skal understrege 
”den vigtige rolle, religionen spiller i vore multikulturelle, pulserende 
nation”, udtalte Tom Barrack, der er formand for indsættelseskomi-
teen til ChristianNews.net.

Af de seks ledere var især Paula White og Franklin Graham aktive 
under valgkampen, der førte til Trumps sejr. ”De to har legemliggjort 
Trumps forening af de to tvillinge-ideologier hhv. kristen nationalisme 
og kapitalistisk kristendom”, sagde historieprofessor Kevin Kruse 
fra Princeton University til Christianity Today. 

Franklin Graham kalder det et privilegium at være med ved 
præsidentindsættelsen.

- Jeg er meget taknemlig for, at bøn og læsning af Guds hellige 
Ord vil være med som en del af denne vigtige ceremoni, der bliver 
set at hele verden. Vi har brug for Guds velsignelse og nåde for 
dette land og vores nye præsident, Donald. J. Trump. Jeg beder for 
det - vil du også gøre det? opfordrer Franklin Graham.

Bodil

Ægteparret Reza Fazli og 
Mahnaz Mirzaei er kristne kon-
vertitter. De bor nu på en min-
dre gård i Østlandet.

– Vi turde ikke længere bo på 
asylcentret, fordi vi frygtede at 
blive dræbt, fortæller de til KPK.

Som konverterede muslimer 
fandt de det meget svært at bo på 
norske asylcentre. Mahnaz turde 
næste ikke forlade sit værelse.

– Fordi jeg er kristen og ikke 
går med hijab, så de muslimske 
mænd på mig som en frafalden 
hore, de kunne misbruge som de 
ville, forklarer hun. Hendes mand 
tilføjer: ”Næsten alle beboerne 
dér er islamistiske muslimer fra 
Syrien, Afghanistan og Irak, som 
følger strenge islamiske love og 
bedetider. Ifølge deres tolkning 
af Koranen, hadither og sharia 
(islamisk lov) er vi frafaldne van-
tro, som skal dræbes.”

Særlige centre for kristne
Ægteparret, som er fl ygtet fra 

Iran på grund af religiøs forfølgel-
se, har som asylsøgere i Norge nu 
følt sig truet af de andre beboere 
på centrene.

– Vi ville ønske, der kunne op-
rettes et særligt modtagecenter 
for kristne, så at vi kunne føle 
os trygge, siger Reza Fazli, som 
mener, at det norske udlændin-
gedirektorat (UDI) ikke har taget 
deres situation alvorligt. 

Parret har nu boet på flere 
centre, men alle steder oplever 
de den samme diskriminering. Nu 
har de til gengæld fået hjælp fra 
folk, som både giver dem husly 
og støtte.

– Når de flytter fra modta-
gecentrene, bliver det opfattet, 
som om de fravælger systemet. 
Dermed mister de al ret til un-
dervisning og økonomisk støtte 
fra UDI, men sagen går videre, 
siger en af hjælperne, som ønsker 
at være anonym.

Vil fortælle om Jesus
Reza Fazli voksede op som 

troende muslim i Iran. Da han som 
ung mand var i Nederland, mødte 
han nogle kristne og oplevede, 
at Jesus kom til ham i en drøm. I 
2003 blev han selv kristen. Nogle 
år senere, da han var tilbage i 
Iran, oplevede også Mahnaz at 
møde Jesus.

– Det var meget farligt for os 
at tro på Jesus og fortælle andre 
om ham, siger Reza, som for 
halvandet år siden måtte fl ygte 
fra hjemlandet.

I Iran er det forbudt for mus-
limer at skifte religion, og kon-
vertitter risikerer både pisk og 
dødsstraf.

– Det var trist at forlade Iran, 
men jeg føler, det er Guds plan, at 
jeg skal fortælle muslimer i Norge 
om Jesus, siger Reza, som alle-

rede har undervist og døbt fl ere 
konvertitter i Norge.

Tilrettelagt for muslimer
Den tværkirkelige kristne or-

ganisation Åpne Dører, som 
arbejder for forfulgte kristne, 
har tidligere oplyst, at de kender 
til flere konkrete tilfælde, hvor 
konvertitter er blevet truet eller 
direkte fysisk angrebet på norske 
modtagecentre.

Stig Magne Heitmann fra Åpne 
Dører bekræfter, at Reza Fazli og 
Mahnaz Mirzaei har oplevet store 
udfordringer på centrene.

– De er forundret over, at de 
kun fi nder Koranen på boghylden 
– og når de spørger efter en Bibel, 
så er det et tabu. Det er også 
helt naturligt med fredagsbøn 
for muslimer på centrene, mens 
forslag om en gudstjeneste eller 
en bedesamling for kristne ofte 
bliver afvist, siger Heitmann.

Få sanktionsmuligheder
Presserådgiver i UDI, Kristian 

Nicolai Stakset-Gundersen, si-
ger, at norske myndigheder ikke 
tolererer, at minoriteter trues og 
chikaneres på modtagecentrene.

– UDI har tillid til, at driftsope-
ratører og modtagelser arbejder 
på en god måde for at varetage 
alle grupper. Vi går i dialog med 
modtagecentre, som oplever pro-
blemer, for at hjælpe dem med at 
håndtere situationen og fi nde løs-
ninger, siger Stakset-Gundersen.

Han fortæller, at det eneste 

UDI og asylcentrene kan gøre, 
er at gå i dialog med beboere og 
i specielle tilfælde fl ytte beboere.

- Det er også modtagecentre-
nes pligt at varsko politiet, hvis 
de har mistanske om strafbare 
forhold, siger han.

De fl este beboere på de nor-
ske modtagecentre kommer fra 
Syrien, Afghanistan, Irak og Iran. 
I gennemsnit er 95% af befolknin-
gen i disse lande muslimer. 

Fik koran på værelset
Fazli og Mirzaei har også følt 

sig diskrimineret af ansatte på 
modtagecentrene. På et af dem 
måtte de ikke bo på samme rum.

– De sagde, det var på grund af 
pladsmangel, men de muslimske 
ægtepar fi k lov til at dele værelse. 
Det var bare os, der blev adskilt, 
siger Reza Fazli.

Mange af de ansatte på asyl-
centrene er muslimer. Reza fandt 
en koran på sit værelse, da han 
fl yttede ind.

– De kunne se i mine papirer, 
at jeg var kristen, men på mit 
værelse lå der en koran. På mod-
tagecentrets kontor var der også 
islamiske symboler. Det skræmte 
mig, fortæller Fazli.

Skal være neutral grund
Stakset-Gundersen fra UDI 

understreger, at et asylcenter skal 
være neutral grund.

– Enhver beboer i asylmodta-
gecenter skal kunne udøve sin 
religion uden at opleve diskrimi-
nering. Videre skal ingen drive 
forkyndende eller missionerende 
virksomhed i centrene, siger han.

Men ifølge Reza Fazli er disse 
regler ikke ens for alle. 

– Jeg fi k ikke lov til frit at tale 
om min tro eller spørge folk, om 
de ville læse Bibelen. Men den 
muslimske imam fi k lov til at  be-
søge centret, hævder han.

Kristne betaler prisen
Stig Magne Heitmann fra Åpne 

Dører ved, at der fi ndes eksem-
pler på, at en imam har været 
velkommen på modtagecentret, 
mens en kristen pastor er blevet 
afvist. Han fi nder det trist, at det 
iranske ægtepar også i Norge må 
betale en pris for at være åbne om 
deres kristne tro.

– Det er overmåde vigtigt, at 
norske myndigheder sørger for, at 
alle ansatte ved asylmodtagelser-
ne får tilstrækkelig kundskab om 
spørgsmål knyttet til trosfrihed og 
information om, hvordan kulturen 
og religionsfriheden er anderle-
des i asylansøgernes hjemland 
end i Norge, siger Heitmann.

Manglende kundskab
Stakset-Gundersen fra UDI 

siger, at alle asylansøgere skal 
gennemføre et obligatorisk kur-
sus om norske værdier, norsk 
livsstil, love og regler samt kon-
fl iktforebyggelse og -håndtering.

– I tillæg til dette lærer de 
ansatte i modtagelserne at lede 
dialoggrupper for at forbedre 
sikkerheden og forebygge vold, 
siger han.

Men Heitmann mener ikke, at 
de norske myndigheder har nok 
kundskab om asylansøgernes 
kultur til at håndtere situationen 
på modtagecentrene godt nok.

– Jeg tror for det første, at det 
skyldes manglende kundskab om 
de kulturer, asylsøgerne kommer 
fra, og den situation, som kan 
opstå for konvertitter. 

– For det andet kan det skyldes 
antipati mod kristne og kristen tro 
og en sympati for islam på mod-
tagecentrene, siger Heitmann. 
Han mener, at også politiet burde 
få bedre indsigt i, hvordan disse 
kulturer fungerer. 

Bodil

Iransk ægtepar er gået under jorden, mens de venter på behandling af deres asylsag.

- For de andre beboere var vi frafaldne vantro, som skal dræbes, siger Reza Fazli og Mahnaz 
Mirzaei, som nu er fl ygtet fra de norske asylmodtagelsescentre. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK. 

Det er helt naturligt 
med fredagsbøn for 
muslimer, mens for-

slag om en gudstjene-
ste eller en bedesam-

ling for kristne ofte 
bliver afvist.

Evangelisten Franklin Graham, TV-prædikant Paula White og 
kardinal Timothy Dolan skal sammen med en rabbiner og to 
”etniske” præster bede for Donald Trump ved indsættelsen.

Billy Graham er for 60. gang 
blandt verdens 10 mest berømte 
I Gallups liste over de mest beundrede i 2016 
kommer evangelisten ind på en femteplads - 
og det er hans 60. placering i top ti.

Gallup Poll oplyser, at Graham (98) har været 
i top ti hvert år siden 1955 - bortset fra i 1962 
og 1976, hvor man ikke stillede spørgsmålet.

Billy Grahams nærmeste rival var tidl. præsi-
dent Ronald Reagan (død 2004), som var med 
på listen 31 gange. Blandt de øvrige på den nye liste er senator 
Bernie Sanders (4), Pave Frans (3), Donald Trump (2) og Barack 
Obama (1). Også Mike Pence, Benjamin Netanyahu, Bill Gates, 
Dalai Lama og Bill Clinton er med på listens top ti.

Billy Graham har ledt mennesker i hundred-tusindvis til Kristus og 
har været sjælesørger for de amerikanske præsidenter fra Eisen-
hower til Bush. Han er også ven med mange kendisser som Martin 
Luther King, Jr., Bono, Muhammad Ali, Johnny Cash og Larry King.

Bodil
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Af Bodil Lanting

Bibeltro forkyndelse af fx. Jesu 
fysiske opstandelse og at der 
kun er frelse i troen på ham får 
fl ere til at søge kirken.

Også ungdomsarbejde og 
musikstil er afgørende for kirke-
vækst, viser en undersøgelse 
foretaget af canadiske forskere. 

Rapporten med titlen “Theo-
logy Matters: Comparing the 
Traits of Growing and Declining 
Mainline Protestant Church At-
tendees and Clergy” bygger på 
svar fra 2.225 faste kirkegængere 
i Ontario, Canada, samt inter-
views med 29 præster og 195 
besøgende i evangeliske kirker.

Teologien er vigtig
En række præster har rost un-

dersøgelsen, som bekræfter det, 
de selv har oplevet: at teologien 
er altafgørende.

- Dette studie var vigtigt, fordi 

det empirisk har sat tal på noget, 
som evangeliske tilhængere af 
fornyelse har sagt i årtier - at 
teologien er vigtig, lyder kom-
mentaren fra metodistpræst Tom 
Lambrecht i et interview med The 
Christian Post.

Også baptistpræst John Daf-
fern fra MTV Church i Columbus, 
Mississippi, nikker genkendende 
til konklusionen.

- Vi er teologisk konservative 
ifølge denne undersøgelse. Men 
samtidig er vi skamløst moderne, 
og vi oplever en periode med 
vækst i vores kirke, som står i 
direkte kontrast til det, der sker 
i mange af de traditionelle kirker 
og endda i sammenligning med 
mere karismatiske kirker.

Det, vi kan lære af undersø-
gelsen, må være to ting: For det 
første må kirkerne have en tids-
svarende forståelse for, hvordan 
man formidler troen. For det andet 
må indholdet i det, der formidles, 
være i overensstemmelse med 
konservativ, ortodoks kristen tro, 
siger John Daffern. 

Levende og aktiv tro
Forskerne fandt, at både bibel-

tro forkyndelse, moderne lovsang 
og evangelisering hører sammen 
med kirkevækst.

- En af årsagerne til, at folk bli-
ver tiltrukket af de moderne kirker, 
er den, at folk ikke vil være en del 
af et monument. Derimod vil de 
gerne være en del af en bevæ-
gelse. Og noget af det smukkeste 
ved kristendommen er det, at den 
er levende og aktiv, understreger 
John Daffern.

Opstandelse, mirakler og 
frelse ved tro på Jesus

Forskerne David Millard Ha-
skell, Kevin N. Flatt og Stephanie 
Burgoyne viser i deres rapport, 
hvordan hhv. kirkegængere og 
præster forholder sig til spørgs-
mål som:

- Udfører Gud mirakler som 
svar på bøn?

- Tilgiver Gud menneskers 
synd på grund af Jesu liv, død 
og opstandelse?

- Stod Jesus op af graven 

med kød og blod?
- Er der kun frelse ved tro på 

Jesus Kristus?

Svarene på 17 spørgsmål 
om troen vises i skemaer med 
angivelse af, om de pågældende 
hører til i en kirke i hhv. vækst 
eller tilbagegang. Kirkevækst 
hører tydeligvis sammen med et 
positivt svar på de ovennævnte 
spørgsmål. 

Samtidig er der også markant 
størst kirkevækst i de menig-
heder, hvor folk svarer negativt 
på spørgsmålet, om alle større 
religioner er lige gode og sande

.

Det er vigtigt med god forkyn-
delse, hvis en kirke skal opleve 
vækst og fastholde sine medlem-
mer. Men et faldende medlemstal 
viser sig også ifølge rapporten at 
høre sammen med, om kirken fx 
mangler et ungdomsarbejde og 
ikke bruger tidssvarende musik 
og skærme i forkyndelsen.

Kirker med nyere musik og 
konservativ tro vokser mest
Både form og indhold har betydning for kirkers vækst, viser en canadisk undersøgelse.

Hvis præsten forkynder alles frelse, vil medlemstallet i hans 
kirke typisk falde. Det viser religionssociolog David Millard Ha-
skell i rapporten ”Theology Matters”.

Den 27 siders rapport om 
årsagen til kirkers vækst eller 
tilbagegang kan læses online.

Christianity Today har bragt en oversigt over de ti mest interes-
sante fund fra Romerriget - fortrinsvis Israel - i 2016.

Avisen understreger, at der er tale om en subjektiv snarere end 
en egentlig videnskabelig vurdering af fundene.

10. Jerusalem-tekst: Den ældste reference til byen Jerusa-
lem - bortset fra Bibelens - fi ndes på et lille stykke papyrus, som 
var faldet i hænderne på antikvitetstyve. De hævdede selv, at de 
havde fundet det i en hule i Judæas ørken. Teksten lyder: ”Fra 
kongens slavinde, fra Na’arat, vinkrukker til Jerusalem”. Papyrus-
stykket dateres til 7. århundrede f.Kr. Man afventer dog stadig 
bekræftelse på, at det nye fund ikke er en forfalskning.

9. Glasfabrik ved Haifa: Judæa var kendt som et center for 
glasproduktion i Romerriget. Nu har man fundet rester af et værk-
sted ved foden af Mt. Carmel. Det blev opdaget af vejarbejdere.

8. Bronzefund i sø: Ved Caesarea Maritima har dykkere fun-
det gamle metalstykker. De har nok været undervejs til omsmelt-
ning og genbrug, da skibet sank. Dykkerne fandt bronzefi gurer, 
lamper og mønter, som har ligget i søbunden gennem 1600 år.

7. Salomons palads i Gezer: En større bygning fra det 10. 
århundrede f.Kr. bliver kaldt ’Salomons palads’, selv om alderen 
er det eneste, der forbinder fundet med kongen. Den egyptiske 
farao erobrede og nedbrændte Gezer. Han gav derpå byen som 
medgift til sin datter, da hun giftede sig med Salomon - og Salo-
mon genopbyggede byen. Se 1 Kongebog 9:16-17.

6. Romerske tavler: I den anden ende af Romerriget, i Lon-
don, har man fundet over 400 trætavler fra oldtiden. Den ældste 
tavle er fra år 57 e.Kr. Tavlerne har været dækket med voks, og 
man skrev på dem med en stylus. Selv om voksen er væk, kan 
man stadig læse aftrykket af den latinske tekst, som nu skal 
analyseres og oversættes.

5. Gulv på Tempelbjerget: Man har fundet syv geometriske 
mønstre på fl iser i stengulvet fra søjlegangen i Kong Herodes’ 
tempel. Volontører arbejder sig nu igennem de jorddynger, der 
ligger tilbage fra illegale udgravninger på Tempelbjerget i 1999. 

4. Filister-gravplads: Man venter sig meget af udgravninger i 
Ashkelon, hvor israelitternes gamle fjender havde en gravplads. 
Man har fundet fl ere af fi listrenes byer, men venter at lære meget 
mere gennem gravene.

- Det er en hel guldmine, siger professor Daniel Master fra 
Wheaton College, som er med til at lede udgravningen.

3. Krukkefabrik ved Kana: Mellem Kana og Nazareth har 
man fundet en hule, hvor man har udgravet kalksten og formet 
dem til kopper, skåle og krukker. De havde særlig værdi som ritu-
elt rene beholdere. Man antager, at denne slags vandbeholdere 
blev brugt ved brylluppet i Kana i Joh. 2:1-11.

2. Lachish-lokum fra Hizkijas reform: I ruinerne af en 
”port-helligdom” fra det første tempels tid har man fundet et alter 
med afhuggede hjørner. Man har også fundet et ubrugt toilet, 
som muligvis skulle vanhellige templet. Begge fund kaster lys 
over de religiøse reformer under Kong Hizkija i 2 Kongebog 18:4.

1. Åbning af Jesu grav: 
Det mest spændende fund 
blev gjort under reparationen 
af Gravkirken i Jerusalem i 
oktober 2016. Det er første 
gang, graven har været 
åbnet siden 1555. Under det 
medtagne marmorkapel fandt 
man den kalksten, hvor man 
mener, Jesus blev lagt efter 
korsfæstelsen.

- Det ser ud til at være det 
synlige bevis på, at gravens 
placering ikke er blevet ændret 
gennem tiden. Det har viden-
skabsfolk og historikere ellers 
spekuleret på i årtier, fortæller 
Fredrik Hiebert fra National 
Geographic. 

Bodil

Ti fund fra 2016 
kaster lys over 
Bibelens verden

Hillsong-kirken i Bremen Teater på Vesterbro er et dansk eksempel på en kirke i vækst. Ligesom i den canadiske undersøgelse er 
forkyndelsens bibelske indhold, formidlingens form og tidssvarende lovsang vigtige for kirkevækst. Her taler pastor Brian Houston 
fra moderkirken Hillsong i Sydney, Australien, til københavnerne i september 2014.

Dr. Stephanie Burgoyne er 
medforfatter til rapporten. Hun 
er adjunkt på Wilfried Laurier 
University i Ontario. 

Bladet TEL, som udgives af 
Selskab for Bibelsk Arkæologi, 
bringer en artikel (4 / 2016)
om åbningen af ”Jesu grav” i 
Gravkirken.
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Vi sætter spor hos den enkelte elev – ikke ”bare” som skole, men som 
mennesker og i livet med Gud! Se, dét er personligt guld, ligesom alle de 
nye venner du får som elev her. Så; vi ses for enden af regnbuen ...

BESTIL BORD OG KOOOM! 
86 31 75 33

Uanset hvor langt du skal køre, så snyd ikke dig selv og 
din teenager for et besøg på Djurslands Efterskole (de 
kilometer vil I ikke fortryde). Oplev skolen, og hør om vores 
hverdag med sport, musik, Gud og mange andre aktiviteter 
og mærk hvad vi mener med, at her får du guld med hjem! 
Vi er klar med en lækker middag – ring og bestil bord!

 

BORD

  Find DE på Efterskolernes Aften 

den 11.  januar 2017 kl. 18.00  

    #dufårguldmedhjem

 JA TAK!
TIL 3?

Oplev mere på djurslands.dk
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I år er det tredje gang, at Ma-
riager Efterskole opfører en 
selvproduceret musical. I år er 
det stykket ”Den rene skære 
sandhed”, som er inspireret 
af Francine Rivers bestseller-
roman, ”Den kærlighed der 
sætter fri”. 

Til det omfattende projekt er 
der hentet hjælp udefra i form 
af professionelle producere, 
skuespillere og scenografer. I 
et tæt samarbejde er eleverne 
engageret med sang og musik, 
skuespil, markedsføring, kostu-
mer og meget mere. 

Når Mariager Efterskole d. 14. 
og 15. januar åbner dørerne for 
publikum, har skolen i ti dage op 
til været forvandlet til et teaterhus. 
Skolens forstander Jens-Henrik 
Kirk er begejstret for at se, hvad 
musicalen gør ved skolens elever; 
både når det kommer til talentud-
vikling og sammenhold. 

- Vi ønsker med musicalen at 

fremme kreativiteten og spotte 
talenter inden for performance. 
Eleverne udvikler sig utrolig me-
get i deres forskellige talenter, 
og vi ser nye sider af eleverne, 
når de bliver udfordret til at bryde 
deres grænser. Vores samarbejde 
med professionelle artister og 
teaterfolk giver en intensiv under-

visning. Samtidig er det fantastisk 
at se, hvad arbejdsprocessen 
gør ved sammenholdet blandt 
elever og personale, udtaler 
Jens-Henrik. 

Musicalen er den barske for-
tælling om den unge Angel, der 
som barn er blevet solgt til prosti-

tution. Angel arbejder på bordellet 
Paladset. En aften får hun besøg 
af den gudfrygtige Michael Ho-
seas, der føler, at Gud har kaldet 
ham til at gifte sig med hende 
og tage hende med væk derfra. 
Stædigt afviser Angel Hoseas’ 
forslag, men den unge mand giver 
ikke op så let. Angel bliver en dag 
mishandlet og indvilger derefter 
på at rejse med Hoseas og blive 
hans hustru. 

Dette bliver begyndelsen på et 
spændingsfyldt og udfordrende 
venskab. Hoseas vender op 
og ned på Angels forståelse af 
kærlighed, sex og mænd. Gen-
nem Hoseas’ mange mislykkede 
forsøg på at fi nde ind til Angels 
hjerte erfarer han, at denne unge 
kvinde er meget mere ødelagt og 
såret, end han nogensinde havde 
forestillet sig. 

Efterskolen gør opmærksom 
på, at musicalen henvender sig 
til et publikum fra 13 år og opefter. 

/Red.

Francine Rivers roman 
bliver vakt til live i Mariager
Mariager Efterskole forvandles til teaterhus i ti dage, når skolen forbereder og opfører ”Den rene
skære sandhed” - en musical inspireret af Francine Rivers roman ”Den kærlighed som sætter fri”.

”Den rene skære sandhed” er en musical over Francine Rivers 
roman ”Den kærlighed som sætter fri”  og handler om en ung 
prostitueret kvindes møde med Guds kærlighed.

Det er sæson for musicals og teater på mange af efterskolerne. 
På billedet ses elever på Mariager Efterskole under sidste års 
forberedelser. 
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Afgansk-fødte  Matau Nasseier 
står til udvisning den 17. januar, 
selv om han er blevet døbt i 
Danmark.

Matau, der er kendt under 
navnet Matin, er netop nu sat i 
fængsel i Ellebæk nær asylcenter 
Sandholm. 

Dødsdømt pga to bibler
En vendelbo, som har kendt 

Matin i næsten to år og oplevet 
ham som tolk i kirken i Brovst un-
der en udsendelse i ”Mennesker 
og tro”, fortæller:

”I Afghanistan var han ansat 
som tolk af de australske mili-
tærstyrker; i forbindelse med sit 
arbejde her fi k han foræret et par 
bibler, og som ejer af to bibler 
blev han af mullahen erklæret 
troløs og dømt til hængning. 
Matin nåede at fl ygte og kom ad 
vanskelige veje til Danmark. 

Tilbageholdt i Kastrup
Matin har familie i Canada 

og ville dertil, men blev i foråret 
2014 tilbageholdt i Kastrup grun-
det falske papirer – den eneste 
mulighed for at komme videre til 
Canada. Han søgte asyl i Dan-
mark, men fi k afslag med krav 
om, at han skulle sendes tilbage 
til Afghanistan i sommeren 2014.

Matin er gift, og da hans kone 
– efter Matins fl ugt – nægtede 
at lade sig skille, blev deres hus 
brændt ned, og hun blev af sam-
fundet lagt på is, ingen ville tale 
med hende eller have med hende 
at gøre. Matins bror blev fængslet 
med besked om, at han ikke bliver 
løsladt, før Matin vender hjem.  
Broderen blev senere frikøbt, fordi 
familien pantsatte deres hus og 
betalte 15000$ i kaution. 

Blev kristen i Danmark
Matin lærer i Danmark kristen-

dommen at kende og begynder at 
læse bibelen. Han lærte hurtigt 
dansk og blev døbt i en folkekirke 
på Sjælland i september 2014. 
Han blev en yndet og meget 
brugt tolk i kirken, tog fl ittigt del 

i kristen mødevirksomhed og 
var medvirkende til, at en del 
fl ygtninge blev kristne og døbt”, 
fortæller Flemming Holt Andersen 
fra Brønderslev.

Tolk på kristne møder
Stella Skov Meldgaard, der er 

ansat i tværkirkeligt arbejde på 
Sjælland, fortæller om Matins 
status lige nu:

• Matin er udvist af Danmark 
og skal sendes tilbage til Af-
ghanistan om få dage - et land, 
som i følge eksperter (UNHCR, 
”Åbne Døre” og andre menne-
skeretsorganisationer), ikke er 
i stand til at garantere for hans 
sikkerhed.

• Han er døbt og dermed 
konverteret til kristendommen. 
Derfor risikerer han forfølgelse 
eller værre i Afghanistan.

• De danske myndigheder 
tror ikke på ægtheden af Matins 
tro og konvertering og dermed 
afviser de alle udtalelser fra 
kirkepersoner herom. 

Stella kender Matin både som 
tolk og medkristen: 

”Jeg har selv bedt i Jesu navn 
sammen med Matin, både på 
tomandshånd og i fællesskabet 
– en fortrolig handling, som man 
ikke bare kan snyde sig igennem. 

Jeg har selv sunget lovsange 
sammen med Matin og set og 
hørt glæden over Jesus i ham – 
en spontan handling, som man 
ikke snyder sig til. 

Jeg har selv hørt ham udlægge 
bibelen med visdom og inderlig-
hed – en opbyggende handling, 
som man ikke snyder sig til.

Jeg kan ikke bare forholde mig 
passiv og se på, at vi fra Danmark 
sender Matin tilbage til et land, 
hvor han pga. af sin tro er i alvor-
lig fare. Jeg kan simpelthen ikke 
være ligeglad.

Troen kan koste ham livet
- Jeg spørger mig selv, om det 

virkelig kan være rigtigt, at vi som 
danskere simpelthen ikke ænser 

og forstår hvad tro er. 
At vi i vores demokratiske 

system ikke tillægger en dyb 
tro på kærlighedens Gud nogen 
som helst betydning. At vi faktisk 
ikke kan forestille os og begribe, 
at troen kan koste et menneske 
selve livet”, slutter Stella Skov 
Meldgaard fra Allerød.

Dansk hykleri!
- Matin lider under adskillelsen 

fra sin kone og bevidstheden om 
hendes dårlige kår i hjemlandet. 
Samtidig har hans indsats blandt 
fl ygtninge i høj grad været med-
virkende til at modvirke parallel-
samfund og til at give grobund for 
forståelse fl ygtninge og danskere 
imellem. 

Matin meldte sig den 7. juli 
2016 til Asylcenter Sandholm 
for at få genoptaget sin sag. Han 
fi k en aftale om at melde sig to 
gange om ugen på centeret. Det 
overholdt han. Siden er han blevet 
sat i fængsel under bevogtning i 
Ellebæk. Hvorfor? For mig ligner 
det ren menneskeforagt – så man 
den dag, man ønsker at sende 
ham i døden, er sikre på, at han 
er der! Hvilke tanker må Matin 
ikke gøre sig om at fejre jul i det 
danske samfund med den nye 
kulturkanon, hvor to vigtige ord 
er ’kristendom’ og ’tillid’? Kan 
vi skose ham, om han tænker: 
Hykleri uden sidestykke!! 

I Danmark er vi meget op-
mærksomme på radikalisering af 
fl ygtninge/indvandrere... men er vi 
også opmærksomme på vor egen 
”radikalisering”, når det drejer sig 
om fl ygtninge: Stiller vi krav om, at 
alle får samme behandling, selv 
om blot nogle har forbrudt sig? 

Jeg vil på det kraftigste opfor-
dre til, at Matin får asyl i vores 
land. Sender vi ham tilbage til 
Afghanistan, hjælper vi ISIS og 
deres venner med at finde og 
dræbe kristne borgere, og det vil 
blive en uafvaskelig skamplet på 
Asylnævn og dansk rets udøvel-
se. Det må aldrig ske!, opfordrer 
Flemming Toft Andersen.

Bodil

Kristen asylsøger på 
vej hjem til hængning?

Jeg har bedt i Jesu navn sammen med Matin. Jeg har sunget lovsange sammen med ham og hørt 
ham udlægge bibelen med visdom og inderlighed. Det er opbyggende handlinger, som man ikke 
snyder sig til, fortæller Stella Skov Meldgaard, som her underviser med Matin som tolk.

Det er en skamplet på Danmark at udvise Matin, siger hans danske venner.

Af Henri Nissen

Forholdene i Udrejsecenter 
Kærshovedgård ved Ikast er 
”det tætteste, Danmark kom-
mer på en koncentrationslejr, 
uden at være det.”

Det påstod Stig Grenov, som 
er formand for Kristendemokra-
terne, tirsdag i et indlæg i Poli-
tiken. Heri kommer han med et 
voldsomt angreb på især udlæn-
dinge-, og integrationsminister 
Inger Støjberg (Venstre).

- Før Anden Verdenskrig udvi-
ste Danmark jøder til Nazitysk-
land. Vi er ved at skrive endnu 
et sort kapitel i vores historie, 
skriver Grenov.

Han mener, at de forhold, 
som Danmark byder afviste 
asylansøgere, personer udvist af 
Danmark, og udlændinge på tålt 
ophold, er under al kritik. 

I indlægget opremser Krist-
endemokraternes landsformand 
en række eksempler på det, han 
mener er uværdige forhold på 
udrejsecenteret. Blandt andet at 
beboere må gå 24 timer uden 
mad, hvis de skal ud af huset og 
til lægen. At man bliver irettesat, 
hvis man taler dansk. Og at TV 
og el-kedler er blevet fjernet fra 
værelserne.

Kun ”tålte” afviste
Udrejsecentret Kærshoved-

gård er et tidligere åbent fængsel. 
Det adskiller sig fra andre asyl-

centrene ved, at det er et center 
for afviste asylansøgere. Her bor 
voksne kvinder og mænd, der har 
fået endeligt afslag på asyl og 
hvis udrejsefrist er overskredet. 
Desuden personer, der er udvist 
ved dom. Personer, der er på tålt 
ophold. 

Det er altså mennesker, som 
ikke har fået opholdstilladelse, 
men som de danske myndighe-
der ikke kan komme af med, fordi 
deres oprindelige hjemlande ikke 
vil modtage dem. De er derfor på 
såkaldt ”tålt ophold”. 

”Absurd kritik”
Integrationsminister Inger Støj-

berg har udtalt, at hun gerne ser, 
at deres ophold bliver ”utåleligt” - 
og det er åbenbart også tilfældet, 
ifølge Stig Grenov. Men Støjberg 
afviser kritikken og kalder det 
absurd at sammenligne udrej-
secentret med en kz-lejr.- Det 
kalder hun en hån imod de 6 mio. 
jøder, der blev dræbt i kz-lejre af 
nazisterne under 2. verdenskrig.

Også lederen af centret, Anne 
Marie Borggaard, afviser:

- Jeg kan slet ikke genkende 
kritikpunkterne fra debatindlæg-
get. Det giver på ingen måde et 
retvisende billede af forholdene 
på Kærshovedgård, siger hun til 

Politiken.
Stig Grenov har dog ikke selv 

været på centret, men siger:
- Jeg kender og har kontakt 

med et par af beboerne. Jeg 
har kontakt til en præst og nogle 
kirkelige miljøer, som har arbej-
det med de mennesker, der er 
derovre. Og jeg har fl ere gange 
sendt mit indlæg frem og tilbage, 
så jeg er sikker på, at det der står, 
er der belæg for, siger han.

- Alene det, at man har taget 
alle fjernsyn ned fra værelserne 
er jo et klokkeklart tegn på, at det 
her ikke handler om andet, end at 
man vil chikanere beboerne mest 
muligt. Og det er det, jeg angriber: 
At man psykologisk set isolerer 
disse mennesker. Det er derfor, 
jeg kalder det for det tætteste, vi 
kommer på en koncentrationslejr, 
uden at det er det. Det kører folk 
fuldstændigt psykisk ned, siger 
Grenov.

I TV2 udtalte han, at vi bør be-
handle alle mennesker humant, 
uanset om de er kriminelle. Og 
i øvrigt er det ikke alle på cen-
tret, der er udvist på grund af 
kriminalitet. 

Også kristne fl ygtninge
Nogle er også forfulgte kristne, 

som alligevel ikke har fået op-
holdstilladelse i Danmark.

Udfordringen har tidligere skre-

vet om bl.a. den 28-årige Houman 
på forsiden af uge 26, 2016.

På grund af sin omvendelse 
til kristen tro kan han ikke vende 
tilbage til sit hjemland.

Det samme gælder den 49-åri-
ge Mahmoud fra Iran.

Vi har også fortalt om udvi-
ste kristne asylansøgere, som 
præsten i Bording giver dåbs-
undervise. (Uge 26, 2016.)

Og i uge 31, 2016, fortalte vi 
om Anna Maria Høy, der af ledel-
sen på centret fi k lov at tage også 
de ikke-kristne asylansøgerne 
med på en udfl ugt til en festlig 
international dag arrangeret af 
en frikirke i Brande.

Kristne kritiserer 
forhold for udviste

Flygtningen Houmann var på 
forsiden af Udfordringen.

Den danske sognepræst Lindvig Osmundsen giver fl ygtningen 
Farid dåbsoplæring.

Anna Maria Høy med nogle af de asylansøgere, som hun af 
ledelsen fi k lov at tage med på en festlig udfl ugt til Brande.

Stig Grenov, KD, sammenligner med kz-lere. Absurd, siger Støjberg.
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Anmeldt af Josua 
Christensen

”Dette er blot 
nogle af hovedper-
sonerne i en af det 

21. århundredes største tragedier 
– og deres lidelser er overvæl-
dende bevis for menneskehedens 
moralske syndefald. De indledte 
deres revolution fulde af drømme 
om frihed og retfærdighed. De 
betalte en stor pris i blod for deres 
dødfødte drømme.” s. 326

Samar Yazbek er en prisvin-
dende syrisk journalist og forfat-
ter, som fortæller historier fra sit 
hjemland, som ligger i ruiner. 
Selv er hun af samme etnicitet 
eller sekt, som præsident Bashar 
al-Assad, men som aktivist imod 
regimet lever hun i dag i eksil i 
Paris. 

Tragedier fra Syrien
Samar er en modig kvinde, 

som adskillige gange har sneget 
sig over grænsen tilbage til sit 
hjemland for dér at besøge kri-
gens ofre, samle deres historier 
og forsøge at hjælpe især enker af 

’martyrerne’, som hun kalder de 
oprindelige revolutionære friheds-
kæmpende syrere. Og historier 
er der nok af. Det er ikke sol-
strålehistorier, men tragedier på 
stribe, der fylder siderne i bogen. 
Meningsløse tab, overgreb, drab, 

lemlæstelser og desperation går 
lige i hjertet på læseren. Samti-
dig bliver man grebet af noget, 
der nærmer sig ærefrygt, for de 
mænd og kvinder, som trods den 
åbenlyse grusomhed forsøger at 
bevare håbet og nægter at forlade 

deres land. Som forfatteren selv 
skriver, er det som om venskaber, 
mod og ære står stærkere med 
krigens rædsler som kontrast.

Beretningerne omfatter en 
periode på 3 år, fra de første 
fredelige demonstrationer og 
frem til september 2014, og selv 
om det nu er længe siden, så er 
de skæbner, som berettes om 
gribende, rørende og øjenåbnere 
for hele den virkelighed, som vi 
andre kun kender fra mediernes 
bearbejdede udgaver. 

Hvad bringer fremtiden?
Rent historisk er det interes-

sant, men også helt gyseragtigt at 
følge den tiltagende indfl ydelse, 
som ISIS har fået i dette land, 
som ellers havde en skarp ad-
skillelse mellem religion og styre. 

De kristne mindretal i Syrien 
får ikke megen omtale, men der 
er ingen tvivl om, at får ISIS eller 
de andre islamiske fraktioner 
magt, som de har agt, så bliver 
det endnu sværere at overleve 
som kristen i dette land.                     

Anmeldt af Kri-
stian Kristiansen

Her er en samta-
lebog med mas-
ser på hjerte og 

med et kristent udgangspunkt. 
Meget forfriskende. 

Bogens har solidt fokus på 
kristendommen som det glade 
budskab og visheden om, at 
kampen mellem det onde og det 
gode fi nder sit udfald i Guds kraft 
til at vende mørke til lys.

En vidunderlig bog med mange 
gode indsigter, stof til eftertanke 
og båret af stor venlighed og 
gensidig respekt parterne imel-
lem; en optimistisk ånd, der er 
ganske velgørende. Det er ikke 
blot brødre i troen, det er venner 
omkring troen, der mødes: en 
kristen-bekendende tv-journalist 
og en katolsk præst og karmeliter-
munk.

Mange vigtige emner  
Menneskets behov for  tegn i sit 

liv, om dets længsel efter at erfare 
Gud, om tvivl og tro, om synd og 
nåde, om ondskabens problem, 
om hvordan det er at blive et mere 
sandt og helt menneske og dertil 
ligne Kristus - blot én lille håndfuld 

af de vigtige emner, der her tages 
under behandling. 

Og så er der plads i samtalen 
til både den teologiske dybde og 

den gode, sunde, velgørende 
latter! Den ortodokse kirke ser 
på dysterheden som en alvorlig 
synd; i denne samtalebog er der 
ikke meget af den slags, derimod 
masser af opløftende indspark til 
vore allesammens fælles liv.

Forsonlighedes ånd
Bogen falder fint i tråd med 

den forsonlighedens ånd, der 
fornylig satte fornemt aftryk med 
Pave Frans’ Sveriges-besøg. 
Også derfor føler  man sig rigtig 
godt hjemme med denne fine 
udgivelse, som der bestemt må 
kippes med fl aget for.

Afslutningsvis dette lille udsnit 
af en opsummerende  bøn af 
broder Stinissen: ”Herre Jesus ... 
Du har hjulpet os at stille de rette 
spørgsmål og til at lytte til dig for 
at få de rette svar. Du har hjulpet 
os med bedre at forstå, hvorfor 
du har skabt os, hvad der er me-
ningen med dette forunderlige og 
ofte svære liv på jorden, at forstå 
bedre, hvorfra vi kommer, og hvor 
vi er på vej hen” (s.348). - Amen.

Göran Skytte & Wilfrid Stinis-
sen: ”Ansigt til ansigt - Samtale 
om kristen tro.” 
353 sider • 200 kr.
Forlaget Ave Maria

Samtalebog med solidt
fokus og vigtige emner

Grænseoverskridende og 
gruopvækkende beretninger

Samar Yazbek: 
Over grænsen
334 sider 
249,95 kr.
Kristeligt 
Dagblads 
Forlag

Anmeldelt af Josua Christensen

”Hvis renseriet ødelægger et sæt tøj, så vælg at se det fra den 
lyse side. Nu har du en undskyldning for at gå ud at shoppe”. 
S.128

Joyce Meyer er forfatter til mere end 100 bøger og dermed en 
af de mest produktive kristne forfattere. I ’Forvent mere’, skriver 
hun ud fra den positive psykologis paradigme, men samtidig med 
en klar opfordring til, at håbet og den positive indstilling forankres i 
Jesus. Det er kun med Jesus som troens banebryder og fuldender, 
at vi kan møde livet med positive forventninger. Hvis vi sætter vores 
lid til, at lykken kommer gennem egne bedrifter, eller ved at opnå 
særlige mål eller for den sags skyld gennem venskaber, ægteskab 
eller tjeneste, bliver vi skuffede, desillusionerede og håbløse. Men 
i Bibelen har vi en mængde løfter, som skal give os håb og få os 
til at møde livet med positive forventninger.        

Håbet som anker
Det er håbet, som får os til at kunne gennemgå storme og prø-

velser uden at tabe modet. Fordi Jesus har lovet os at være med os 
alle dage indtil verdens ende, og at vi skal mere end sejre, kan vi 
følge opfordringen fra bogens forside: ’Stol på, at noget godt vil ske 
for dig hver dag!’ Det er, som om håb og tro i Meyers bog smelter 
sammen med begrebet forventning. Fremgangsteologi er der ikke 
tale om, men det er alligevel, som om det stærke fokus på, at alt 
er muligt for Gud, gør vandringen gennem livets mørke dybe dale 
endnu mere afhængig af den rette indstilling. 

Bogen er krydret med små fortællinger, som fx den om den lille 
pige, der kunne sidde helt afslappet i en fl yvemaskine, der var i 
voldsomt turbulent vejr. Hvorfor? Jo, det var hendes far, der var 
pilot, så hun havde fuld tillid til hans kontrol over situationen og fl yet. 
Historier fra Moder Teresas Hus i Calcutta eller hospitalsgangen, 
hvor håbet opstår, bare fordi nogen viser en interesse og bruger 
tid på andre.            

Se ud og oplev håb og glæde
”I det øjeblik du holder op med at kigge indad og begynder at 

kigge udad, vil du opleve et håb og en glæde, du slet ikke vidste 
eksisterede” s. 153

Netop det at ville række ud, og det at fjerne fokus fra det navlebe-
skuende, er en væsentlig forskel på Meyers og megen anden positiv 
psykologi. Det er Bibelens princip om, at det er saligere at give end 
at modtage, som eksemplifi ceres gennem mange historier. Herved 
vinder bogen i mine øjne, fordi respekten for de bibelske principper 
korrigerer en række af de mere uheldige aspekter i selvhjælps- og 
selvrealiseringslitteraturen. Selv de største tjener, siger Meyer, og 
det er et vigtigt budskab at få med. På den måde handler bogen 
om mere end et lykkeligt liv med positive forventninger.      

Joyce Meyer: Forvent mere
246 sider • 199 kr. • Forlaget Scandinavia         

Store forventninger



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. 199 kr. 

Lev i opstandelsen. Opstan-
delseskraften er en virkelig-
hed, du kan leve i. 199 kr. 

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

Gud sprænger alle ramer! 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.  129 kr.
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HUSK!
Fragt 29 kr.* 
*Ved levering i Danmark

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

Where Hope Grows
En uventet rejse - Et uventet 
venskab. 
En baseballspiller må opgive 
sin karriere på grund af per-
sonlige problemer og kæmper 
med hverdagen og opdragel-
sen af sin teenagedatter. Men 
en ung mand med Downs-
syndrom, som arbejder i det 
lokale supermarked, giver 
ham nyt håb og tro på livet.

95 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)

199,-

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,-

The Bible
”The Bible” (Bibelen)  er en stor-
slået og episk TV-Serie, der giver 
liv til de dramatiske historier i 
Det Gamle og Det Nye Testa-
mente. Regissør på tv-serien er 
den fi redobbelte Emmy-vinder 
Mark Burnett.
4 dvd’er som indeholder alle 10 
episoder + eksklusive special 
features. 
Engelsk tale / dansk tekst.

475 minutter. 

Woodlawn
Segregationen er netop ophæ-
vet i Alabama, og en talentfuld 
high school football-spiller skal 
lære at udfolde sine evner og 
sin tro, mens han kæmper mod 
racisme både på og udenfor 
fodboldbanen. Baseret på en 
sand historie.
Med bl.a. Jon Voight (National 
Treasure, Pearl Harbour) og 
Sean Astin (Lord of the Rings).

118 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

129,-

Herren vil give jer byen. Lær at 
bede strategisk for din by - og 
se forandringer ske! 148 kr. 
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Af Orla Villekjær, 
ved Jonas Bock Nielsen

Der findes tre eksistentielle 
spørgsmål, som alle menne-
sker til alle tider har slåsset 
med. Det er spørgsmålene: 

1. Hvem er jeg? 
Underforstået er spørgsmålet: 

”Hvor kommer jeg fra?”
- Og svaret er: Du er skabt i 

Guds billede. Du er skabt med en 
mening. Gud har faktisk en plan 
med dit liv. Fint nok. 

2. Hvorfor er du her? 
Det andet eksistentielle spørgs-

mål lyder:
Hvad skal jeg bruge mig selv 

til? Hvordan skal jeg prioritere? 
Hvordan skal jeg sætte ind? 

- Det er dér, kristendommen 
fortæller, at du er skabt med na-
turgaver og andre ting. Og så er 
du faktisk skabt med en mening. 
Og hvis du gider lytte efter, hvad 
Gud vil med dig, og spørge ham 
til råds, kan du altså fi nde den 
rigtige hylde. 

Det s idste eksistent ie l le 
spørgsmål er naturligvis: 

3. Hvor går jeg hen,
når jeg dør? 

- Spørgsmålet om døden giver 
livet en kolossal mening. Det 
giver den alvor, at jeg skal stå 
til regnskab for mit liv. Men det 
giver sandelig også en kolossal 
mening, at jeg er elsket så meget 
af Gud, at han faktisk har en plads 
til mig ved den himmelske fest. 

Vi er mere end 
vores arbejdsværdi

I vores samfund bygger man 
jo langt hen ad vejen sin værdi 
på det, man gør. Det, du tjener, 
og ikke det, du er. Og der kom-
mer kristendommen så med et 
korrektiv. Den siger, at din værdi 
primært udspringer af, hvad du er. 

Du er skabt i Guds billede. Du 
er skabt som mand eller kvinde. 
Du er et Guds barn. Du er vær-
difuld. 

Jeg ved godt, at det bestemt 
ikke løser alle problemer med 
selvværd og selvrespekt. Men det 
er et fundament, som bekæmper 
den tanke, at jeg hele tiden selv 
skal skabe min værdi. Det at jeg 
udvikler mig og hele tiden er i en 
proces for at bevise min værdi, 

Der er en kæmpe forskel her. I 
vores samfund siger man: Du skal 
blive til noget. Man er hele tiden 
i en proces. 

Du skal hele tiden være aktiv 
med coaching, efteruddannelse 
og mus-samtaler. Alverdens ting 
som gør, at du aldrig nogensinde 
bliver færdig med noget som 
helst. Du er hele tiden undervejs. 

Og der bliver mennesket altså 
stresset. 

Ikke blot et produkt
Så kan man diskutere, om det 

stammer fra darwinismen eller en 
anden udviklingsteori. Teorien om 
at vi stammer fra aberne, møder 
jeg hos mine konfi rmander. 

Der er rigtig mange, der mener, 
at vi nedstammer fra aberne. Og 
det gør jo egentlig mennesket til et 
produkt af en udvikling, som man 
ikke ved, hvem har sat i gang. 

Jeg synes jo nok, at virkelighe-
den afslører, at vi er ikke en fl ok 
kloner MADE IN HONGKONG 
i dusinvis. Vi er faktisk enkeltvis 
nogle meget spændende, unikke 
skabninger. 

Handicappet datter
Vi har selv et handicappet barn. 

Vores yngste datter har Downs 
syndrom. Og det var bestemt et 
stort chok dengang. Og det er jo 
en stor smerte for ethvert foræl-
drepar, der får et handicappet 
barn. Man oplever, at man ”mi-
ster” et raskt, sundt og velskabt 
barn. Og det er jo heldigvis ikke 
det normale. 

Rent teoretisk er der jo ingen 
chance for, at det sker. Det sker 
for få promiller, men vi fi k vi altså 
en datter med Downs.

Hun bobler af liv og siger jævn-
ligt: ”Far, hvor har jeg et godt liv!” 

Jagten på mongolbørn
Tænk, at vi bor i et samfund og 

et land, hvor man har ofret hund-
redvis af millioner i forskning på, 
som det allerførste, at få dræbt 
sådan nogle som min Britt. 

For det var de såkaldte ”mon-
golbørn”, man gik efter først. 

Efterfølgende får man så meto-
der og undersøgelser, som gør, at 

man kan afsløre 216 andre handi-
caps. Om man så får dem dræbt, 
det er en anden side af sagen. 

Men jeg er far i et samfund, 
hvor man dybest set ønsker at 
udrydde sådan nogle som min 
datter. Det sætter simpelthen 
noget bestemt noget i kog i mig. 
Og der mener jeg, at det er vores 
pligt som kirke, som kristne, at slå 
på stortromme og sige:

Er I klar over, hvad vi gør i 
øjeblikket? 

Når der fi ndes handicappede, 
er det jo en følge af syndefaldet. 
Både ulykker og handicaps er en 
følge af det. Det er vi som kristne 
ikke i tvivl om. Men vi har oplevet, 
hvordan Gud gav os opgaven og 
ansvaret for et handicappet barn. 
Britt har nu i 32 år i den grad væ-
ret en velsignelse i vores liv. Det 
var forbavsende. 

Evangeliet gør godt
Man kan ikke gøre noget bedre 

for andre mennesker end at for-
tælle dem om Jesus. 

Det handler om at forkynde 
evangeliet. Det med troen er 
svært rent fornuftsmæssigt... 

Du kan ikke bevise, at Bibelen 
har ret. Man kan kun komme til tro 
på det, hvis man selv oplever, at 
Kristus er en levende virkelighed. 
At han er Gud. 

Pludselig så er han der. Jeg 
kan bede til ham, osv. Og så sker 
der bare noget. Sørg for, at fi nde 
ud af, hvad Guds plan er for dig, 
på din arbejdsplads, i skolen osv. 
Og vær med til at bringe evan-
geliet til mennesker, så de bliver 
kristne. Så falder deres menne-
skesyn også helt automatisk på 
plads. Og det er egentlig det, der 
skal til for, at det kan ske.

Fortsat fra side 3.

Hun skrev, at hun selv var gået 
igennem en masse forfærdeligt 
og havde hørt om ulykken. Hvis 
hun kunne hjælpe, skulle jeg bare 
ringe. Ellers kunne jeg bare krølle 
brevet sammen.

- Vi mødtes samme aften. Hun 
var en kristen kvinde, og jeg følte 
mig straks godt tilpas med hende. 
Vi blev senere gift, fortæller Leif.

Dyb fred og ro indeni
Kort tid efter, at han havde 

mødt hende, blev han opfordret 
til en gudstjeneste med en Biker-
præst i Roskilde. Denne gang 
sagde han ja.

- Dér går jeg frem og siger ja 
tak til frelse. Jeg mærkede en dyb 
fred og ro indeni, da jeg gjorde 
det. Du kunne have smidt en 
bombe i min have, uden at jeg 
var blevet bange. Den fred og ro 
jeg fi k inde i kroppen, er svær at 
beskrive.

- Lige siden er der sket rigtig 
mange ting i mit liv som kristen, 
som ingen anden end Gud kan 
have gjort, siger han.

Gud hjælper
Leif kommer med et lille ek-

sempel på Guds hjælp:
I 2005 var han til sit første 

kristne biker-træf i Sverige. På 
andendagen kunne hans motor-
cykel ikke starte. 

- Jeg bad og bad til, at den 
ville starte. Men folk måtte hjælpe 
mig med at løbe den i gang. Da 
jeg kom hjem, satte jeg lade-
apparatet til. Klik, klik, klik. Den 
startede ikke. Heller ikke næste 
morgen. Men så tænkte jeg: ”Nu 
beder jeg.” Jeg gik ned i knæ. Så 
kom tårerne, og jeg bad: ”Tak fordi 
du får den til at starte”. I samme 
sekund startede den.

- Jeg kørte til mekanikeren. 
Batteriet var helt fl adt. ”Det dur 
slet ikke”, fortalte mekanikeren. 
Så det var meget mærkeligt, at 
jeg havde kunnet køre derhen, 
husker han.

Mærkbar tro
Efter at han er blevet troende, 

har han også modtaget en del 
stærke reaktioner fra andre.

- Folk siger, at de kan se Gud 
igennem mig, når jeg fortæller 
min historie. Det er vigtigt og 
godt at tale om tro. Man bygger 
den op og styrker sig selv, når 
man gør det.

- Da min brors kammerat var 
lige ved at gå ind i Jehovas Vid-
ner, fi k han en BikerBibel. 

Så begyndte han mere og 
mere at spørge mig om min tro. 
En dag ringede han til mig ” Hvor-
dan får man det, du har? Du er 
altid så positiv, har tid til at lytte 
til mig og er glad”.

- Jeg svarede: ”Det kan du 
også få, hvis jeg beder frelses-
bønnen for dig. Bed den til Gud 
hver dag og tak ham for blodet. 
Tak ham for, at han døde for os”.

Leif forklarede ham også om 
troen – som man ikke kan se, 
men mærke. 

”Tror du på vinden?”  spurgte 
jeg ham. ”Ja”, lød svaret. ”Den 
kan man heller ikke se, men 
mærke. Det kan man også med 
den fred, man får,” forklarede jeg.

Derefter understregede Leif, 
at man først skal være parat til at 
tage imod frelse. ”Du kan komme, 
når du er klar”, tilføjede han. 

Det varede ikke så længe, før 
manden vendte tilbage, og Leif 
bad frelses-bønnen for ham. Det 
har han efterhånden gjort for en 
del gennem årene.

Mere sorg
I 2012 havde Leif igen store 

tab og stor sorg tæt inde på 
livet. Begge forældre døde med 
få måneders mellemrum. Kort 
forinden var hans ”nye svigermor” 
også gået bort. Det ruskede op i 
følelser fra familiens smertefulde 
fortid. 

Der er stadig ting og smerte, 
der dukker op – også for hans 
børn. Oplevelser, som har været 
for smertefulde at huske og at tale 
om, kan pludselig kræve samtale. 

Det kræver rum, fred og tid at 
bearbejde stor sorg.

Ægteskabet holdt ikke, men 
det gjorde venskabet. 

- Vi blev skilt for to år siden, 
men er stadig meget gode ven-
ner. Vi mødes mindst en gang om 
ugen… spiser, hygger os og taler 
tro, fortæller han.

Leif bor i dag i Osted. Han 
købte sine forældres store hus 
i Viby Sjælland, da han mistede 
dem - og lejer det ud til bl.a. sin 
datter.

- Jeg har lært, at sorg bear-
bejdes ved at tale om tingene 
og turde mærke smerten.  Man 
skal åbne sig og være hundrede 
procent ærlig. At græde er en 
udluftningsventil. Da min første 
kone og datter døde, insisterede 
jeg på selv at rydde op i deres 
ting. Gå igennem smerten ved 
at huske ”dengang købte vi det 
stykke tøj og …”

- På et tidspunkt sagde jeg til 
mine børn: ”De ligger herinde i mit 
hjerte, men jeg skal videre med 
mit liv. Jeg skal forhåbentlig se 
dem igen den dag, Jesus kommer 
og henter mig”, siger han.

Tak fordi jeg overlevede
Leif mener selv, at han kommer 

stærk igennem smerten, fordi 
Gud er med. Og er taknemmelig – 
også over at han som ung overle-
vede at være i rockermiljøet, hvor 
folk gik med jagtgevær. 

- Ja, jeg har været heldig. 
Hver morgen beder jeg: ”Tak 
fordi du har givet mig en chance 
til”. Jeg er lykkelig for livet i dag. 
Taknemmelig.

Leif taler med jævne mellem-
rum i kirker, hvor der ofte samles 
ind til BikerBiblen. Han deler 
også Street-Bibler ud på Roskilde 
Festival og har tidligere bl.a. med-
virket i en radioudsendelse, hvor 
han fortalte om, hvordan han blev 
kristen, samt i en tv-udsendelse 
på Lorry. 

Leif Lund voksede op i en kristen ”Pinsekirke-familie”, men gjorde ungdomsoprør, fordi han følte, 
der var for mange forbud. Efter at have mistet kone og datter i en tragisk bilulykke vendte han 
senere tilbage til troen på Gud.

Hvem er jeg? Og 
hvorfor er jeg her?
Det er vigtigt at fortstå, hvorfor vi er her. Og det er vigtigt at vide, hvor man 
går hen, når man dør, siger Orla Villekjær.

- Når mennesker møder Kristus, falder det med selvforståelsen 
også lettere på plads, understreger Orla Villekjær.

Rockerpræsidenten kom 
tilbage til Gud efter tragedie  
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Personlige

Brug for en annonce?
Ring 73 56 15 06 eller 

skriv til annoncer@udfordringen.dk

Udfordringen udkommer hver søndag!

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Gadeklummen

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Henri Nissen

Krista Revsbech

Udfordringen
Udfordringen er en selvejende fælleskirkelig ugeavis med stof fra både frikirker og 
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chefkonsulent Flemming Nielsen, journalist Kristian Pahus, generalsekretær Claus Mester.
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Bodil Lanting, Britta Sand, Krista Revsbech.
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Ung@udfordringen.dk: Henrik Engedal
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Henriette Pallesen 
Abonnement@udfordringen.dk 
Daniel Giversen.
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PBS/BetalingsService nr.: 02229838 
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Jan GrundvadBodil Lanting

Henrik Engedal

Dan. Giversen

Henr. Pallesen

Medl. af  
Danske Medier 

ISSN 0902 - 5693

Steen Jensen

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      
Tlf. 97 25 20 77                  

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

Vidste du, at 294.000 personer gav deres ”ja” til Jesus, men 
at kun 14.000 var del af et kristent fællesskab et år senere? 

Tallene er fra USA, 1991, men ifølge Ray Comfort er billedet det 
samme i dag. Han påpeger, at denne udsivning skyldes ubibelsk 
forkyndelse med løfter om blandt andet glæde, kærlighed og fred. 
Dette kan blive frugten af et liv med Kristus, men er ikke årsagen 
til, at mennesker overgiver sig til ham.

Forestil dig, at du er ombord på et fl y. Du tilbyder sidemanden 
en faldskærm og forsikrer ham om en fantastisk tur, hvis han ta-
ger den på. Lidt modvilligt og ikke særlig overbevist lader han sig 
overtale. Efter et stykke tid begynder den at genere og lever ikke 
op til hans forventninger. Da de andre passagerer kommer med 
hånlige bemærkninger bliver han endnu mere utilfreds, og smider 
arrigt faldskærmen fra sig. En anden gang vil han ikke være så 
modtagelig for at tage den på igen. 

Du sætter dig ved siden af en anden og meddeler, at fl yet på et 
tidspunkt vil styrte til jorden. Ingen vil overleve. Manden er over-
bevist og begynder at græde. Først nu tilbyder du faldskærmen, 
som han med glæde tager imod. Han er ligeglad med komfort, 
bekvemmelighed og med passagerernes latterliggørelse, men er 
bare dybt taknemmelig over, at faldskærmen vil redde hans liv.

Loven kom for at vise os synd. Den er som sollyset, der afslører 
støv. Uden synd havde vi ikke brug for faldskærmen, Jesus. Frelse 
uden synderkendelse og personlig omvendelse bliver et overfl adisk 
”kristenliv”,  som ikke er langtidsholdbart. Budskabet må fortælles 
i rigtig rækkefølge.

Hvis vi kun skaber forventning om en lykkelig livsstil og lyserød 
idyl, bliver folk skuffede og desillusionerede. Enten trækker de 
sig, når festen er forbi, eller bliver i fællesskabet på grund af det 
sociale liv. 

Udspring med 
faldskærm

Kirken i 
Kulturcenteret

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

11. januar kl. 11.30 til ca. 13.00: Josef Christensen

18. januar kl. 11.30 til ca. 13.00: Max Büsman

25. januar kl. 10.30 til ca. 13.00: 
Rune Kærlet og sangtrio fra Randers

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

”Healing Gospel” - Forbøn for syge:
29. januar kl. 14:00: Hans Berntsen

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Josef Christensen Rune KærletMax Büsman Hans Berntsen

Fik du tilmeldt dig 
Dialogweekenden 

20.-22. marts på Familiehøjskolen ved 
Herning? Der er stadig ledige pladser.

Se www.aegteskabsdialog.dk

25.-27. okt. på Fredericia Sømandshjem 
Gør noget godt for Jeres ægteskab

Fik i tilmeldt jer 
Dialogweekenden

17. - 19. marts på
Hotel Aalborg, Aalborg

Fik I tilmeldt Jer 
Dialogweekenden?

Lørdag  14. januar kl. 14.00
Søndag  15. januar kl. 14.00

Frelsens Hær, Valby Langgade 83, 2500 Valby, 
København. Arr.: fællesskabet ”Sløjfen”. 

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Nytårsønske
Enke på 79 år søger en rar kristen ven. Du skal helst bo i 
Jylland.                                                      Billet mrk. 02-01

Svar på annoncer under personlige sendes til: 
Udfordringen, Jernbanegade 1,

6070 Christiansfeld - Mærket ”Billet-mrk. __-__”
Fuld diskretion 

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

Søndag d. 15/1 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA: Målet er fællesskab 

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

Søndag 29/01  H.P. Pedersen TEMA: En ny begyndelse 
Søndag 05/02  Anders Ova   TEMA: Min svaghed er min styrke   

Søndag d. 22/1 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA: Min identitet i Kristus 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 1:

Trine Nymann
Finnedalsvej 3
2770 Kastrup 

Kodeord: Mandelgave

Vinder i kryds & tværs uge 
48-2016:

Kirsten Hansen
Vordingborggade 6F, 1.sal
2100 Kbh Ø

Kodeord: Guirlander

Du kan også vinde, hvis du fi n-
der kodeordet i denne uge, ved at 
sammensætte de bogstaver, der i 
står i felterne med tal. 

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 12. 
januar 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.

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

d d b ll b

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

Stillingsannoncer

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

kontaktformularen på hjemmesiden under
 ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, kan du ringe til 

os på tlf. 7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 

- tast 1 for abonnement. 

Blå Kors Danmark søger pr. 1. marts en kontoruddannet 
sekretær, som kan lide en hverdag med kontakt til man-
ge mennesker, telefonpasning og både at lede større 
projekter og ordne små opgaver. 
Stillingen er på 30 timer, og arbejdsstedet er Silkeborg.

Ansøgningsfrist søndag 22. januar 2017 kl. 12. 

Læs hele opslaget og søg jobbet på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Chefsekretær
til Blå Kors 

blaakors.dk

Stillingsopslag 
 

UUdviklingskonsulent i   
DDansk Kristelig SSyygeplejeforening  
En 10-timers stilling med hjemmearbejdsplads.  

Sygepleje. Tro. Kreativitet. Redaktionelle opgaver. Samarbejde på tværs af faggrænser, kirkesamfund og 
geografi. – Alt sammen forenet i ét deltidsjob. Er det lige dig? 

Dansk Kristelig Sygeplejeforening er en interesseorganisation, der har fingeren på pulsen, hvad angår 
kristne værdier i sygeplejen. Vi beskæftiger os med kernen i sygeplejen og kalder os et forum for værdig 
pleje. 

Du bliver foreningens primus motor, netværkspilot og eneste lønnede medarbejder (foruden 
regnskabsassistenten). 
 
Stillingen forventes besat pr. 1. marts 2017 eller efter aftale. Ansøgningsfrist 23. januar 2017.  
 
Læs det fulde jobopslag og stillingsbeskrivelse på https://www.dks-forum.dk/aktuelt/83-
udviklingskonsulent-soges.  
 
Kontakt 
Sygeplejefaglig konsulent Annette Langdahl tlf.  40 44 57 68. E-mail: dks.forum@gmail.com eller 
Formand Grete Schärfe tlf. 23 32 06 30. E-mail: gresch@nordfiber.dk. 
 

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

Ansøgningsfrist er 31. januar 2017 kl. 12. 

Find stillingsopslaget på blaakors.dk/job

TEKST 
ELLER BILLEDE 
KAN INDSÆTTES

blaakors.dk

Forstander 
Blå Kors Hjemmet Rold Skov 

Genopslag

blaakors.dk

GIVERADMINISTRATOR 
I LUTHERSK MISSION

Vil du være med til at administrere og pleje LM’s 
givere? Vi søger en giveradministrator med regn-
skabserfaring og lyst til at kommunikere med 
giverne. Se mere på dlm.dk/job. 
Kontakt evt. resursechef Johnny Lindgreen på 
jl@dlm.dk / 30 11 83 13.

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Lukas 2,41-52 

Jesus som tolvårig i templet
41Josef og Maria rejste hvert år til Jeru-

salem for at være med til påskefesten. 42Da 
Jesus var blevet 12 år gammel, fi k han lov 
til at komme med for første gang. 

43Da højtidsdagene var forbi, begyndte 
Josef og Maria på rejsen tilbage til Nazaret, 
men Jesus blev i Jerusalem, uden at hans 
forældre vidste det. 

44Den første dag tænkte de ikke over 
hans fravær, fordi de regnede med, at han 
var sammen med nogle venner blandt de 
øvrige rejsende. Men da han ved aftenstid 
endnu ikke var dukket op, søgte de efter 
ham blandt familie og venner. 45Da han ikke 
var at fi nde nogen steder, vendte de om og 
brugte den næste dag til at rejse tilbage til 
Jerusalem.

46På den tredje dag fandt de ham i temp-
let, hvor han sad fordybet i samtale med 
dem, der underviste i Toraen. 47De undrede 
sig alle over hans kloge spørgsmål og den 
måde, han svarede på. 48Hans forældre 
vidste ikke, hvad de skulle tænke, da de 
fandt ham siddende blandt alle de lærde, 
men så udbrød hans mor: »Jamen, dreng 
dog! Hvordan kunne du gøre sådan imod 
os? Din far og jeg har været så urolige for 
dig, og vi har ledt efter dig alle vegne!«

49»Hvorfor har I ledt efter mig alle veg-
ne?« spurgte Jesus. »Vidste I ikke, at jeg 
har en opgave her i min Fars hus?« 50Men 
de forstod ikke, hvad han mente med det.

51Så fulgte han med dem tilbage til 
Nazaret og var lydig imod dem. 

Siden hen spekulerede Maria tit på det, 
han havde sagt. 

52Jesus voksede både åndeligt og fysisk 
og var vellidt af Gud og mennesker. 

Alternativ prædiketekst: Mark. 10:13-16

Hvordan man får 
adgang til Guds rige

13På et tidspunkt bragte nogle forældre 
deres børn hen til Jesus, for at han skulle 
velsigne dem. Men disciplene ville jage 
dem bort. 

14Da Jesus så det, blev han vred og 
sagde: »Lad børnene komme til mig. I må 
ikke hindre dem, for det er sådan nogle som 
dem, der får adgang til Guds rige. 15Det 
siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds 
rige på samme måde, som et barn tager 
imod, kommer slet ikke ind i det.« 

16Så tog han børnene ind til sig, lagde 
hænderne på dem og velsignede dem.

Teksten til 1. søndag efter Helligtrekonger, 8. jan. 2017

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.
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 8/1
14:00 Gudstjeneste fra Vor Frue 
Kirke i Svendborg. Fra kirkens 
tårn lyder der sprøde toner fra klok-
kespillets 36 klokker. Organist og 
klokkenist Povl Chr. Balslev spiller 
på stokklaviaturet, mens det store 
børnekor står klar i våbenhuset 
med lys. Korleder og organist Ida 
Howalt åbner sammen med koret 
Første søndag efter Helligtrekon-
ger med Grundtvigs salme: Dejlig 
er den himmel blå. Evangeliet 
handler om Jesus som 12-årig i 
templet. Sognepræst Ida Fonsbøl 
er liturg og prædikant. Sendes 
også mandag kl. 8.30.

Mandag 9/1
19:10 Læreren der trodsede 
Hitler. Tysk/britisk dokumentar fra 
2013. I 1935 var der i Tyskland om-
kring 44.000 jødiske skolebørn, der 
dagligt blev udsat for chikane og 
diskrimination og efterhånden blev
fuldstændigt udelukket fra skole-
systemet og det offentlige liv. Indtil 
den unge, modige lærer Leonora 
Goldschmidt besluttede at tage 
kampen op mod det nazistiske 
styre. Hendes mand, der var notar, 
fandt et hul i loven, der gav hende 
mulighed for at åbne en jødisk 
skole i Berlin, der i nogle år kom 
til at fungere som en tryg oase for 
hundredvis af jødiske børn.

21:40 KZ-lejren Buchenwald 
- Fangernes historie. Tysk do-
kumentar fra 2015. (Buchenwald: 
The myth and reality). I april 1945 
bliver Buchenwald, der var en af de 
største tyske koncentrationslejre, 
befriet af amerikanske tropper. Et 
billede af en treårig jødisk dreng fra 
Buchenwald går efterfølgende ver-
den rundt - samt billeder af udmag-
rede, syge og døde fanger. Dette 
er historien om Buchenwald, hvor 
godt 55.000 mennesker mistede 
livet siden åbningen i 1937, men 
det er også historien om en gruppe
fanger, der holdt hånden over hin-
anden og især lejrens børn.

Onsdag 11/1
21:45 De skjulte børn
Dansk dokumentar fra 2013.
Redningen af de danske jøder i 
1943 står som et lyspunkt i histo-
rien fra 2. Verdenskrig. De fl este 
danske jøder nåede at flygte til 
Sverige, inden nazisterne fangede 
dem. Nogle børn kom dog aldrig så 
langt og blev efterladt i Danmark, 
mens deres forældre flygtede. I 
dokumentaren ”De Skjulte Børn” 
fortæller tre af disse børn om deres 
oplevelser af at leve skjult under 
krigen og ikke mindst, hvad der 
skete, da deres forældre vendte 
tilbage efter krigen.

22:40 Jødernes fl ugt - Vidnernes 
historie. For 73 år siden lykkedes 
det for over 7000 danske jøder at 
fl ygte til Sverige og dermed undgå 
at blive arresteret af Gestapo og 
deporteret til koncentrationslejren 
Theresienstadt. I dokumentar-
filmen fortæller de overlevende 
danskere, hvis liv for altid blev 
forandret, om de dramatiske begi-
venheder, som fandt sted i det tysk-
besatte Danmark i oktober 1943. 

Lørdag 14/1
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller 
om salmen ”Med den Enbår-
nes herlighed”, der knytter sig til 
Johannesevangeliet. Fra Sankt 
Markus Kirke 2. søndag efter hel-
ligtrekonger.

Søndag 15/1
14:00 Gudstjeneste fra Svend-
borg ved sognepræst og provst 
Per Aas anden søndag efter Hel-
ligtrekonger, hvor det handler om 
at gøre vand til vin. Dagens motet 
er med Vor Frue Kirkes Kantori 
under ledelse af organist Poul Chr. 
Balslev, der indleder med sit eget 
præludium over Se nu stiger solen. 
Sendes også mandag kl. 8.30.

KKR/TV i DK.
Se kristent tv døgnet rundt her:
1. I hele landet på dit tv med en 
KKR tv-boks. Bestilles på www.kkr.
dk / seerklubben@kkr-tv.dk 
eller tlf/sms: 35 31 00 57.
2. I hovedstadsområdet med stue-, 
tag- eller fællesantenne (DVB-T2) 
hele døgnet.
3. På computer, tablet eller mobil: 
www.kkr.dk 
Programoversigt på: kkr.dk

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, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: 
Lørdag kl. 14:00 - 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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.

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

 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

Radio 

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

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

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

CNL
Sender kristent tv på russisk på 
Hotbird 13° øst, 12207, H Pol, 
SR 27500, FEC ¾. www.cnl.tv 
Findes i bredbånds- og kabelnet. 
Kan modtages fra Hotbird 13° øst, 
Astra 19° øst og Eurobird 28,5° øst. 
Programoversigt: www.god.tv

Loveworld TV
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d
28,2 grader E= øst
Engelsk kanal. Undervisning og 
helbredelsesudsendelser. Ekstra 
parabol muligvis nødvendig.
Program og yderligere info.: 
www.loveworldtv.co.uk/

Web-tv
GOD TV: www.god.tv
DKNET.TV www.dknet.tv

Søndag 8/1
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Højmesse (P1) 
Fra Lemming Kirke. Aarhus Stift. 
1. søndag efter helligtrekonger. 
Prædikant: Bo Bergholt Grymer
21.03 Historie og Tro (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 9/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 10/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.03 Feature: Drømmen om 
kibbutzen. Martha Mor og Berith 
Shapira har boet i Kibbutz Ein 
Shemer i det nordlige Israel siden 
1970’erne. De to danske kvinder 
rejste sammen med tusindvis af 
andre unge danskere i kibbutz 
som volontører. Begge kvinder 
forelskede sig i mænd fra kib-
butzen, de blev gift og vendte 
aldrig hjem til Danmark igen. 
Tilrettelæggelse: Maja Gasberg 
Mazor. (Sendes også onsdag 
20.33, lørdag 6.33,søndag 15.30 
og 00.32 og mandag 5.30).

11.30 Mennesker og Tro
Anders Laugesen får besøg i sin 
skurvogn til en samtale om tro.
www.dr.dk/tro (Sendes også 
torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 11/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Historie og Tro
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 12/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Fredag 13/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 14/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 15/1
09.54 Højmesse (P1)

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

Skriv evt. dit abonnementsnummer, hvis du kender det:  ______________________

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

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

Udfordringen

(2/2017)

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.

Sognepræst Ida Fonsbøl er liturg og prædikant ved søndagens gudstjeneste i Vor Frue Kirke 
i Svendborg. Desuden medvirker det store børnekor og organist og klokkenist Povl Chr. Bal-
slev, som spiller på stokklaviaturet. Sendes 8.1 kl. 14.00 på DR K. Foto: DR Kirken. 

Husk at bede 
for Udfordringen
Bestil bedebrev på 
venner@udfordringen.dk
og få konkrete bedeemner 
tilsendt på mail.
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Musik
TJEK

- Nåh, det er jer, der er i gang. Jeg synes nok, jeg 
hørte en kraftig torden herovre.

Hedemøllevej 31  I  8850 Bjerringbro  I  T: 86685021  I  E: hedemoelle@hedemoelle.dk  I  W: www.hedemoelle.dk

Efterskolernes Aften
Onsdag d. 11. januar kl. 18.00-21.00

Siden 2006 har Grejsdalens 
Efterskole haft 10:Tro på 10. 
klasses skema. De elever, som 
gerne ville fordybe sig i Bibe-
len og praktisk kristendom har 
kunnet vælge det spor. Nogle 
år senere stødte 10:Medie til. 
Der arbejdes med mediepro-
duktioner (lyd, billede og fi lm) 
og grafi sk design via Adobes 
programmer (InDesign, Pho-
toshop og Illustrator).

Ny kreativt 10. klasse 
spor på Grejsdalen
Grejsdalens Efterskole har besluttet at oprette en ny linje i 10. klasse fra sommeren 2017. Her får 
eleverne mulighed for at udfolde sig kreativt inden for fl ere genrer i linjen med navnet 10:Kunst.

- Eleverne skal have tid til at 
fordybe sig, siger Hanne Øster-
gaard, som er den ene af to læ-
rere, som skal være frontløbere 
på den nye linje. 

Kunst, kunsthåndværk og teks-
til design har bestået som valgfag 
gennem fl ere år og vil fortsat blive 
udbudt, men skolen vil mere end 
det, når det kommer til fordybelse. 
Nu laves en ny linje, som skal 
favne bredt. Eleverne kan blive 
udfordret inden for mange krea-
tive udtryk, bl.a. graffi ti, maling, 
læder, syning, maleri og trædrej-
ning. Desuden vil eleverne også 

komme ud af huset ca. en gang 
i måneden og besøge kunstnere 
og museer. 

Grejsdalens Efterskole profi -
lerer sig på at være en kreativ 
skole gennem tre forskellige 
vinkler: medie, musik og kunst. 
De seneste par år har der været 
fokus på at opkvalifi cere medie 
og musik, og nu er det så tid til at 
have fokus på kunst. Det blev ved 
et bestyrelsesmøde d. 29. nov. 
besluttet at oprette 10:Kunst som 
fordybelsesspor på Grejsdalens 
Efterskole fra sommeren 2017. 
Fordybelsessporet skal køres i 
stilling af Hanne Østergaard og 

Verner Lind, som begge brænder 
for at udtrykke sig gennem kun-
stens mange facetter. 

- Fordybelsen skal være med 
til, at eleverne kan få en oplevelse 
af at forsvinde væk fra den travle 
hverdag og opleve et åndehul, 
hvor de er i fl ow, siger Verner Lind. 

Grejsdalens Efterskole vil 
gerne være med til at udfordre 
og modarbejde den opadgående 
stresskurve bl.a. gennem for-
dybelse i kunsten. Samtidig vil 
de også gerne nå ud over egen 
adresse, da de vil bringe kun-
sten ud i lokalområdet gennem 

ferniseringer og udstillinger, så 
andre også kan få mulighed for at 
fordybe sig i deres arbejde. 

Britiske Andy Hunter formår at lave god elektronisk (kri-
sten) musik, som både er motiverende og opmuntrende 
at lytte til. 

I dag er den kristne musikscene i store træk bredt ud over 
lovsange eller andre hengivne pop-/rock-numre. Der er de 
stille numre, og der er de energiske rockede numre. Det er 
der rigtig meget af. Og meget godt også. 

Dette album er ikke i den genre. Det er elektronisk, der er 
ingen tekster og derfor ingen, som synger noget. Det er også 
derfor, man kan diskutere, om det er direkte ”kristen musik” 
eller ikke. Det er måske i virkeligheden heller ikke særlig 
afgørende? Men DJ’en Andy Hunter er en kristen pioner og 
har igennem de seneste 20 år lavet elektronisk dansemusik, 
som er blevet anerkendt vidt og bredt. Han har blandt andet 
optrådt til en Bill Gates-fest, og Microsoft brugte et af hans 
numre til noget software (Silverlight) for ti år siden. 

Dette album har blandt andet til formål at lade dig komme 
ind i Guds nærvær. Og på en måde, så er det bare ofte lettere 
at tænke klart, når der ikke en nogen tekster i musikken. Jeg 
synes, at musikken er behagelig at lytte til, og jeg kan godt 
forestille mig at høre dette både på arbejde, i stilletid med 
Gud eller på en gåtur. Det veksler mellem højt og lavt tempo 
og adskiller sig lidt fra meget af det lidt mere langtrukne 
”soaking-musik”, som jeg har hørt. 

Musikken er tænkt som en del af the Presence App, som 
kan downloades gratis til telefonen. Her kan du høre numrene 
og bruge dem til at skabe refl eksion, stilhed og bøn. I appen 
er der både videoer, digte, billeder, som sammen med vers 
fra Bibelen leder dig ind i stilheden. Prøv det! 

Henrik Engedal

Søg ind 
i stilheden
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Skovbo Efterskole sætter for 
22. gang en stor egenpro-
duceret teaterkoncert op. I 
år handler det om ståsteder 
i livet.

Teaterkoncer ten ”Strange 
People” henter sin inspiration fra 
forskellige steder:

- Fra Prædikerens bog i Bibe-
len: Gud har skabt menneskene, 
som de bør være… men de har så 
mange underlige ting for.

- Fra Svend Brinkmanns bog  
Ståsteder.

Hvorfor gør jeg det?
I forestillingen forsøger efter-

skolen at svare på spørgsmål 
som: Hvorfor gør jeg det? Hvorfor 
gør du det? Hvorfor gør I det? 
Hvorfor gør vi det?

Samtidig peges der på nogle 
faste holdepunkter i livet:

Troen -  værdigheden -  ansvaret 
-  kærligheden -  tilgivelsen og 
døden.

- Vi vil gerne fokusere på, at vi 
er en del af noget større. At vi ind-
går i en dialektik mellem individ, 
medmennesker, naturen og Gud.

De enkle svar kan nogle gange 
komme til udtryk i SANDHEDER, 
vi slår hinanden med. Det være 
sig politiske, videnskabelige og 
religiøse sandheder.

På denne måde kan sandheder 
komme til at skygge. Vi vil gerne 
et skridt dybere og lede efter 

sandheder, man kan GRO af og 
måske endda dø på.

Vi søger famlende og tvivlende 
efter den store sammenhæng, 
som den er beskrevet i Grundt-
vigs salme: ”Hil dig frelser og 
forsoner”, hvor Gud beskrives 
som den dybe sammenhæng.

106 elever er i gang
Processen med teaterkoncer-

ten kan følges på www.skovboef-
terskole.dk.

Alle skolens 106 elever er 
allerede i fuld gang med forbere-
delserne. Ud over at dykke ned i 
tematikken bag opsætningen vil 
de sidste uger op til teaterkon-
certen stå på forberedelser med 
sang, musik, sceneopbygning, 
kostumer, multimedie osv.

For skolens elever er fore-

stillingen et af de allerstørste 
højdepunkter i skoleåret. Alle 
bidrager med det, de er bedst til, 
og det er en fantastisk proces at 
se, hvordan de små brikker bliver 
lagt sammen til et stort puslespil 
til sidst.

Forestillinger
Der forventes cirka 400 gæster 

til premieren fredag d. 13. januar 
2017 kl. 19.00, men også til de 
åbne forestillinger søndag 15/1, 
mandag 16/1 og tirsdag 17/1 for-
ventes mange besøgende. Man 
kan reservere billetter til forestil-
lingerne på skolens hjemmeside.

Kristen efterskole
Skovbo Efterskole ligger midt 

på Sjælland mellem Køge og 
Ringsted og beskriver sig som 
en ”Kristen efterskole med store 
musiske og kreative ambitioner”. 

Skolen blev etableret for 21 år 
siden i den gamle ”Slimminge 
Kro”, hvor hovedbygningen er 
gennemrenoveret. Der er bygget 
idrætshal, anlagt sportsplads 
og etableret et stort musiklokale 
med tilhørende studiefaciliteter. I 
øjeblikket er skolen i gang med 
at bygge et helt nyt teaterhus. 
Det forventes at stå færdigt i 
foråret 2017.

Der er plads til 106 elever for-
delt på 9. og 10. klasse.

Bodil

Skovbo opfører 
”Strange People”

Teaterkoncerten ’Strange People’ 
opføres på Skovbo Efterskole.

Årets teaterkoncert er inspireret af Prædikerens Bog 
- og Svend Brinkmanns bog Ståsteder. 

Den 14. januar er der gospel-
workshop for ALLE med Heidi 
Bisgaard, Jakob Gunnertoft 
& Aalborg Gospel Kvartet i 
Houlkær Kirke på Odshøjvej 
7A i Viborg.

Det bliver en dag fyldt med 
gospelsang og plads til sjov og 
hygge. Her kan alle, der har lyst 
til at synge gospel, være med.

- Vi synger både kendte gospel-

klassikere og nyere gospelsange, 
oplyser arrangørerne.

Heidi og Gospelkvartetten
Siden konservatoriet har Heidi 

Bisgaard været en efterspurgt 
instruktør til gospelworkshops og 
teambuildings over hele landet.

Heidi leder et gospelkor i Aal-
borg og vokalgruppen Vox11 i 
Århus. Hun er desuden med i det 
professionelle gospelkor Gunner-
toft Gospel Singers med sangere 

fra hele landet. 
Og så står hun i spidsen for 

Aalborg Gospel Kvartet.

Gospelworkshoppen kulmine-
rer i en festlig koncert kl. 15.00. 
Koncerten er åben for alle. Her 
medvirker både workshopkoret 
og Aalborg Gospel Kvartet

Pris for workshop inklusiv 
frokost, eftermiddagskaffe og 
koncert er 170 kr.

Bodil

Gospelworkshop i Aalborg

Heidi Bisgaard, 
Jakob Gunnertoft 
& Aalborg Gospel 
Kvartet holder 
workshop.

Sommeren 2017 introducerer Mariager Efter-
skole Akademiet, der er en overbygning for 
elever, som har afsluttet 9. eller 10. klasse, 
og som har et særligt talent, de ønsker at 
udforske og dygtiggøre sig inden for. 

Akademiet tilbyder undervisning til elever med 
talent inden for felterne Iværksætteri, Musik, Sang 
og Lederskab. En af de kommende elever er 
15-årige Samson Blay. Det kendetegner Samson, 
at hovedet myldrer med ideer, indfald og drømme.

- Jeg vil gerne gå videre med mine ideer og gøre 
dem til virkelighed. Jeg drømmer om at starte en 
virksomhed, gerne noget med medier, og samtidig 
hjælpe mennesker gennem det”, siger Samson. 
Han er kun 15 år, og nogle vil mene det er ungt at 
gå i gang med udfordringerne. 

- Det er fedt, at jeg kan tage mine evner alvorligt 
allerede som teenager, i stedet for at skulle vente 
til efter uddannelse. Jeg vil være mange hundre-
devis af timer foran i erfaring og udvikling om 5 
år, når jeg begynder allerede nu. Efter ét år med 
iværksætteri på Akademiet vil jeg have en masse 
redskaber, erfaringer og netværk med i bagagen, 
konstaterer Samson. 

Talent og tro
Mariager Efterskole erfarer, at en stor del af 

eleverne rykker i deres talentudvikling via musical, 
sammenspil eller ved at udvikle små forretninger. 
Morten Iversen, daglig leder på Akademiet, fortæl-
ler, hvordan man med Akademiet ønsker i endnu 
højere grad at booste de unges talenter.

- De teenagere, der vil noget med deres evner, 
skal vi tage alvorligt og give de bedste muligheder 
for at få udfordringer, erfaringer og netværk. Det 
er nogle af de vigtigste år i deres udvikling – både 

indenfor deres talenter, men også når det kommer 
til deres karakter, tro og integritet, siger Morten.  
Og Akademiets fokus er netop på undervisning i 
tro og karakter. 

- Vi mener, det er afgørende, at fremtidens 
performere, virksomhedsledere og meningsdan-
nere også tæller personer med en klar og stærk 
kristen tro. Derfor vil vi klæde eleverne på til at 
stå mål for deres overbevisning og hjælpe dem 
med for eksempel at have et sprog for deres tro, 
siger Morten. 

Akademiet rummer blandt andet intensiv under-
visning i elevens talent, caseprojekter i samarbejde 
med erhvervs- og kulturlivet og udlandsrejser til 
Israel og USA.

Få ledige pladser
De første 21 elever er optaget på Akademiet, 

og dermed er der næsten fyldt op. 
- Vi har oplevet en positiv interesse for Aka-

demiet og glæder os utroligt meget til at invitere 
eleverne indenfor på Akademiet. Vi har fortsat få 
pladser tilbage på iværksætteri og skuespil. Til 
vores band på musik vil vi også kunne tage en 
bassist og en guitarist ind, slutter Morten. 

Teenagere kan få boostet 
talentet og styrket troen

Samson Blay 
er en af de 
kommende 

elever på 
akademiet.
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Nogle kinesere fortæller denne 
legende for at illustrere forskellen 
på himmel og helvede. Andre 
fortæller samme legende for at 
sige noget om, hvor man fi nder 
lykken...

Der var engang en mand, som 
var rejst ud for at fi nde lykken. 
Han havde hørt, at der i en by var 
et sted, hvor alle var lykelige, så 
der rejste han hen. Ved byporten 
spurgte han efter det sted, hvor 
de lykkelige mennesker var. 

Han fi k at vide, at i en gade tæt 
på, lå det hus, hvor de boede. Hu-
set hed Lykkens Hus. Men før han 
kunne komme ind i huset, måtte 
han besøge det hus, der hed 
Sorgen Hus. Det lå lige overfor.

Manden blev venligt modtaget 
og vist ind i et stort rum med et 
langt spisebord. På bordet var 
den dejligste mad, han nogen-

sinde havde set eller lugtet til. 
Men på hver side af bordet sad 
tynde, triste mennesker. 

Manden spurgte overrasket, 
hvorfor de var så tynde og triste. 

- Jo, sagde manden fra Sor-
gens Hus. ”Her hos os har vi 
totalt forbud mod at spise med 
hænderne. Alle spiser med pinde. 
Når man kommer ind i huset, får 
man udleveret et par spisepinde 
som disse”.

Med disse ord viste han et par 
spisepinde til gæsten. Pindene 
var en meter lange og meget 
tynde. De var helt umulige at 
spise med, forstod manden.

Nu fi k manden så lov til at be-
søge Lykkens Hus på den anden 
side af gaden. Man modtog ham 
venligt og viste ham ind i et rum 
med et langt bord, der ligesom 
i Sorgens Hus bugnede med 
dejlige retter. Omkring bordet var 

der fyldt med tykke og glade men-
nesker. De sang, lo og snakkede.

Men underligt nok var spisepin-
dene her præcis lige så umulige                               
som dem i Sorgens Hus. De var 
lange og tynde. Så hvorfor var folk 
ikke lige så tynde og triste som 
dem i nabohuset?

- Det er ganske enkelt, for-
klarede beboerne. ”Vi bruger 
spisepindene til at give mad til 
den, der sidder overfor. Vi hjælper 

hinanden. Derfor er alle mætte 
og glade.”      

Gæsten gik glad derfra. Han 
havde lært noget om lykke - det 
handler om at hjælpe andre og 
tage imod hjælp fra dem. Det 
handler om at se andres behov og 
gøre sit bedste for at opfylde dem. 

Lykken fi nder man ikke ved at 
se indad, men udad. Så enkelt 
er det...              

Hvor fi nder man lykken? Bordet bugnede af dejlige retter. Men ingen spiste noget. Alle Bordet bugnede af dejlige retter. Men ingen spiste noget. Alle 
omkring bordet var tynde og triste...omkring bordet var tynde og triste...

Vinder af julekonkurrencen
I Udfordringens juleavis kunne 
man deltage i en konkurrence 
om én Christiansfeld advents-
stjerne og 10 gavekort á kr. 200 
til Hosianna.dk.

For deltage i lodtræningen 
skulle 11 spørgsmål besvares 
og et kodeord fi ndes i svarerne.

Det rigtige svar var: Stjerne-
skær

Vinderne
Adventsstjernen:
Inge Lise Eriksen, Ejstrupholm

10 gavekort á 200 kr. til Ho-
sianna.dk:

Martha D. Pedersen, 
København
Anna-Marie Hvas, Odder
Birthe Andersen,  Vejle Øst
Aase Lyng, Fredericia
Anna K. Nielsen, Vejen
Jørgen Dahl Andersen, Grenå
Hans L. V. Nielsen, Give
Flemming Friis Nielsen, 
Haderslev
Lis Trans, Haderslev 
Ingrid Fris Hansen, Uldum
Tillykke!

Julekonkurrence
Vær med i konkurrencen om en Christiansfeld adventsstjerne og 10 gavekort à 200 kr. til Hosianna.dk. 
Du fi nder svarene i denne avis. Send kodeordet fra det røde felt til mail@udfordringen.dk før 1. januar 2017.

1. Hvad hed komponisten bag ’O Holy Night’ til efternavn?
2. Hvad hed den mexicanske pige, der plukkede en buket til Jesusbarnet?
3. Hvilken form har en poinsettias blade?
4. Hvor mødte Søren Samuelsen sin Lisa?
5. Hvad er fornavnet på den, der menes at have opfundet juletræet?
6. Hvad hedder den hollandske julemand til ’fornavn’?
7. Hvilken tradition har de vise mænd inspireret til?
8. Hvad mærkede Lasse Spang-Olsen, da Hans Berntsen bad for ham? (to ord)
9. Hvilket motiv pryder mange julekort?
10. Hvad bryder Kristus i sidste vers af sangen O Holy Night (dansk oversættelse)
11. Hvad kaldes kombinationen af X og P, der bruges i ortodokse kirker?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Vinderne får direkte besked. Til venstre ses konkurrencen fra 

juleavisen, som udkom den 4. december.

Når vi fl yver i den mørke vintertid og kommer op over det 
tætte skydække, oplever vi pludselig, at solen er der, og at 
den stråler i al sin glans. Vi betages af lyset. Vi mennesker har 
godt af lys, og i vintertiden, hvor dagtimerne er få, og vejret 
ofte er overskyet, påskønner vi det i en særlig grad.

Om vinteren har vi alle en mindre beholdning af serotonin, som 
er et vigtigt signalstof i hjernen. Nogle mennesker bliver mere 
påvirkede af dette end andre.

Enkelte mennesker overvejer at spole forbi den mørke tid med en 
lysterapilampe. For skulle man have tendens til vinterdepression, 
så er det ganske vist allerbedst med det naturlige lys, men som 
erstatning er en lysterapilampe ganske effektiv.

Lysterapi skal tages om morgenen og ikke om aftenen før 
sengetid, for ellers ramler vi ind i søvnproblemer, idet kroppens 
søvnhormon melatonin produceres i mørke.

Lysterapi stabiliserer døgnrytmen, giver mere energi og får 
niveauet af serotonin i hjernen til at stige. På det punkt minder det 
meget om den antidepressive medicin, som vi læger udskriver til 
folk med depression. Vi bruger fx præparatet mirtazapin, som virker 
ved at øge mængden af signalstofferne serotonin og noradrenalin, 
som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af 
disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depres-
sion, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. Den 
fulde virkning af medicinen ved depression kan forventes efter 
ca. fi re ugers behandling. Menneskesindet er dybt og kompliceret, 
vi kender nogle af virkningsmekanismerne, men ikke nøjagligt. 
Heldigvis forskes der rigtig meget i disse felter.

På et tidspunkt i min studietid var jeg på en psykiatrisk afdeling. 
Et sted med rigtig meget mørke og tristhed. Det var faktisk svært 
at se forskel på patienterne og overlægerne. Jeg husker, at jeg 
tænkte: Det er da alligevel kolossalt, at dette miljø med så mange 
meget syge har så afsmittende en effekt på de raske.

Her var der brug for mere lys og serotonin.
Et miljø, hvor lyset i rummet nærmest bliver slukket, når klienten 

kommer ind ad døren, kræver meget indre lys for dem, der arbejder 
der. Heldigvis fi k de psykisk syge det ofte bedre og blev udskrevet, 
men så kom der jo nye.

Det kræver stor empati, overskud og kærlighed at arbejde et 
sådant sted, også fordi der er en årsag til alt dette menneskelige 
mørke.  

Bøn giver også lys, for Gud har ikke lys, men er lys.
I marts på en konference endte jeg i en bønnesituation, hvor en 

ung mand, jeg ikke havde set i årevis, bad en bøn for mig. Efterføl-
gende bad jeg for ham, og mens jeg var i gang med det, så jeg for 
mit indre blik to anatomiske knæ samt ild og rødder. Jeg begyndte 
at bede ud fra det, og skriftsteder fra Bibelen kom ind i disse tre 
billeder. Vi kunne knap stå på benene, så stærkt var Guds nærvær.

Efterfølgende sagde han: Jeg kan bekræfte det, du lige har bedt 
om. Jeg har i to år haft store problemer med mine knæ - og tak, 
at du bad for det med rødder.

Lys er mange ting, men ovenstående oplevelse den aften 
handlede også om lys. Her var det ikke solens lys eller elektrisk 
lys, men et profetisk lys fra Helligånden ind i et menneskes liv. 
Han var meget berørt.

Taknemligt siger jeg tak for alt det lys, jeg modtager på mangfol-
dige måder: fra Gud, familien, menigheden, 
naturen og Bibelen. Vi har brug for lyset 
i vores dagligdag, på vores vej, i vores 
relationer og videre frem. 

Vi mennesker er som planter, der 
vokser, grønnes og trives i lys.

Lysterapi

Der var en frygtelig snestorm. 
Søndag morgen gik sneen næ-
sten gik helt op til vinduet, så 
præsten konkluderede, at der nok 
ikke ville komme nogen i kirke den 
dag. Alligevel tog han sig sammen 
og kæmpede sig frem til kirken 
gennem den isnende vind og de 
høje snedriver. 

Han ventede ti minutter i vå-
benhuset, før han afgjorde med 
sig selv, at han godt kunne tillade 
sig at gå hjem igen. Men idet han 
skulle til at åbne døren, gik den 

op og en mand kom vaklende ind.
- Godmorgen, sagde præsten. 

Vi er desværre nødt til at afl yse 
gudstjenesten i dag. Du er den 
eneste, der er kommet.

Men manden ønskede ikke at 
være gået forgæves og sagde: 
”Hvis du nu havde en stor fl ok får, 
og der bare var et af dem, der kom 
hjem for at blive fodret, ville du så 
ikke gøre det alligevel?”

Præsten måtte jo indrømme, 
at manden havde ret, så han åb-
nede døren og inviterede manden 

indenfor i kirken.
Nu begyndte han at holde sit 

livs prædiken. Den handlede om 
livets glæder og sorger og der var 
tekster fra 1 Mosebog til Job og 
fra Salmernes Bog lige til Åben-
baringen. Han blev ved og ved.

Da præsten endelig fik sagt 
”amen” og sagde farvel til kirke-

gængeren, kunne han ikke dy sig 
for at spørge: ”Var det så ikke lige, 
hvad du havde brug for?”

Manden svarede: ”Hr. pastor, 
hvis du nu havde mange får 
og bare et af dem kom hjem til 
fodringstid, ville du så tvinge det  
til at æde alt det hø, som alle de 
andre skulle have haft?”

Hø nok til alle...
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