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SørenSøren
og og 
SørineSørine
Sørine Gotfredsen har 
bl.a. skrevet en bog om 
den store danske fi losof
Søren Kierkegaard.
I et interview på side 3 
siger hun bl.a. 
- Det moderne menneske 
har vendt Gud ryggen, har 
forladt kirken og har kun 
et lillebitte kendskab til, 
hvad kristendommen er 
for noget. Men selv om 
det ser sort ud, så er jeg 
alligevel fortrøstnings-
fuld, og det er jeg, fordi 
jeg tror på, at vi er skabt 
af Gud, og derfor er der 
dybt nede i os en længsel 
efter vores skaber. Foto: Simon Klein Knudsen / Kristeligt Dagblad
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier, 

at de spreder sandhed og ikke ufred.
* At forfølgelse af kristne stopper.
* At fl ere muslimer bliver kristne.
* Bed om velsignelse over din by.

* Bed for Bedehus Danmark
* Vær selv en 

velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

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

Metodistpræst Jørgen Thaarup 
fylder 60 år mandag den 23. 
januar 2017. 

Jørgen Thaarup er en præst, 
der også kan lide at studere og 
refl ektere over teologien.

I januar 2016 fi k han godkendt 
afhandlingen ”Kristendommens 
Morgenstjerne” og blev dermed 
theologisk doktor fra Göteborg 
Universitet.

Afhandlingen handler om pa-
rallelle teologiske træk med 
baggrund i østlig tradition hos 
metodisternes store pionér John 
Wesley og den danske folkekirkes 
reformator og salmedigter N. F. S. 
Grundtvig. 

De to var ligesom andre væk-
kelsesfolk på den tid optaget af 
at fortolke menighedsbrevene 
i Johs. Åbenbaring som tids-

perioder i kirkens historie. Og 
Grundtvig mente fx, at Indien 
- den sidste nye missionsmark 
på den tid - var en af disse me-
nighedsperioder. Og Thaarup 
påviser i sin afhandling, at både 
Grudntvig og Wesley var påvirket 
af østlig teologi.

Elsker at studere
Studier og undervisning har 

altid haft en fremtrædende plads 
i Jørgen Thaarups tjeneste, hvor 
han samtidigt har virket som 
præst ved fl ere af Metodistkirkens 
menigheder, bl.a. Strandby nord 
for Frederikshavn i 25 år. 

Efter en del år som lærer, 
blev han udnævnt som rektor 
ved Metodistkirkens Teologiske 
Seminarium, Överås i Göteborg, 
hvorfra han selv dimitterede som 
nyuddannet præst i 1980. 

Jørgen Thaarup har med bag-
grund i sin store teologiske indsigt 
og organisatoriske erfaring haft 
mange repræsentative opgaver i 
teologiske samtaler og bestyrel-
ser i Danmark og udlandet.

Han er fx medlem af General-
konferencen, United Methodist 
Churchs øverste myndighed i 
verden og ligeledes medlem i 
Centralkonferencen, den øverste 
myndighed i Metodistkirken i 
Norden & Baltikum og Eurasien. 

Metodistkirkens Europaråd 
valgte ham som sit medlem 
af bestyrelsen i Community of 
Protestant Churches i Europa, 
også kendt som Leuenbergkir-
kefællesskabet. Jørgen Thaarup 
er medlem af bestyrelsen for Me-
todistkirkens ”Africa University” i 
Zimbabwe. 

I Danmark - hvor Metodistkir-

ken er en af de mindre frikirker, 
- har han bl.a. været formand for  
Metodistkirkens Landsledelse.

Præst i København
Han er efter endt studie igen 

udnævnt som distriktsforstander 
og med i kirkens centrale ledelse. 

Samtidig er han præst ved 
Jerusalemskirken ved Nyboder i 
København, hvor han deler præ-
stebolig med sin hustru, metodist-
præst Charlotte Thaarup, som er 
regionsleder i Equmeniakyrken i 
Sydsverige.  

Jørgen Thaarup har boet i præ-
steboliger i næsten hele sit liv, 
idet hans far var blevet udnævnt 
som metodistpræst i Horsens, da 
han i 1957 kom til verden. Han har 
sammen med Charlotte tre børn 
og et barnebarn. 

Henri.

Inspirationsaften i Esbjerg om 
moderne verdensmission
Den fælleskirkelige missionsorganisation 
Gospel Outreach holder en inspirationsaf-
ten i Pinsekirken, Bjarkesgade 2, Esbjerg 
tirsdag d. 31. januar kl. 19.

Aftenen kommer til at indeholde masser af 
øjenvidneberetninger, fi lm og vidnesbyrd fra 
de kampagner, som Gospel Outreach holder 
hvert år rundt om i verden. Mange tusinde giver 
respons på evangeliet, og nye menigheder bli-
ver startet, og mange mirakler og helbredelser 
fi nder sted på hver kampagne. 

I over et årti har organisationen været med til at starte én ny 
menighed om måneden i områder, hvor kristne er en minoritets-
gruppe. Per Hyldgaard og folk fra medarbejdergruppen i Gospel 
Outreach vil medvirke. 

Henri.

Per Hyldgaard

Da Britta blev født, trak fødslen 
ud. Hun fi k derfor ikke ilt nok 
og blev spastisk lammet. Det 
tog også for lang tid, inden 
ambulancen kom. 

Derfor har Britta haft et fysisk 
vanskeligt liv på nogle områder, 
men til gengæld har hun haft 
andre glæder, og de sidste 20 år 
nydt godt af en hyggelig arbejds-
plads med omsorgsfulde kolleger. 

Og som hendes mand Jørn 
siger: Hovedet er der ikke noget 
galt med. Og det er sandt. 

For 20 år siden dukkede Britta 
op på Udfordringen. Her kom hun 
i snak med Anke Munk, som var 
gift med den daværende redaktør 
Leif Munk.

De blev enige om, at Britta 
kunne forsøge at arbejde med 

nogle opgaver i sit eget tempo. Og 
det blev hun stadig bedre til, så 
hun nu hver uge sætter brevkas-
serne op, og desuden læser hun 
korrektur og sender honorarer ud 
en gang om måneden. 

Bortset fra undertegnede er 
Britta den medarbejder, der har 
arbejdet længst på avisen.

I tre måneder var Britta syge-
meldt på grund af problemer med 
en nyreleder. På sygehuset fi k 
hun til sidst den besked, at hun 
måtte affinde sig med at tage 
smertestillende piller resten af 
livet, da man ikke kunne operere. 
Men efter kollegers forbøn kunne 
lægen konstatere, at nyrerne var 
så gode som hos en nyfødt! 

For et år siden brækkede Britta 
en hofte på grund af et fald i glat 
føre. På grund af den brækkede 

hofte kunne hun ikke selv komme 
op og lå længe, inden der kom 
hjælp. Men heldigvis kom hun sig. 
I starten måtte Brittta støtte sig 
til en rollator, men den har hun 
ikke længere behov for, bortset 
fra, når stormvejret truer med at 
blæse den slanke kvinde over 
plankeværket. 

Britta og Jørn har to døtre, Tina 
og Mette, som begge er blevet gift 
og har fået børn.

Med børnebørn på Fyn har 
Britta og Jørn nu sat deres hus 
til salg. Men vi kolleger har det 
skumle håb, at huset ikke bliver 
solgt foreløbigt, så vi kan beholde 
Britta lidt endnu. Men for en sik-
kerheds skyld fejrer vi hendes 20 
års jubilæum i stedet for at vente 
på de 25 år. 

Henri.

Britta Sand har arbejdet på 
Udfordringen i 20 år, og som 
hun selv siger, har det givet 
hende mange glæder.

Britta Sand 20 år på Udfordringen

Dansk Kristelig Sygepleje-
forening uddeler hvert år en 
Omsorgspris. Hvem der skal 
æres med den i 2017 kan alle 
være med til at afgøre.

DKS er en forening, som forsø-
ger at få de kristne værdier med 
i sygeplejen.

Prisen består af
* 2000 kr.
* en glasstatuette
* en buket blomster
* et diplom
* gratis deltagelse i Dansk Kri-

stelig Sygeplejeforenings tema-
eftermiddag på Diakonhøjskolen 

i Aarhus om ”Stress og tro” fredag 
den 17. marts, hvor prisen over-
rækkes.

Hvis man har en god ide, kan 
man sende sit forslag til DKS.

Sådan gør du
1. Find – evt. sammen med 

dine kolleger – en sygeplejeer-
ske, social- og sundhedsassistent 
eller en social- og sundhedshjæl-
per, som du oplever som en rolle-
model mht. at yde en værdig pleje 
med høj faglighed og fokus på 
medmenneskelighed og nærvær.

2. Medlemskab af Dansk Kri-
stelig Sygeplejeforening er ikke 

et krav for at blive indstillet eller 
for at indstille en kandidat.

3. Send kandidatforslag sam-
men med begrundelse for dit/
jeres valg til medlem af prisko-
miteen Kirsti Skov Kjeldsen kir-
stiskov@gmail.com senest den 1. 
februar 2017. med navn, stilling, 
arbejdssted og kontaktoplysnin-
ger for både den indstillede og 
den/de, der indstiller en kandidat 
til prisen.

Mere om Dansk Kristelig Sy-
geplejeforening på deres hjem-
meside forum-dks.dk.

Henri.

Grubes andagter i 
Bornholms Tidende

Redaktionen fra Bornholms Tidende har 
i år valgt Gert Grube som ”Årets Skribent,” 
det vil sige, at de trykker andagter hver dag 
fra Grubes andagtsbog ”Slip Glæden løs”.

- Det er for mig en stor opmuntring, siger 
Gert Grube, som også er manden bag 
Dagens-Ord-Andagt.dk på internettet. 

- Jeg har skrevet andagter på nettet siden 
2004, fortæller tidl. lærer Gert Grube, der 
også har skabt de bibelske skulpturer i Bibelland i Brejninge.

Bjarne H. Kirkegaard, som i øjeblikket redigerer kirkestoffet, 
fortæller, at Bornholms Tidende har bragt andagter hver dag siden 
1960’erne, hvor daværende chefredaktør Erling Brøndum fi k lavet 
en aftale med daværende provst Viggo Nielsen, Rønne.

Sidste år bragte avisen andagter af C.O. Rosenius (1816-68), 
den svenske vækkelsesprædikant, som især inspirerede Luthersk 
Mission og Evangelisk Luthersk Mission, der begge opstod på 
Bornholm.

Henri.

Grundtvig og Wesley 
var ikke langt fra hinanden
Dansk metodistisk teolog fylder 60 år på mandag. 

Hvem skal have omsorgsprisen?

I 2016 gik Omsorgsprisen til 
social- og sundhedsassistent 
Charlotte Illskov Pedersen, 
Roskilde kommune.

Berntsen til helbredelses-
møder på Bornholm
Den tidligere Volvo-direktør Hans Bernt-
sen besøger Bornholm 27. og 28. januar.

Hans Berntsen er kendt fra medierne 
som helbredelsesprædikant, og rent fak-
tisk er der mange mennesker, der oplever 
helbredelse ved de møder, Berntsen holder 
rundt omkring i landet.

Nu er turen kommet til Bornholm, hvor 
Hans Berntsen afholder såkaldte helbre-
delsesmøder fredag den 27. januar kl. 19 i Nexø Frikirke og lørdag 
den 28. januar i Pinsekirken i Rønne.

Arrangørerne forventer fuldt hus begge dage, hvor alle er 
velkomne.

Henri.
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Ny livskvalitet!
Helbredelsesmøde med 

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

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

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

Af Henriette 
Bjarne Hansen

- En aften var 
jeg og en debat-
kollega inviteret 
til et stort arrangement, hvor 
vi skulle diskutere kunst og 
menneskesyn set ud fra Lars 
von Triers fi lm, fortæller Sørine 
Gotfredsen. Jeg kan ikke huske 
præcis, hvad der blev sagt og 
i hvilken sammenhæng det 
skete, men lige pludselig hen-
vender min kollega sig til mig 
og siger: ”Sørine, jeg tror du er 
en af dem, som har svært ved 
at leve i den moderne verden.”

 
Der var rigtig mange menne-

sker til stede den aften, og jeg 
syntes. det var ydmygende at 
blive hængt ud på den måde, så 
jeg benægtede straks og sagde:

”Nåh, det går nu meget godt.” 
Men jeg var ramt, og da jeg se-
nere på aftenen kom hjem og fi k 
lidt mere styr på mig selv, måtte 
jeg erkende, at jeg er en af dem, 
der virkelig har svært ved at leve 
i den moderne verden.

- Utallige gange har jeg haft lyst 
til at fl ygte fra det hele og bare 
drømme mig væk til en anden 
tid, hvor jeg kan leve på en anden 
måde. Jeg har set for mig, hvor-
dan jeg kunne have gået omkring 
i fortidens brostensbelagte gader, 
lykkeligt fri for bevidstheden om 
fjernsyn, telefon, og internet.

Inspireret af
Martin Luther

- Martin Luther, som jeg lige 
nu sidder og skriver en bog om, 
levede i en tid, der fyldte ham 
med lede, fordi den katolske kirke 
i hans øjne forvanskede kristen-
dommen og lod menneskene i 
stikken. Det var strengt nødven-
digt, at nogen skred til handling, 
og med stor beslutsomhed og en 
arbejdsdisciplin, der vil ryste de 
fl este, påtog Luther sig at virke i 
tiden, han var sat i. Han fl ygtede 
ikke fra sit ansvar, men påtog sig 
den store opgave at bane vejen 
for Reformationen. 

- Luther har rent faktisk inspi-
reret mig, for han har givet mig 
en forståelse af, hvor kujonagtigt 
det vil være at fl ygte fra det hele. I 
dag er der ikke længere et katolsk 
herredømme, som skal bekæm-
pes, men vi lever i en periode, 
der stadig kalder én til at blive, 
hvor man er sat, og påtage sig sin 
opgave, fortæller Sørine. 

Folk skal tænke selv 
- Som samfundsdebattør er jeg 

selvfølgelig ikke i stand til med 

mine meninger og synspunkter 
at ændre verden, men mindre 
kan også gøre det. Min opgave er 
at inspirere folk, rokke ved deres 
meninger og sætte spørgsmåls-
tegn ved, om de synes, at det, 
der sker i vores samfund, er etisk 
forsvarligt. 

- Når man i det moderne sam-
fund konstaterer, at Gud er gået 
af mode, er min opgave som 
præst at hævde, at han stadig er 
til. Det er også min opgave som 
præst at forkynde evangeliet, så 
det moderne menneske forstår, 
hvem Jesus er, at han ikke som 
mange tror kun er et menneske, 
der engang gik rundt på jorden og 
gjorde gode gerninger. Jesus er 
Guds søn, det er ham, man skal 
tro på, hvis man ønsker at blive 
frelst og ikke gå fortabt. Troen på 
ham er vejen til det evige liv. 

Det er vigtigt, at jeg som præst 
ikke står og citerer det dogmatisk 
og siger, at sådan er det bare, 
basta! Uanset om det er frelse, 
fortabelse eller det evige liv, jeg 
taler om, så er min opgave at 
udlægge teksten på en måde, 
der gør, at folk får mulighed for at 
tænke selv. Danskerne er blevet 
opdraget til at tænke selvstæn-
digt, og det er også meningen, 
de skal det, efter at de har været 
i kirke og hørt Guds ord. 

Meningen med livet
- På teologistudiets anden 

del gjorde jeg op med mig selv, 
at Søren Kirkegaard skal man 
kende, hvis man vil være teolog i 
Danmark og måske endda præst i 
folkekirken, fortæller Sørine. 

- Jeg har læst hans værker 
igen og igen, og gennem årene er 
jeg blevet præget af hans ord og 
tanker. Han har ført mig til vigtige 
erkendelser om min selviskhed, 
min evne til at elske og min tro på 
Gud. Gennem hans forfatterskab 
har jeg lært mig selv bedre at 

kende og er herved blevet bedre 
til at forstå andre. 

- Da jeg for nogle år siden blev 
forladt af den mand, jeg elskede, 
blev jeg så fortvivlet, at jeg sim-
pelthen mistede fokus. Menin-
gen med livet forsvandt, og jeg 
tvivlede på, om jeg nogensinde 
igen kunne blive glad for noget 
eller nogen.  

Jeg fordybede mig i Kierke-
gaards værker, og det var, som 
om han henvendte sig til mig 
personligt og fortalte mig, at mit 
liv handlede om så meget mere 
end skuffelsen over at blive forladt 
af den mand. 

Jeg lærte, at jeg ikke skulle 
gøre dette svigt til tilværelsens 
hovedindhold, og jeg blev min-
det om, at hvis man blot bliver 
stående på det samme sted og 
konstant kredser om sin egen 
fortvivlelse, kan man ende med at 
blive som en levende død. 

- Ved at læse Søren Kierkega-
ard er jeg nået frem til den erken-
delse, at meningen med livet er, at 
man skal elske mere, leve mere, 
glædes mere og tro mere. 

Løft blikket op imod Gud  
Din bog ”Løft blikket, nåde i 

narcissismens tid” udkom for 
halvandet år siden. Hvem er det 
egentlig, du ønsker, vi skal løfte 
blikket op imod? 

- Jamen, det er selvfølgelig 
Gud. I stedet for at vende blikket 
op imod ham, har vi valgt at kigge 
på os selv i døgnets 24 timer. Vi 
er centrum i vores eget liv, og det 
er der ingen mennesker, som har 
godt af. 

- Når blikket ikke længere er 
vendt imod himlen, men hoved-
sageligt indad, kan det føre til, 
at man afviser fællesskabet og 
nedgør hensynet til den anden, 
fordi man har travlt med at for-
holde sig til alt det, man gerne 
vil være, udrette og fremstå som. 

Jeg har skrevet bogen, fordi jeg 
er forundret over, hvor meget den 
selviagttagende kraft kan præge 
os. Den repræsenterer for mig et 
stort problem, da jeg har en stærk 
mistanke om, at den ofte trækker 
os i en forkert retning i livet – 
som for eksempel når en enkelt 
person, der gennem årene har 
oplevet så lidt ægte menneskelig 
opmærksomhed, ender med at 
ty til destruktive handlinger for 
overhovedet at blive set.  

Måske en 
moderne vækkelse 

- Det moderne menneske har 
vendt Gud ryggen, har forladt 
kirken og har kun et lillebitte 
kendskab til, hvad kristendom-
men er for noget. Men selv om 
det ser sort ud, så er jeg alligevel 
fortrøstningsfuld, og det er jeg, 
fordi jeg tror på, at vi er skabt af 
Gud, og derfor er der dybt nede i 
os en længsel efter vores skaber. 

- Det er derfor, man aldrig skal 

glemme, at det moderne men-
neske, der går rundt ude i vores 
højteknologiske samfund, er Gud 
skabning, og der kan ske mange 
ting, som vi ikke kan forudse.

 En vækkelse?  - Ja, måske vil 
der ske en vækkelse, men det 
bliver ikke som på Grundtvigs tid, 
men en moderne vækkelse, som 
man aldrig har set før. 

”Det moderne menneske
længes efter Gud”

- mener den kendte debattør og præst Sørine Gotfredsen. 

Her fortæller hun om sit liv: kærestesorg, moderne vækkelse og lysten til at fl ygte fra det hele.

Blå Bog
Sørine Gotfredsen (født Ellen Vibeke Gotfredsen, 7. juli 

1967 i Hadsten) dansk journalist, forfatter, sognepræst og 
samfundsdebattør.

Gotfredsen er student fra Amtsgymnasiet i Hadsten og ud-
dannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1993 og 
cand.theol. fra Københavns Universitet i 2004. Hun har desuden 
en masteruddannelse i medievidenskab samt dramaturgi og 
fortælleteknik.

Sørine Gotfredsen har skrevet følgende bøger: 
1. Regine. En fortælling om forlovelsen mellem Regine Olsen 

og Søren Kierkegaard
2. Den åndløse dansker 
3. At leve med Kierkegaard
4. Løft blikket, nåde i narcissmens tid. 
Sørines nye bog om Martin Luther udkommer senere på året.
Bøgerne kan købes på Kristeligt Dagblad forlag: 33 48  05 00

Sørines nye bog om Martin Luther udkommer senere på året. Foto: Simon Klein Knudsen / Kristeligt Dagbl.
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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

Udfordringen klummeskriver, 
Iben Thranholm (se tv.) er ry-
stet over, at et EU-kontor har 
stemplet hendes artikel i et 
russisk netmedie som russisk 
propaganda.

Og hun er endnu mere rystet 
over, at udenrigsminister Samu-
elsen i Folketingets spørgetid 
bakkede op om EUs taskforces 
stempling.

Det var Marie Krarup fra Dansk 
Folkeparti, der ville vide, hvad 
udenrigsminister Anders Samu-
elsens holdning var til, at Iben 
Thranholms debatindlæg i mediet 
Russia Insider var blevet katego-
riseret som russisk misinforma-
tion af en EU-taskforce.

”Jeg er enig i taskforcens vur-
dering af, at det udgør et typisk 
eksempel på Kremls narrativ 
om Vestens moralske kollaps”, 
lød det fra udenrigsministeren i 
Folketinget.

Omvendt sovjettilstand
Iben Thranholm mener, at 

det er et tydeligt eksempel på, 
at magthaverne udfører censur, 
når EU-taskforcen East Stratcom 
markerer hendes debatindlæg 
som russisk misinformation.

- Jeg synes det er virkelig, 
virkelig tankevækkende det her. 
Har du en holdning, som går 
magthaverne imod, så bliver du 
opført på en liste. Det er totalitært 

og sovjettilstande med omvendt 
fortegn, siger hun.

Ikke falske nyheder
EU-taskforcen East Stratcom 

blev oprettet i 2015 for at over-
våge information i offentlighe-
den, der kan karakteriseres som 
misinformation - fake news - som 
støtter op om russiske interesser.

Taskforcen udgiver nyheds-
brevet Disinformation Review 

med eksempler på artikler, som 
vurderes at være misinformation. 
Taskforcens holdninger afspejler 
dog ikke en offi ciel EU-holdning. 

Men Iben Thranholm påpeger, 
at hendes debatindlæg i hvert 
fald ikke kan kategoriseres som 
”fake news”, da det ikke er båret 
af fakta, men af holdninger.

- Jeg siger jo ikke noget i det 
indlæg, som er faktuelt forkert. 
Jeg har bare en holdning, som 
går magthaverne imod, siger hun.

I indlægget i Russian Insider 
argumenterer Iben Thranholm for, 
at Vestens ledere er i færd med at 
nedbryde det kristne Europa ved 
at udøve en form for misforstået 
kristen næstekærlighed overfor 
flygtninge/indvandrere ved at 
lade dem rejse ind i landet på 
trods af reglerne - som det skete, 
da fl ygtninge gik over den danske 
grænse for at komme til Sverige.

 Henri.

Dansk debattør rystet over EU- 
påstand om russisk propaganda

UNESCO kender åbenbart ikke 
historien. FNs kultur-organi-
sation har som bekendt for 
nylig vedtaget en resolution, 
som siger, at jøderne ingen 
historisk forbindelse har til 
Palæstina/Israel. 

- Der er selvfølgelig tale om en 
politisk beslutning, som skyldes, 
at de arabiske og muslimske 
lande dominerer i UNESCO. 
Men alligevel er det rystende, 
at en FN-organisation kan være 
så ”uvidende”, mener forhenvæ-
rende højskoleforstander Bent 
Christiansen, som nu er koordi-
nator for Bedehus Danmark.

Forbederne i Bedehus Dan-
mark er meget optaget af at bede 

for ”Jerusalems fred”, og man ta-
ger den voksende anti-semitisme 
alvorligt. Derfor vil man også 
helt konkret gøre noget ved den 
samling, der foregår i uge 5 på 
Kolding Internationale Højskole. 

- I forbindelse med UNESCO’s 
fornægtelse af det jødiske folks 
historie vil vi sende bibler til 
”oplysning” for de ”uvidende” i 
FN regi og i den politiske verden 
omkring jødernes mange tusinde 
års tilhørsforhold til landet, fortæl-
ler Bent Christiansen. 

- Vi sender så biblerne til de 
respektive landes UNESCO-re-
præsentanter og evt. til politikere 
og andre.

Israel er historisk
jødernes land

Alle Gamle Testamentes bø-
ger - og mange andre historiske 
kilder - fortæller om jødernes til-
knytning til det nuværende Israel, 
siden Josua indtog landet mellem 

ca. 1550-1300 f.Kr. Og allerede 
omkring år 2000 f. Kr. var Abra-
ham og hans slægt indvandret i 
Kanaans land (Israel), hvorfra de 
emigrerede til Egypten i 400 år, 
hvor de endte som slaver. 

Derfor er det meget uhistorisk 
at påstå, at jøderne ikke skulle 
have nogen tilknytning til det land, 
hvor staten Israel i 1948 igen 
blev oprettet - efter at de fl este 
jøder i ca. 1875 år havde levet i 
udlændighed i andre lande, fordi 
romerne i år 70 nedkæmpede en 
opstand, og folket måtte fl ygte. 
Men en rest af det jødiske folk 
blev boende i ”det hellige land”, 
som senere blev erobret af mus-
limske og kristne hære.

Henri.

Bedehus.dk vil minde ’uvidende’ 
i UNESCO om jødernes historie

- Vi vil oplyse de ”uvidende”, 
siger Bent Christiansen.

Marie Krarup ville vide, hvad 
udenrigsministeren mente.

Anders Samuelsen var enig 
med EUs taskforce.

Onsdag d. 18 januar startede den årlige bedeuge for kristen 
enhed, som altid ligger i perioden 18.-25 januar mellem festda-
gene for apostlene Peter og Paulus.
På den måde bliver kristne i hvert fald en gang om året mindet 
om Jesu’ bøn for hans disciple, nemlig: “at de alle må være ét, 
ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, 
for at verden skal du tro, at du har udsendt mig” (Johs 17,21).
Måske er det ikke noget, vi normalt hæfter os særligt ved, men 
Jesus indikerer faktisk, at hvis kristne ikke er ét, så er det ikke 
muligt for verden at tro. Han placerer således ansvaret for 
den kristne tros udbredelse hos de kristne og deres vilje til 
at være ét.

Temaet for dette års bedeuge er netop “Forsoning - Kristi kærlig-
hed tvinger os”, som er inspireret af Paulus’ Andet brev til Korintherne 
kapitel 5. Som kristne har vi vænnet os til, at vi er opdelt i tre for-
skellige og adskilte kirkesamfund, nemlig det katolske, ortodokse 
og protestantiske. Man bekriger ikke hinanden fysisk, men krigen 
foregår i hjerterne og i tankerne og med ord. 

Sådan synes vi, at det skal være. Det er de andre, der er forkert 
på den. 

Men vi må erkende, at det er stik imod Jesu vilje. Disse gamle 
stridigheder er en synd, som bremser kirkens vækst og hæmmer 
dens liv. 

Hvis man som Paulus opfatter kirken som Kristi legeme, så er dette 
legeme altså delt, parteret, i tre dele. Det må i sagens natur være 
forbundet med megen smerte for hovedet for legemet. Og hvordan 
kan kristne gå ud i verden og prædike fred, kærlighed og forsoning, 
hvis de indbyrdes lever i ufred, nag og i visse tilfælde også had. 

Kirkesplittelserne er fandens værk og har kun svækket kirkerne 
og deres indfl ydelse på verden. 

Enhed betyder ikke, at alle nødvendigvis skal tilhøre den samme 
kirke eller tradition, men først og fremmest en forsoning og en 
anerkendelse alle kirkerne i mellem, således at alle er velkomne 
overalt, og man betragter hinanden som brødre og søstre, en familie. 

I en tid, hvor mørket truer verden igen, er der kun lyset fra kirken 
til at bekæmpe det. Men hvis kirken ligger i intern krig, så bliver dette 
lys sat under en skæppe. Derfor: stift fred. Bed for forsoning kristne 
imellem. Kirkens enhed kan forandre verden. 

Kirkens enhed kan 
forandre verden
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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

Præster nægter at sætte 
tidsånden over Bibelen
53 præster og teologer har skrevet under på en protest mod ’imamloven’.
- Vi siger ikke andet, end hvad 
vi har underskrevet i præsteløf-
tet, fastslår initiativtageren til 
underskriftindsamlingen.

Morten Meiner, der er sogne-
præst i Karstoft og Skarrild, har 
kontaktet såkaldt konservative  
teologer i forbindelse med un-
derskriftindsamlingen. Men det 
er nærmest en tilfældighed, at de 
konservative er i overtal blandt de 
53 underskrivere.

- I virkeligheden tror jeg, mange 
fl ere præster, også fra andre fl øje, 
kunne stå inde for det, siger Mor-
ten Meiner til Kristeligt Dagblad.

Solidaritet med 
frikirkepræster

Det handler om at vi, selv om 
vi måske ikke selv bliver ramt af 
loven, stiller os solidarisk med 
de frikirkepræster, som utilsigtet 
rammes og måske skal på skole-
bænken for at lære om dansk de-
mokrati, forklarer Morten Meiner. 

Han fastslår, at han ikke har 
sympati med de omstridte ima-
mer, men alligvel vil forsvare 
deres ret til at mene og ytre sig, 
som de gør.

I strid med præsteløftet
Alle præster underskriver præ-

steløftet inden ansættelsen i 
folkekirken. Løftet stammer fra 
1870 og bygger på den latinske 
præsteed fra 1685.

Løftet underskrives i forbin-
delse med præstevielsen og 
afl ægges også mundtligt over for 
biskoppen.

”Jeg N.N., som er lovligt kaldet 
til ......... og som i min samvittig-
hed ved mig fri for at have benyt-
tet noget uhæderligt middel for at 
komme ind i dette embede, lover 
for den alvidende Guds åsyn:

Først: at jeg vil befl itte mig på 
at forkynde Guds ord rent og purt, 
således som det fi ndes i de pro-
fetiske og apostoliske skrifter og 
i vor danske evangelisk-lutherske 
folkekirkes symbolske bøger, 
med al ærefrygt og sømmelighed 
forvalte de hellige sakramenter 
efter Kristi indstiftelse, og såvel 
her som ved de øvrige hellige 
handlinger udføre alt i overens-
stemmelse med de for folkekirken 
gældende forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne 
vil modarbejde misbrug af nå-
dens hellige midler og bekæmpe 
sådanne lærdomme, som strider 
mod folkekirkens trosbekendelse; 
samt at jeg troligt vil arbejde for 
ungdommens kristelige oplysning 
og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, 
ved fl ittig og alvorlig granskning 
af Guds ord og troens hellige 
lærdomme, altid fuldkomnere at 

danne og dueliggøre mig til dette 
hellige embede, og befl itte mig 
på, som det sømmer sig en ordets 
tjener, at foregå menigheden 
med et godt eksempel, således 
også udførelsen af min tjeneste 
i dennes forskellige dele med al 
skyldig lydighed rette mig efter 
de kirkelige love og anordninger 
og mod foresatte og kaldsfæller 
udvise et sådant forhold, at der 
ikke med grund skal kunne føres 
klage over mig.

Alt dette lover jeg med regn-
skabsdagen for øje samvittig-
hedsfuldt at ville holde, efter den 
nåde, som Gud mig dertil vil give.”

”Erklæring vedr. straffe-
lovens paragraf 136 stk. 
3 om ”Kriminalisering 
af udtrykkelig billigelse 
af visse strafbare hand-
linger som led i religiøs 
oplæring”

Undertegnede opfatter 
sig selv som lovlydige bor-
gere og bakker til fulde op 
om det danske demokrati. 
Så længe lovgivningen er 
baseret på et frit demo-
krati, vil vi aldrig opfordre 
til lovovertrædelser.

Men Guds Ord er ifølge 
vor overbevisning til en-
hver tid overordnet en af 
tidsånden dikteret politisk 
lovgivning.Derfor er vi 
som præster forpligtet på 
at ytre, forkynde og billige 
det bibelske vidnesbyrd, 
også selvom dette måtte 
stride mod gældende lov.”

Også andre end konservative 
præster vil kunne skrive under 
på erklæringen, mener Morten 
Meiner.

Af Bodil Lanting

- Jeg regner med at blive 120 år, 
siger 71-årige Erik Rissager fra 
Løkken. Men netop nu kæmper 
han imod det, han kalder læ-
gens indirekte dødsdom.

- Jeg tænker meget over det. 
Det er en indirekte dødsdom, 
siger Erik Riisager til TV 2. Han 
har søgt hjælp hos patientkla-
genævnet uden at få medhold. 
For lægerne har vurderet, at han 
som hjerte- og nyrepatient ikke 
skal forsøges genoplivet ved 
hjertestop.

Selv mener Erik Riisager, at det 
må være op til Vorherre, hvornår 

han skal herfra.
I Ældresagen i Hjørring undrer 

man sig over lægens vurdering.
- Hvis det er det, han ønsker, 

skal han virkelig genoplives, me-
ner Bente Vogt.

På Aalborg Sygehus er den 
generelle holdning, at læge og 
patient sammen skal forsøge at 
nå til enighed om, hvad behand-
lingen skal være. Men det er ikke 
sket i den aktuelle sag.

Heller ikke i Etisk Råd vil man 
tage stilling til den konkrete 
sag. Lægerne bør være lydhøre 
overfor patienternes ønsker, men 
patienterne kan ikke selv få lov til 
at bestemme, hvordan behandlin-
gen skal foregå, mener Etisk Råd.

Behandlingstestamente
Nu viser det sig, at der er et 

politisk fl ertal for et såkaldt ”be-
handlingstestamente”, som skal 
sikre borgernes ret til større indfl y-
delse på deres egen behandling. 
Det handler også om tilliden til, 
at lægerne vil patienterne det 
godt - eller der er tale om en 
spareøvelse.

Både Socialdemokratiet og 
Venstre ønsker i lyset af Erik 
Riisagers situation, at patienterne 
fremover skal have mere indfl y-
delse på deres egen behandling 
fx ved hjertestop.

- Der skal ofres meget tid på 
samtalen mellem læge og patient, 
mener Flemming Møller Morten-

sen, der er sundhedsordfører hos 
Socialdemokratiet.

Også sundhedsordføreren fra 
DF har kommenteret på sagen. 

- Hvem er det, der skal lege 
Vorherre? Det er altså ikke læger-
ne! Lægerne har skrevet under på 
et lægeløfte, der siger, at de skal 
redde de mennesker, der har brug 
for det, siger Liselott Blixt. 

Hun tilføjer, det må være afgø-
rende, at Erik Riisager i det kon-
krete tilfælde har både livsgnist 
og ønsket om at leve.

Foreløbig har 62 procent af 
TV2’s læsere stemt Ja til at pa-
tienten selv bør have det sidste 
ord om genoplivning.

Erik Rissager vil gerne genoplives. Men lægen har 
nægtet ham den mulighed gennem journalen.

Må lægen idømme 
’indirekte dødsstraf’?

Evolution eller skabelse – hvad 
viser de videnskabelige facts?
Med udgangspunkt i sin bog, Exit Evo-
lution fra 2015, holder Karsten Pultz 
foredrag søndag d. 29. januar i Betania 
KirkeCenter, Blåhøj, med udgangspunkt i 
sine refl eksioner og opdagelser omkring 
evolutionsteorien.

Karsten Pultz er opvokset i et ikke-religiøst 
hjem og lærte i en tidlig alder af sin far, at 
evolutionsteorien til fulde forklarede livets 
oprindelse og mangfoldighed. Gud og Biblen var noget, som kun 
ubegavede og uoplyste mennesker troede på. 

Denne materialistiske forståelse af livets oprindelse er siden 
slutningen af 1800-tallet ukritisk blevet understøttet af skolen og 
medierne, og naturligt nok forblev denne forståelse derfor forfat-
terens overbevisning i ca. 30 år.

I forbindelse med hjemmeundervisning af sine 3 børn opdagede 
han på internettet, at der fi ndes videnskabsfolk, som ikke tror på 
Darwins teori. Nysgerrighed førte til en 8 år lang research i evolution 
og intelligent design, hvorefter han, overbevist af de videnskabelige 
facts, måtte forkaste evolution.

Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til Karsten  
Pultz om emnet.

Henri.

Ulla Holst afl øser Engelbrecht
Hjælpeorganisationen Mercy Ships Danmark har ansat Ulla 
Jarnvig Holst som National Director efter Jens-Erik Engel-
brecht med virkning fra 1. januar 2017.

Ulla Jarnvig Holst har fungeret som sekretariatschef for orga-
nisationen knap to år. Ulla har stor erfaring med fundraising og 
foreningsarbejde. Hun har bl.a. været ansat som projektleder i 
Scleroseforeningen og som marketingmanager i Red Barnet. Hun 
har også et stort netværk i kirkelige kredse fra sin tid som børne- og 
ungekonsulent og som tv-producer. 

Mercy Ships bygger på de kristne værdier og arbejder ud fra 
hospitalsskibet Africa Mercy i Vestafrika - kendt fra tv. Det er den 
tidligere Storebæltsfærge Dronning Ingrid.

Alle om bord arbejder frivilligt og ulønnet. Organisationen til-
byder gratis lægehjælp, operationer og andre sundhedsydelser 
til tusindvis af mennesker uden skelen til religion, race eller køn. 
Mercy Ships videreuddanner også lokale faggrupper i bl.a. kirurgi, 
forebyggelse af sygdomme og bæredygtigt landbrug.

Jens-Erik Engelbrecht fortsætter sit frivillige arbejde i Mercy 
Ships. Bestyrelsen har bedt Jens-Erik Engelbrecht om at være 
bestyrelsesformand med virkning fra 1. januar. 

”Vi er glade for, at Ulla har sagt ja til at være National Director 
i foreningen. Hun har allerede været med til at styrke foreningens 
aktiviteter i Danmark og har dannet et godt netværk internationalt”, 
siger Jørgen Lindegaard, som siden foreningens start i 2010 har 
været bestyrelsesformand og vil fortsætte i bestyrelsen. 

Henri.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus helbreder en spedalsk mand
1 Da Jesus kom ned fra bakketoppen, samledes der igen en 

masse mennesker omkring ham, og de fulgte med ham, mens han 
gik af sted. 2 Inden længe kom der en spedalsk mand hen imod 
Jesus. Han faldt på knæ foran ham og bad inderligt: »Herre, hvis 
du vil, kan du gøre mig rask!« 3 Jesus rakte hå

nden ud og rørte ved manden. »Det vil jeg!« sagde han. »Bliv 
rask!« I samme øjeblik blev manden renset for sin spedalskhed. 
4 Derpå sagde Jesus til ham: »Lad være med at fortælle det til 
nogen, men gå hen og lad dig undersøge af en præst, så du kan 
blive erklæret rask. Husk at medbringe den offergave, som Toraen 
forlanger.«

En romersk offi cers tro
5 Da Jesus nåede frem til Kapernaum, kom en romersk offi cer 

ham i møde og bønfaldt ham: 6 »Herre, min tjener ligger syg i mit hus 
derhjemme. Han er lammet og lider forfærdeligt.« 7 Jesus sagde til 

ham: »Skulle jeg gå ind i dit hus for at helbrede ham?«
8 Offi ceren svarede: »Herre, jeg ved godt, at jeg er for uværdig 

til, at du kan komme ind i mit hus. Men giv bare en befaling her 
og nu, så bliver min tjener rask. 9 Jeg er jo selv en mand, der står 
under kommando, og jeg har soldater, der igen står under mig. Hvis 
jeg siger til en: ‘Gå!’ så går han, og siger jeg til en anden: ‘Kom!’ så 
kommer han. Og hvis jeg siger til min tjener: ‘Gør det eller det!’ så 
gør han det.« 10 Da Jesus hørte det, blev han meget forundret og 
sagde til dem, der fulgte ham: »Så stærk en tro har jeg ikke mødt 
blandt Israels folk. 11 Det siger jeg jer: Fra hele verden skal mange, 
som oprindeligt ikke hørte med til Guds folk, komme og sidde til 
bords i Guds rige sammen med Abraham, Isak og Jakob. 12 Men 
mange af dem, som mener, at de tilhører Guds folk, skal kastes ud 
i det yderste mørke, hvor de vil ærgre sig ganske forfærdeligt og 
græde deres bitre tårer.« 13 Derefter sagde Jesus til den romerske 
offi cer: »Gå du blot hjem. Det, som du havde tro for, er sket.« I 
samme øjeblik blev hans tjener helbredt.

Søndagens tekst til 3. søndag efter Helligtrekonger: Matt. 8, 1-13 

                        Af Gert Grube

Forfatter, billedkunstner, lærer.

Sal. 89,14: ”Du har en arm med 
vælde!” 

 
Billeder fra hverdagslivet kan 

på mange måder blive små 
prædikener. 

Det oplevede jeg for nogen 
tid siden, da et barnebarn 
tillidsfuldt støttede sig til sin 
bedstefars arm. 

Opstillingen var meget im-
pulsiv, det er ikke noget, man 
sådan lige kan arrangere, uden 
at det ser unaturligt ud, men her 
var det en naturlig refl eks for 
barnet at støtte sig til en stærk 
og kendt arm. 

Jeg havde mit digitalkamera 
ved hånden og kunne ikke dy 
mig for at tage et billede. 

Jeg kom straks til at tænke 
på det gamle ord fra Sal. 89,12: 
”Du har en arm med vælde!” I 
den nyeste oversættelse står 
der: ”Din arm har kraft, din hånd 
er stærk, din højre løftet.” I vers 
22 står der supplerende: ”Min 
hånd støtter ham, ja, min arm 
giver ham styrke.” 

Guds stærke arm 
Det israelitiske folk oplevede 

Guds hånd på deres vandring. 
I 5. Mos.5,15 bliver de mindet 
om det med ordene: ”Husk, 
at du selv var træl i Ægypten, 
og at Herren din Gud førte dig 
ud derfra med stærk hånd og 
løftet arm.”

”Gud har en arm med vælde.” 
Det er godt at vide for dem, 

der på en særlig måde bliver 

prøvet i livet. Guds arm har med 
Jesu opstandelse stadfæstet 
sin styrke og magt. 

Derfor kan vi også som det 
lille barn i al vor svaghed klynge 
os til Guds arm – til den op-
standne Kristus og forvente alt 
godt fra ham. 

Lige så lidt som bedstefade-
ren ville trække sin arm til sig, 
lige så lidt vil Gud, den almæg-
tige, trække sin arm til sig, når 
et af hans børn tillidsfuldt og 
selvfølgeligt holder fast i armen. 

Undervurdér ikke Gud
Vi må aldrig undervurdere 

Guds arm - heller ikke i 2017 
(reformationsåret for Luthers 
sætninger), hvor en højeste-
retsdom skal fi nde sted d. 16. 
marts på grund af en sag, som 
kirkeministeriet har rodet sig 
ud i, nemlig det kønsneutrale 
ægteskab i folkekirken. Masser 
af borgere har protesteret mod 
dette overgreb.

Gud lader hovmodige
mærke sin stærke arm...

Hos Jeremias står der et 
stærkt profetisk ord, som vi må 
lægge mærke til.

”Se, derfor lader jeg dem 
mærke, denne gang lader jeg 
dem mærke min hånd og min 
styrke; og de skal kende, at mit 
navn er Herren.” Jer.16,21.

Bibelordet er fra Jeremias’ 
bøn, hvori han gør opmærk-
som på folks ugudelighed og 

egoisme, som stærkt vil blive 
imødegået af Guds kraft. Gud 
vil selv gribe håndfast ind.

Farao oplevede det over for 
Moses. Goliat over for David. 
Ørkenstammerne over for Gide-
on. Storkongen Sankerib over 
for kong Hizkija. Ja, vi kunne 
fortsætte i Bibelen, hvor Gud 
tager sig af den svage part og 
sætter hovmod og selvtilstræk-
kelighed på plads.

I reformationsåret kan det 
være nyttigt at mindes en an-
den reformator, Hans Tavsen, 
som ligeledes satte sig op mod 
meningsdannerne.

Ingemann skrev blandt andet 
den herlige reformationssang: 
”På Tave bondens ager..”, hvori 
det lyder:

”en dansk Morten Luther,
han stred med ordets sværd
og sejred med ånden
i hjertefolkets hær.

Guds ord var på Guds alter
af bondehånd lagt;
da folket var frelst
og udslukt det bitre had,
Hans Tavsen i Ribe
på bispestolen sad.

 
”Guds vældes arm forkortes 

ej” står der i den trøsterige 
salme ”Dybt hælder året i sin 
gang”. 

 
Lad os til sidst høre ordene: 
 

Lad solen korte af sin vej 
og natten vokse til, 
Guds vældes arm forkortes ej, 
hans visdom fór ej vild. 
 

”Guds vældes 
arm forkortes ej!”

Hvorfor dette 
had til Israel?
Lige før sin afgang, sørgede tidl. præsident Obama pludselig 
for, at USA undlod at stemme i FNs sikkerhedsråd, så Israel 
endnu engang kunne blive fordømt af alverden.  

En afgående præsident foretager sig ellers aldrig noget 
markant i overgangs-perioden. I hvert fald ikke uden at have 
konsulteret den tiltrædende præsident. 

Nogle kommentatorer har ment, at Obama blot ville hævne 
sig på den israelske premierminister Netanyahu, der ofte har 
udtalt sin store skuffelse over Obama. 

Men ville Obama sætte Israels skæbne og verdensfreden 
på spil, blot for at drille en anden politiker? 

Forklaringen er snarere, at Obama fulgte den stadig mere 
Israels-fjendtlige holdning i politiske kredse. Til trods for, at 
Israel er det mest demokratiske og frie land i Mellemøsten, og 
at højreorienterede muslimske diktatorer hersker i de fl este 
andre arabiske lande, er det blevet progressivt at være imod, 
boycotte og isolere Israel. 

Hvorfor? Det giver ikke logisk mening. 
Offi cielt sker det for at gennemtvinge en deling af det lille 

land, så palæstinenserne får halvdelen. Men eksperimentet 
med delvist selvstyre med Hamas i Gaza har ikke bragt freden 
nærmere - tværtimod. De rabiate ledere har brugt indrøm-
melsen til at angribe endnu mere. Målet for dem er fortsat at 
udrydde jøderne og fjerne Israel fra landkortet. Og hadet og 
løgnene om jøderne og Israel vokser, ikke blot i Mellemøsten, 
men i hele verden, så det må bekymre os alle.

Et skift i verdenspolitiken?
Men noget tyder på, at der nu er et skift på vej. 
* Selv om modstanderne har beskyldt Trump for bl.a. at 

være jødehader (ja, hvad har de IKKE beskyldt ham for?) så 
vil han tværtimod ændre USAs holdning til gavn for Israel.

* Den franske præsident Hollande, som var så ivrig efter  
at gennemtrumfe presset på Israel, synger på sit sidste vers. 
Meningsmålinger viser, at hans fl øj taber valget. 

* Den nye britiske regering, som har meldt Storbritanien ud 
af EU, sendte vel at mærke ikke sin udenrigsminister Boris 
Johnson, men kun en embedsmand til ”Fredskonferencen”.

* Det samme gjorde Canada og mange andre EU-lande. 
* Australien nægtede at underskrive slutdokumentet. 
* FNs nye generalsekretær António Guterres valgte kloge-

ligt at blive væk fra ”fredskonferencen”.
* Og da EUs udenrigsministre i mandags skulle konfi rmere 

resolutionen og gøre den til EU-politik, forhindrede briterne 
dette sammen med en håndfuld østeuropæiske lande.

Et resultat af bøn?
“Fredskonferencen i Paris mislykkedes muligvis i at gen-

starte fredsprocessen, men den har styrket græsrøddernes 
opbakning til Israel i hele verden,” konkluderer Tomas Sandell 
fra European Coalition for Israel. 

ECI advarede forud de kristne om topmødet imod Israel. 
Og i mange lande har der været intens bøn. Nogle rejste til 
Paris søndag for at vise deres støtte til jøderne. 

Bøn har en langt større betydning, end vi normalt fore-
stiller os. For mig er der ingen tvivl om, at de seneste ugers 
stormløb imod jøderne blev afværget, som et resultat af bøn. 

Som kristne hader vi selvfølgelig ikke palæstinenserne. 
Tværtimod, vi ønsker, at de slipper fri af deres ekstreme 
ledere, som har ledt dem ud i en blindgyde af had og vold. 

Vi må gå imod den antisemitiske ånd, som er så stærk 
blandt de muslimske ledere – og som desværre også har 
smittet nogle af Vestens ”pæne” politikere og medier. 

Dette underlige had til jøderne har i virkeligheden ikke 
meget med palæstinenserne at gøre. Det handler heller ikke 
om højre- eller venstrefl øj. Det kan i virkeligheden kun forstås 
ud fra et åndeligt perspektiv. 

Hadet til jøderne og Israel kan derfor bekæmpes 
åndeligt: Gennem bøn og gennem forkyndelse af 
det ægte freds-evangelium og tilgivelsens fredspro-
ces – både for jøder og palæstinensere. 
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Evnen I+II+III følger en gruppe teenagere, som bliver 
kastet ud i en kamp mod mørket. For at overvinde fjenden 
må de bruge deres særlige evner og forene deres kræfter...
”Evnerne” tager udgangspunkt i Biblens nådegaver, og der-
med er historien måske slet ikke langt fra virkeligheden? 

FANTASY-SERIE I 3 BIND 

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

ROMAMANSNSERERIEIE OOMM ÅÅNDEDELILIGEGE GGAVAVERER

Fritz Knudsen

Aktiv i Healing Rooms og bøn på gaden.
Vokset op i et kristent hjem, kom 

som ung med i Pinsekirken.
Har oversat: ’Herren vil  give jer byen’.

Det er nu godt 3 år siden, vi 
begyndte at bede for menne-
sker på gaden i Esbjerg. 

Vi var et par stykker, der 
havde talt om det, men ikke rig-
tigt vidst eller været enige om, 
hvordan vi skulle praktisere det. 

Så kom Bjarke Pedersen fra 
Vejle sammen med et par raske 
piger og hjalp os i gang, og 
siden da har vi bedt for mange 
mennesker. 

Der var også nogle få mere, 
der gerne ville være med, så vi 
plejer at være 4-6 personer, der 
er med til bøn på gaden.

Smerter forsvinder
Det er som oftest mennesker, 

der har smerter ét eller andet 
sted, vi beder for på gaden, og 
vi ser i de fl este tilfælde, at det, 
der gør ondt, forsvinder, mens 
vi beder en kort bøn, men det 
sker da også, at vi beder for 
noget, hvor man ikke lige kan 
se eller mærke, om der sker 
noget, og der er også tilfælde, 
hvor smerten forsvinder senere, 
men det får vi sjældent tilbage-
meldinger om. 

Vi traf dog en dag en mand, 
der havde ondt i ryggen, og 
ham fi k vi lov at bede for, fordi 
han kendte én, der havde fået 
forbøn for astma for nogle uger 
siden, og han havde ikke haft 
brug for astmasprayen siden! 
Manden med ondt i ryggen 
fi k det bedre, men det gik ikke 
helt væk.

Nogle huskes
Nogle af dem, vi har bedt for, 

glemmer vi hurtigt – undertiden 
før vi er færdige for den dag. 
Andre husker vi, fordi situatio-
nen var speciel, fordi problemet 
virkede som en bagatel, eller 
som det modsatte. 

Pigen, der havde lidt ondt i 
sin lillefi nger, fordi hun havde 
slået den for en times tid siden, 
husker jeg, fordi det ikke var 
noget særligt, men vi har ikke 
nogen bagatelgrænse, og det 
har Gud åbenbart heller ikke, 
for smerterne gik væk, da jeg 
bad for hende. 

Eller vi husker en person, 
fordi problemet var stort, som 
fx manden vi traf her i efteråret, 
der gik med to krykker, fordi han 
havde fået et kompliceret brud 
i højre fod, og lægerne kunne 
ikke gøre den fri for smerte og 
ømhed, men Gud kunne - og 
Han gjorde det! 

Krumbøjet rettede sig
En anden oplevelse var med 

en kvinde, der sad på en bænk, 
og hun fortalte, at hun havde 
problemer med ryggen. 

Min makker spurgte hende, 
om han måtte lægge hånden på 
hendes ryg og bede for hende. 
Det måtte han, og det gjorde 
han, men vi var noget usikre 
på, om der var sket noget med 
ryggen, og det var mit indtryk, 
at kvinden også var usikker på 
det. Da vi ikke syntes, vi kunne 
komme videre med hende, 
fortsatte vi vor vandring, men 
lidt efter indhentede hun os og 
fortalte, at hun plejede at gå 
krumbøjet, men nu kunne hun 
rette sig op! 

Healeren
Vi mødte også en dag en 

kvinde, som fortalte, at hun 
havde haft ondt i ryggen, siden 
hun faldt ned, da hun var en lille 
pige, og at hun var healer. 

Min makker sagde: ”Så ved 
du godt, at der er en åndelig 
verden.” ”Ja,” svarede hun. 

Min makker fi k så lov at læg-
ge hånden på hendes ryg og 
bede for hende, og smerterne 

forsvandt! 
Hun fortalte ikke noget om sin 

alder, men jeg vil da tro, at hun 
var fyldt 40.
Trist og opmuntrende

Min makker fra én af de dage, 
vi var på gaden, har givet mig 
tilladelse til at citere fra hendes 
Facebook-opdatering efter en 
dag, der for hende mest havde 
været træls, men endte med en 
stor opmuntring:

”Jeg og min makker oplevede 
ikke megen positiv respons i 
dag, men blev mest mødt af 
mange afslag, skæld ud og 
hånlatter.

Da vi nærmede os McDo-
nald’s så jeg en mand, der var 
ved at låse sin cykel, og jeg 
tænkte: ’Nå hvad, jeg giver 
det lige en sidste chance’, gik 
hen til manden, fortalte lidt om 
hvem vi var, og spurgte om 
han havde nogen smerter eller 
andet, vi kunne bede Gud om 
at tage væk.

Manden fortalte, at han havde 
mødt nogen af os i sidste uge, 
hvor han var blevet bedt for, og 
at der var kommet en bedring, 
men helt væk var generne ikke.

Vi spurgte, hvad det drejede 

sig om, og han fortalte, at han 
havde været ude for et trafi k-
uheld, hvor lårbensknoglen, 
hoften og skulderen var blevet 
svært beskadiget, og at det 
generede ham. Han fortalte 
at hans ene ben var 1,5 cm 
længere end det andet, så han 
haltede.

Jeg har som tilskuer set fl ere 
for korte ben vokse ud, men 
har aldrig selv bedt for sådan et 
mirakel, men følte, at det skulle 
jeg bede for, så jeg spurgte 
manden, om vi måtte bede 
om, at hans ben måtte vokse 
ud. Han indvilligede, og vi fi k 
ham placeret i en stol udenfor 
en isbar.

Jeg tog mandens ben i mine 
hænder, det ene var tydeligt 
kortere end det andet.

Jeg holdt hænderne under 
fødderne og bad, som gjaldt 
det livet.

INTET skete.
Jeg fortsatte og bad Gud om 

at berøre denne mand, at skabe 
nyt i mandens hofte, og lårbens-
knogle, hvor der var sket skader. 

Jeg syntes ikke rigtig, jeg 
oplevede noget, men pludse-
lig nåede det korte ben ned i 
samme længde på skoen, så 
begge ben så lige lange ud.

Jeg blive virkelig paf. Sagde til 
manden, at jeg ikke var ude på 
at manipulere ham, og at jeg jo 
i princippet kunne have rykket i 
hans ben, uden at vide det selv, 
men at nu var benene altså lige 
lange, så det så ud, som om 
benet var vokset ud...

Manden sagde så: Jamen 
jeg sad jo og så det selv, da 
det skete...’ .

Min makker spurgte, om der 
ellers var andet, han blev plaget 
af fra ulykken, og manden for-
talte, at hans højre skulder var 
ødelagt, så efter ulykken havde 
han kun kunnet række den højre 
arm 2/3 op over hovedet.

Min makker lagde derefter 
hænderne på skulderen, bad 
om fuld genoprettelse, hvorefter 
han bad manden om at løfte 
sine arme.

Det gjorde han, og da begge 
arme røg op over hovedet uden 
problemer, faldt hans kæbe 
bogstaveligt ned, og han så 
fuldstændig overrasket ud et 
sekund, inden han begyndte 
at storsmile over hele hovedet.”

Blufærdighed
 Jeg var sammen med Elisa-

beth, og vi mødte tre personer, 
der fulgtes ad. Søskende med 

en stor aldersspredning, gæt-
ter jeg på. Det var en mand i 
tyverne, en teenagepige og 
en pige, der ikke var teenager 
endnu. Det var mig, der kontak-
tede dem. 

Teenagepigen sagde, hun 
havde hovedpine, og efter at 
have forklaret, hvad vi ville, 
spurgte jeg, om jeg måtte lægge 
min hånd på hendes hoved og 
bede for hende. Hun betænkte 
sig lidt uden at svare. Hun ville 
nok gerne af med den hoved-
pine, men det var vel lidt for 
mærkeligt, at en fremmed mand 
ville lægge sin hånd på hendes 
hoved. 

Vil du hellere have Elisabeth 
til at gøre det, spurgte jeg. Så 
måtte jeg pludseligt godt, og 
hovedpinen forsvandt da også. 

Det, at der var en kvinde 
med, var åbenbart betryggende. 
Imens havde Elisabeth bedt 
for mandens ryg, uden at jeg 
rigtigt havde opdaget det, og 
rygsmerterne forsvandt. Den 
yngste pige fejlede ikke noget.

Der sker altid noget
Der sker næsten altid noget 

ved Bøn på Gaden.  
Noget af det kan du se på 

http://www.venmedgud.dk/, og 
derfra kan du klikke dig videre 
til vor Facebookgruppe, hvis du 
er på Facebook.

 
Få tager imod frelse

Vi er naturligvis glade for, 
at mennesker bliver helbredt, 
men det er endnu vigtigere, 
at de kommer til personlig tro, 
så vi prøver også at give dem 
evangeliet om frelse ved Jesus, 
og nogle af dem, vi taler med, 

tager sig da også tid til at blive 
og høre, hvad vi har at sige, 
men det er ganske få, der tager 
imod det. Vi tror dog, at vi får 
sået en sæd, som skal bære 
frugt med tiden.

Er du kaldet?
Det er ikke alle, der er kaldet 

til at kontakte folk på gaden for 
at bede for dem, men Jesus 
siger i Mark 16,18 om dem, der 
tror: ”De skal lægge hænderne 
på syge, så de bliver raske.” 

Hvis du er én af dem, der tror, 
er det altså også dig, der skal 
lægge hænderne på syge, når 
du træffer på dem, og så tror 
jeg på, at du vil opleve, at Gud 
helbreder dem, hvad enten de 
lige har slået lillefi ngeren, eller 
de har haft ondt i ryggen i 30 år!

Kickstart
Der er nogen, der kalder det 

kickstart, når man får begyndt at 
bede for mennesker på gaden. 
Kickstart betyder jo egentlig at 
blive sparket i gang, og jeg har 
ikke lyst til at sparke nogen, 
men hvis der er nogen – ikke for 
langt væk fra Esbjerg, der har 
brug for et lille kærligt skub, er 
jeg indstillet på at ’skubbe’. Jeg 
har ikke aftale med andre i eller 
uden for Esbjerg, men jeg tror 
ikke, jeg vil være den eneste. 

Hvis afstanden skønnes at 
være for stor, vil jeg gerne prøve 
at fi nde nogen i nærheden, der 
er indstillet på at hjælpe i gang. 

Du kan kontakte mig på 
adressen: frits.k@city.dk

Erfaringer med 
bøn på gaden i Esbjerg

Der sker næsten altid noget, når vi beder for folk på gaden, for-
tæller Fritz Knudsen fra Esbjerg.
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SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Til Orla Lindskov:
Jeg vil først takke dig for, at du 

vil tage mit brev med i din Brev-
kasse anonymt.

Jeg er en mand og personlig 
kristen. Jeg har været kristen hele 
mit liv, og nu nærmer min 60 års 
fødselsdag sig med stormskridt.

Jeg har været tilhænger af 
åbenhed hele mit liv. Men jeg er 
kommet i krise nu, for forleden 
talte en prædikant fra vores 
menighed ud fra ordene om, at 
alt, hvad der er skjult, skal åben-
bares, (Matthæus-ev. kap.10, 
vers 26).

Lad mig med det samme sige, 
at jeg er lykkeligt gift og har to 
dejlige børn.

Jeg blev ramt af prædikantens 

ord, fordi der ligger noget fra min 
fortid, som jeg aldrig har fortalt 
nogen om, heller ikke min hustru 
og slet ikke mine børn. 

Det er noget, der skete, før jeg 
blev gift. Det er som sådan ikke 
noget alvorligt. Men jeg skammer 
mig alligevel over det.

Det var et svigt, som gik ud 
over en ung kvinde, som jeg 
kendte dengang. Det skete i 
tankeløshed og ungdommeligt 
overmod. 

Det letter mig faktisk allerede, 
at jeg kan skrive dette brev til dig.

Det, der skete dengang, dukker 
stadigt oftere op i mine tanker. 
Jeg tænker på om det er alderen, 
der gør det. 

Jeg drømmer også af og til om 

det om natten. Jeg lider faktisk un-
der det psykisk og har det heller 
ikke godt fysisk. Om det fysiske 
skyldes det, jeg lige har nævnt, 
ved jeg ikke med sikkerhed. Men 
du har tidligere skrevet, at det 
fysiske og det psykiske hænger 
sammen.

Min kone er bange for, at jeg 
går rundt med en depression, for 
jeg er aldrig glad. 

Hun synes også, at jeg skal 
have en tilbunds-gående under-
søgelse af mit helbred. Hun har 
læst, siger hun, at når man aldrig 
er glad, kan det skyldes skjult, 
fysisk sygdom. 

Hun mener, at det måske er 
min mave, der er noget galt med. 
Den er næsten altid udspilet og 

hård, siger hun.
Siden prædikanten talte om, at 

det, der er skjult, skal åbenbares, 
har jeg haft det dårligt. Jeg er 
begyndt at frygte døden og Dom-
mens dag.

Tror du, Orla Lindskov, der er 
mange kristne, der har problemer 
i lighed med mit?

Når jeg tænker over mit pro-
blem, får jeg af og til stærke ma-
vesmerter. Min hustru siger, at jeg 
skal få min mave undersøgt. Men 
hun ved jo ikke, hvad der foregår 
i mit hoved. 

 Skal det skjulte op? Og i 
bekræftende fald på hvad måde 
synes du, det skal ske?

Med venlig hilsen
             B.

Kære B.
Måske har jeres prædikant sat tanker i 

gang hos fl ere. Tanker i lighed med dine. 
Jeg tror nemlig, at mange mennesker 

bærer rundt på en skjult verden, som ingen 
andre kender til. Det gælder sikkert også 
for kristne.

For dit vedkommende tror jeg, at tiden er 
kommet til, at det skjulte skal op i lyset.

Ofte er de mindre heldige ting fra fortiden 
fortrængt inden i os. Så kan det ske, at ved 
forskellige anledninger, som fx ved en præ-
diken, begynder det skjulte at presse på for 
at komme frem i lyset. 

Det, at alt skal komme op i lyset og blive 
set engang; den tanke kan nok give angst og 
bekymring hos mange. 

Måske især fordi skriftstedet taler om en 
slags tvungen åbenbarelse til allersidst, hvor 
der ikke mere er mulighed for at skjule noget.

Men i skriftstedet ligger der også en opfor-
dring til at komme op med det skjulte frivilligt. 
Altså en åbenbaring eller afsløring, kan vi 

også kalde det, som vi selv er herre over. 
Det afhænger faktisk af os selv, hvornår 

det skjulte skal komme frem.
Bibelen opfordrer os til at vandre i lyset. 

Det kan det godt være, at det er allerbedst 
for dig at gå ind i lyset netop nu. Både din 
psyke og dit fysiske helbred prøver netop nu 
at råbe dig op. Jeg synes, det er ret tydeligt.

Også for din hustrus skyld. Det er jo ikke 
godt, at hun skal leve i den vildfarelse, at 
du måske er psykisk eller endda fysisk syg.

Det kan altid være forbundet med vanske-
ligheder at fi nde en at betro sig til. Men for 
dit vedkommende synes jeg, at din hustru 
er den rigtige. 

I dag taler man også meget om, at der skal 
være fuld åbenhed mellem ægtefæller. Ingen 
hemmeligheder bør der være. Det er næsten 
overskriften over den moderne par-terapi.

Men selvfølgelig skal du allerførst betro din 
hemmelighed til Gud. Han er jo ikke nogen 
kold dommer. 

At komme til ham er at komme ind i hans 

lys, som tillige er kærlighed. Alligevel kan vi 
mennesker godt opleve angst ved at lade 
Gud se ind i os. 

Men det behøver du ikke. Du kommer jo 
for at bede om tilgivelse for noget, du gjorde 
i din ungdoms tankeløshed og i dit ungdom-
melige overmod.

Med hensyn til din hustru og at få din hem-
melighed fortalt til hende: 

Ja, så gælder her det samme som i mange 
andre af livets forhold. Det gælder om at 
finde det rigtige tidspunkt. Helst hurtigst 
muligt for dig. 

Det er jo et pres for dig at leve med det 
ufortalt og også et pres for hende. 

Bed Gud om at vejlede dig ved Helligånden 
med hensyn til tidspunktet. Så tror jeg, at du 
vil fi nde netop det rigtige tidspunkt. 

Jeg tror, at resultatet af samtalen vil blive 
til stor lettelse for jer begge.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Kære Orla Lindskov
Tak for de efterhånden mange 

gange du har hjulpet mig til 
helbredelse gennem forbøn og 
salveduge. Det er snart et forløb 
over adskillige år.

Jeg håber, at du har det rigtigt 
godt.

Hjertelig tak og mange hil-
sener.

                          J.

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, idet jeg gerne 

vil bede om en salvedug, idet jeg 
døjer med slidgigt. Gigten giver 
mig mange smerter og problemer 
med at gå.

Jeg læser altid din Brevkasse 
og ved, at du ved Jesu hjælp har 
hjulpet mange ved forbøn.

På forhånd tak.
Kærlig hilsen

        L.L.

Er jeg syg, fordi jeg har skjult mit fejltrin?  

Du bør betro dig til din hustru 

Forbøn har hjulpet Døjer med slidgigt

Det der skete dengang, dukker ofte op i mine tanker. Jeg 
lider faktisk under det både psykisk og fysisk.

Det gælder om 
at fi nde det rig-

tige tidspunkt at 
få din hemme-

lighed fortalt til 
hende. Samtalen 
kan blive til stor 

lettelse for jer 
begge. 
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Danske børn glæder sig 
ligefrem over at gå i skole!

Friskolekultur inspirerer koreanere:

Danske elevers trivsel og engagement på kristne friskoler inspirerer en studiegruppe fra Sydkorea.

Min hustru og jeg besøgte forskellige friskoler i Sydkorea og var til en samtale med en højtstående regeringsembedsmand, der 
gerne ville høre om det danske skolesystem, fortæller Hans Jørgen Hansen fra Foreningen af Kristne Friskoler. 

Af Bodil Lanting

- I Sydkorea har de en af ver-
dens højeste selvmordsrater 
blandt skoleelever, så gæ-
sterne var meget imponerede 
over, hvordan eleverne trives 
i Danmark.

Det for tæller Hans Jørgen 
Hansen, der er daglig leder af 
Foreningen for Kristne Friskoler 
(FKF). Han har selv besøgt sydko-
reanske skoler i oktober 2016 og 
fortæller her om, hvad 19 lærere 
og skoleledere fra kristne skoler 
i Sydkorea fi k ud af at besøge 
europæiske friskoler nu i januar.

Ingen skole efter 22.00!
- Det koreanske skolesystem 

kan udadtil virke meget impo-
nerende. Der er høj faglighed og 
mange unge, der fortsætter på 
universitet. 

Men bag dette gemmer sig 
imidlertid en virkelighed med for-
ældre, der presser deres  børn til 
det yderste med tilkøb af privatun-
dervisning og aftenundervisning, 

forklarer Hans Jørgen Hansen. 
Koreanernes skolesystem er 

ekstremt konkurrencepræget. 
- De fortalte mig i Seoul, at man 

har været nødt til at lovgive om, at 
børn ikke må modtage undervis-
ning efter kl. 22 om aftenen! Og 
endnu mere skræmmende tal vi-
ser, at ca. 250 børn i skolealderen 
hvert år tager deres eget liv, fordi 
de ikke kan leve op til forældrenes 
og skolens forventninger, fortæl-
ler Hans Jørgen Hansen. 

Under opholdet i Sydkorea 
fi k han mulighed for at fortælle 
regeringsembedsmænd om det 
danske skolesystem, ligesom han 
holdt et oplæg for 200 skolefolk 
om friskoler - specielt kristne 
friskoler - i Danmark.

Glade elever lærer bedst
Selvmordsstatistikken er et af 

symptomerne på, at de korean-
ske elever ikke trives. 

Derfor ville de koreanske gæ-
ster gerne lære noget af, hvordan 
vi gør det i Danmark, for vore ele-
ver klarer sig godt i internationale 
undersøgelser - selv om de kun 

går i skole i seks timer om dagen 
og ikke behøver at tænke mere 
på skolen bagefter, siger Hans 
Jørgen Hansen.

Gæsterne var imponerede over 
de danske friskoleelevers glæde 
og engagement i skolearbejdet 
- til trods for de korte skoledage. 
I Pisa-undersøgelser klarer fri-
skoleelever sig faktisk bedre end 
folkeskoleelever, der har en lang 
skoledag. Danske børn er også 
langt foran koreanske børn, når 
det gælder evnen til kreativ op-
gaveløsning og selvstændighed. 

Nu vil koreanerne så forsøge 
at gøre op med karakterræs og 
udenadslære. FKF har også 
opmuntret koreanerne til at bede 
deres regering om statstilskud til 
friskolerne. For ganske vist har fri-
skolerne i Korea et godt ry - men 
dyre skolepengene gør, at kun de 
rigeste familier kan sende deres 
børn i friskole, fortæller gæsterne 
fra Sydkorea.

Studiebesøg i fl ere lande
Foruden Danmark har gruppen  

fra Korea besøgt friskoler i Hol-

land, Norge og Tyskland. 
Og der er en vis misundelse at 

spore hos de koreanske skolefolk, 
når de ser, at europæere fra næ-
sten alle samfundslag kan sende 
deres børn i friskole.

Formidling af tro
Flere delegationer fra Sydko-

rea har besøgt danske fri-og efter-
skoler siden 2011. Selv om man 
ikke har en friskolelov, er det dog 
tilladt koreanske forældre både 
at give børn hjemmeundervisning 
og at sende dem i friskole.

Ud over det pædagogiske 
aspekt har gæsterne også ønsket 
at lære mere om formidlingen af 
den kristne tro. De ser de euro-
pæiske landes støtte til friskolerne 
som et resultat af den tusindårige 
kristne tradition i Europa - og det   
blev understreget under gruppens 
besøg i Kongernes Jelling.

I Danmark har gæsterne be-
søgt Lukasskolen i Vejle, Bøg-
balle Friskole og Sydvestjyllands 
Efterskole, slutter Hans Jørgen 
Hansen.

Sydkoreanske kristne privatskoler ønsker at lære noget af 
lærere og elever på kristne friskoler i Europa. Her taler rektor 
Kim Hongmoo (t.h) med lærer Annette Kjøllesdal fra St. Sunniva 
skole i Norge. Foto: Ingunn Mrie Ruud, KPK 

Her fortæller elever på Bøgballe Friskole gæsterne fra Sydkorea, 
hvordan en skoledag på friskolen kan foregå.

Kun Guds kærlighed kan bryde mørkets magt over vores liv, 
siger Weyman Howard, som har grundlagt hjælpearbejdet 
”Love Works”. 

Weyman Howard var for nylig på en talerække i Danmark og 
gav et interview om, hvordan Guds kærlighed faktisk kan hjælpe 
os helt konkret.

 
Hvordan er Guds kærlighed?
- Det vigtigste at sige om Guds kærlighed er, at den er det 

eneste, der har kraften til at befri os fra synd. Vi kan ikke befri 
os selv fra synden. Vi kan ikke befri os fra det mørke, der kan 
manifestere sig i os. Vi kan forsøge, at blive bedre mennesker, 
men vi kan aldrig vriste os fri uden Guds kærlighed. 

Guds kærlighed befrier os. Den smadrer mørkets kraft. Den 
ødelægger fjendens kraft over vores liv, så vi kan rejse os og 
leve som de mænd og kvinder, Gud har designet os til at være.

Hvordan kommer Guds kærlighed i spil i kirkerne?
- Alle de kirker, jeg kendte som barn, blev teologisk uenige 

og delte sig. Så jeg hørte om Guds kærlighed, men jeg så ikke 
menigheden praktisere kærlighed, når det blev svært. Hvorfor kan 
vi ikke holde vores ægteskabsløfte? Hvorfor bliver så mange skilt 
i kirken? Og Gud begyndte at udfordre mig. Ville jeg følge ham og 
lære, hvordan man elskede? Kaldet var personligt.

Skal man elske i skilsmisse?
- Jeg troede, at jeg vidste, hvordan man elskede. Men det var 

først, da jeg begyndte at følge Guds vejledning igennem proble-
merne i mit ægteskab, at jeg begyndte at opdage nyt. Jeg vidste i 
virkeligheden ikke, hvordan man elskede. Og det blev processen, 
der reddede mit ægteskab. Jeg lærte at elske min kone, selvom 
hun hadede mig. Og selvom vi bevægede os hen imod en skils-
misse, så begyndte Gud at vise mig, hvordan jeg kunne komme 
i kontakt med hans kærlighed. Og hvordan jeg kunne give den 
kærlighed til hende i vores problemer.

Hvorfor er det svært at ”elske sin næste”?
- Når Gud kalder os til at elske et andet menneske, så skuffer 

de os ofte. Og vi bliver skuffede. Vi vil ikke elske. Vi vil have svar 
på vores skuffelse. Vi vil betjenes. Vi vil undgå at blive såret af 
mennesker. 

Kærligheden kalder os til at blive i forhold, der er vanskelige.
Din bil løber tør for brændstof - betyder det, at den ikke virker? 

Nej! Den virker - du skal bare tanke den op. Når din mave bliver 
tom for mad, selvom du spiste for 4 timer siden, har du så bøvl 
med maven? Nej, den fungerer fi nt - den har bare brug for mere 
mad. Sådan er det med kærlighed. 

Vi øser kærligheden ud og vi tømmer os selv. Og nogle gange 
tænker vi i forvirringen: ”Jeg har ikke mere kærlighed til dette 
menneske. Jeg elsker dem ikke mere. Jeg bliver nødt til at skille 
mig af med dem. Jeg må forlade forholdet.” 

Sandheden er, at du er tom og har brug for at blive fyldt op. 
Så du må tilbage til Gud, som er kilden, og sige: Gud, jeg er tom. 
Jeg har ikke mere til denne person eller situation. Og jeg har brug 
for, at du fylder mig op.

Hvordan er Guds væsen?
- Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den tåler alt, 

tror alt, håber alt, udholder alt.
Og den kommer med et løfte: Kærligheden hører aldrig op.
Og i de ord har Gud gjort sig synlig for os. Han har åbnet sit 

hjerte og sagt: Sådan er jeg. Jeg er tålmodig, jeg er mild, jeg bærer 
dig og alle dine byrder, svagheder og synd. Hvorfor? Fordi jeg 
ved, hvem du er. Jeg tror på det, du er. Jeg har håb for din fremtid. 

Jonas Bock/Henri.

Kærlighed 
virker trods alt
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5000 jøder forlod Frankrig i 2016
Ligesom de foregående år valgte tusinder af jøder sidste år 
at forlade Frankrig for at bosætte sig i Israel. Det skyldes de 
seneste års mange antisemittiske angreb.

Ifølge ChristianToday.com, er 5.000 jøder rejst fra Frankrig til Israel 
i 2016. Det er et dog et mindre antal end i 2014 og 2015, hvor hhv 
7.231 og 7.900 franske jøder rejste til Israel. Siden 2006 har ialt 
40.000 jøder forladt Frankrig. 

Daniel Benhaim fra The Jewish Agency i Israel understreger, at 
frygt for terror er den vigtigste grund til, at jøderne forlader Frankrig.

Fire jøder blev dræbt under angrebet i det jødiske supermarked i 
Paris, efter at 12 personer samme dag var blevet dræbt på avisen 
Charlie Hebdo. En jødisk skole i Toulouse blev angrebet i 2012, og 
i 2006 blev en ung jødisk mand i Paris kidnappet og dræbt.

Disse begivenheder har angiveligt bidraget til den jødiske udvan-
dring. Frankrig har dog stadig en af de største jødiske minoriteter i 
Europa, idet der stadig bor 500.000 jøder i landet.

Bodil

Af Bodil Lanting

I de 26 år Dr. Stojan Adasevic 
var abortlæge i det kommu-
nistiske Serbien, udførte han 
mindst 48.000 aborter. Men et 
tilbagevendende mareridt fi k 
ham til at opgive karrieren.

LifeNews.com fortæller beret-
ningen om den tidligere abort-
læge, Stojan Adasevic, der også 
udførte aborter på medlemmer 
af sin egen familie. The National 
Catholic Register har genfortalt 
den drøm, der blev ved med at 
plage Adasevic.

Abortlægens mareridt
Adasevic drømte om en smuk 

eng fuld af leende og legende 
børn og unge, som alle var mel-
lem fi re og 24 år gamle. Men de 
løb alle væk fra Adasevic i rædsel, 
da han viste sig. En mand i sort 
og hvidt tøj så på ham i tavshed. 

Manden var teologen Tho-
mas Acquinas, der levede år 
1225-1275. Lægen spurgte ham: 
”Hvem er disse børn?” og teolo-

gen svarede: ”De er dem, du har 
dræbt med dine aborter”.

Denne drøm fi k Adasevic til at 
vågne dybt rystet og badet i kold-
sved. Han fortsatte dog arbejdet 
på klinikken. Vendepunktet skete 
den dag, da hans fætter kom med 
sin gravide kæreste og bad ham 
udføre en abort for dem.

Jeg dræbte et menneske
Adasevic gik modvilligt med 

til det, for han tænkte stadig på 
drømmen. Men under denne 
abort skete der noget, som tvang 
ham til at se sandheden i øjnene.

”Jeg tog fat i noget, pressede 

det lidt, fjernede det og smed det 
på et klæde. Derefter så jeg på 
det, og jeg kunne se en hånd, en 
ret stor hånd. Barnet var tre, må-
ske fi re måneder gammelt. Men 
jeg havde ikke et målebånd, så 
jeg kunne måle størrelsen.

Da jeg trak denne masse ud, 
regnede jeg med, at der kunne 

være knogledele på klædet. Men 
jeg så et menneskehjerte, som 
trak sig sammen og udvidede 
sig. Det slog og slog og slog. Jeg 
troede, at jeg skulle blive vanvittig. 
Jeg så, at hjertet slog langsom-
mere, stadig mere langsomt, og 
så helt, helt langsomt, før det 
endelig stoppede.

Ingen kan have set det, jeg så 
med mine egne øjne - eller være 
mere overbevist end jeg var: Jeg 
havde dræbt et menneske!”

Herefter stoppede Adasevic sit 
arbejde i abortklinikken, selv om 
myndighederne prøvede at tvinge 
ham til at fortsætte. Hans datter 
mistede sit arbejde, og sønnen 
blev nægtet adgang til univer-
sitetet. Men Adasevic stod fast 
og blev Serbiens mest ihærdige 
abortmodstander.

Han har fortalt sin historie i 
mange sammenhænge og har to 
gange fået jugoslavisk TV til at 
sende fi lmen ”The Silent Scream” 
fra 1984. Denne fi lm viser, hvad 
der egentlig sker under en provo-
keret abort.

190-årigt blad skifter navn
Den Norske Israelmisjons blad, 
som udkom første gang i 1827, 
skal fremover hedde ’Først’.

-  Når  fo lk  hører  navnet 
”Misjonsblad for Israel”, tænker 
de på en nationalstat og et geo-
grafi sk område. Men det handler 
om mission, at vi skal give evan-
geliet ”til jøde først”, som der står 
i Romerbrevet 1,16. 

”Først” skal formidle infor-
mation om det jødiske folk og 
Jesus-troende jøder, uanset hvor 
i verden, de bor. 

Bladet skal også fokusere på 
en israelsteologi med jøden Jesus 
i centrum, og formidle kundskab om den kristne tros jødiske rødder, 
forklarer Den Norske Israelsmisjon.

Bodil

Mange har i tidens løb 
fravalgt ’Misjonsblad for 
Israel’, fordi de troede, at 
det handler om politik. 

Mission Øst har netop uddelt 
tæpper, hygiejneartikler og 
førstehjælpsudstyr til 2.100 
personer i den østlige del af 
den krigshærgede storby.

Nødhjælpspakkerne er uddelt 
til mennesker, der er fanget i 
konfl ikten mellem Islamisk Stat 
og Iraks sikkerhedsstyrker.

Pakkerne indeholder blandt 
andet tæpper, hygiejneartikler og 
førstehjælpsudstyr.

I Mosul lever befolkningen i 
frygt for at blive ramt af enten 
snigskytter fra IS eller bomber 
fra allierede, der støtter de iraki-
ske styrker i kampen for at befri 
storbyen for terrororganisationen. 

Netop nu er det dog muligt 
at komme ind i Øst-Mosul, hvor 
befolkningen har levet uden de 
mest basale fornødenheder i 
månedsvis.

Dansker uddeler hjælp
Et team under ledelse af dan-

ske Knud Andersen har været 
inde i to omgange og uddelt  nød-
hjælpspakker til 350 familier sva-
rende til omkring 2.100 personer.

Pakkerne indeholder blandt an-
det vanddunke til at opbevare rent 
drikkevand i, soldrevne lamper, 
tæpper til at holde varmen med i 

frostkolde nætter, hygiejneartikler 
til at forebygge smitte og sygdom, 
og førstehjælpsudstyr til at klare 
sår og skrammer med.

- Mission Øst benyttede den på 
nuværende tidspunkt forbedrede 
sikkerhedssituation i det østlige 
Mosul til at rykke hurtigt ind med 
nødhjælpen. Uden for Mosul blev 
hjælpepakkerne læsset på min-
dre lastbiler, for at hjælpen kunne 
komme sikkert og forsvarligt ind 
og ud af byen. Med store lastbiler 
er det svært at komme ud igen, 
hvis der opstår problemer, forkla-
rer Knud Andersen.  

144.000 nye fl ygtnninge
Ifølge FN er 144.000 men-

nesker fl ygtet ud af Mosul, siden 
offensiven til befrielse af byen 
begyndte i oktober 2016. Blot den 
seneste uge er 11.000 fl ygtet fra 
kampene. 

Mission Øst yder nødhjælp i en 
koordineret indsats under FN’s 
ledelse. Hjælpeorganisationen 
står lige nu klar med hjælpepak-
ker til 35.000 personer. Uddelin-
gerne er fi nansieret af offentlige 
donorer og private givere, både 
enkeltpersoner, virksomheder, 
foreninger og kirker.

Den danske hjælpeorgani-

sation har hjulpet ofrene for IS’ 
brutalitet i det nordlige Irak siden 
sommeren 2014. Siden da har 
89.000 fordrevne yezidier, kristne 
og muslimer fået presenninger, 
byggematerialer, varmeovne, 
brændstof, tæpper, vintertøj mm 
som hjælp til at overleve i slidte 
telte og ufærdige betonbygninger. 

Samtidig arbejder Mission Øst 
med genopbygning og etablering 
af vand og sanitet til de fordrevne, 
som vender hjem til befriede 
landsbyer.

Hjælpeorganisationen driver 
desuden seks hjælpecentre i 
Nordirak, som hjælper børn med 
at indhente basale skolekund-
skaber og hjælper unge mænd 
og kvinder med at bearbejde de 
ufattelige overgreb, de har været 
udsat for.

Mission Øst yder nødhjælp og 
udviklingsstøtte i Østeuropa og 
Asien og arbejder sammen med 
lokale partnere i Afghanistan, 
Armenien, Burma, Irak, Nepal, 
Nordkorea, Syrien og Tadsjiki-
stan. Mission Øst er støttet af 
Danida, det tyske Udenrigsmini-
sterium, samt EU og FN.

Svend/Bodil

Mission Øst uddeler 
vinter-nødhjælp i Irak
Folk i Mosul modtager nu pakker med det mest fornødne fra den danske hjælpeorganisation.

Danske Knud Andersen leder Mission Østs hjælpearbejde i 
Mosul og Nordirak.

Abortlæge blev omvendt 
efter mareridt om dræbte børn
Adavesic kunne udføre op mod 35 aborter om dagen - men i 1980’erne fi k han mareridt...

Abortlægen Stojan Adasevic 
var selv en ”mislykket abort”.

Den danske organisation Ret-
ten til Liv udgav i november 
magasinet ”Jeg fortryder det 
hver eneste dag”. Om senføl-
ger af abort.

En undersøgelse fra Harvard Univer-
sitet har vist, at fl ere bibelske værdier 
er afgørende for, om mennesker kan 
holde sig raske og lykkelige.

Undersøgelsen bygger på data fra 724 
Harvard-drenge med vidt forskellig bag-
grund. Svarene er indsamlet over 75 år. 
Også ’drengenes’ familier har bidraget. 

Nogle af de fattigste drenge fra Boston 
formåede at bryde den sociale arv, mens 
det gik modsat for andre. De fl este udtalte 
i 1938, at de ville stræbe efter rigdom og 
berømmelse. Men de lærte med tiden, at 
det gode liv forudsætter gode relationer.

”Ensomhed er som gift. Folk, der er 
mere isoleret fra andre, end de selv ønsker, er mindre lykkelige, 
og deres overordnede sundhed falder hurtigere - sammen med 
hjernefunktionen. De lever et kortere liv,” forklarer professor Robert 
Waldinger i videoen ’The Good Life’. Han tilføjer, at gode relationer 
kan gøre ældre mennesker lykkelige til trods for smerter. ”Dem, der 
ikke havde disse gode relationer, var mere plaget af deres smerter”. 
Professoren tilføjer, at gode relationer fx til ægtefælle eller kæreste 
kræver tid og indsats, men er det hele værd.

Ifølge ChristianToday.com har psykiater George Vaillant, der var 
leder af projektet fra 1972 til 2004, peget på tre af de faktorer, som 
også ifølge Bibelen gør mennesker lykkelige.

For det første: Sand lykke indebærer, at man ”ikke skubber 
kærligheden fra sig.” Det minder om teksten i 1 Korinterbrev 13,13 
(om tro, håb og kærlighed) ”...men størst af dem er kærligheden.”

For det andet: Dybe og nære relationer bringer større lykke end de 
overfl adiske og ligegyldige, mens ensomhed er som en dræbende 
gift. Gud ønsker et personligt fællesskab med os og formaner men-
nesker til at leve i fred med hinanden.

For det tredje: Penge bringer ikke varig lykke. Tværtimod har 
sand lykke meget mere med tilfredshed at gøre. Bibelen siger, at 
kærlighed til penge er roden til alt ondt (1 Tim 6,10). Vi formanes 
til at undgå kærlighed til penge og være tilfredse med det, vi har, 
fordi Gud har lovet: ”...jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig” 
(Heb. 13,5), understreger Dr. Vaillant.

Bodil

Robert Waldinger 
præsenterer under-
søgelsen i en video.

Bibelen kender 
opskriften på lykke
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Den britiske regering vil gen-
nemtvinge registrering og 
inspektion af søndagsskoler 
og andre arrangementer uden 
for skolerne.

Den nye anti-radikaliserings-
plan har nu fået 18.000 protester, 
oplyser Lord Nash, som er stats-
sekretær for skolerne i Storbritan-
nien. Regeringen er fast besluttet 
på at regulere dette område. Men 
man må bare gå varsomt, for 
mange af disse organisationer 
er små, de er kun åbne i få timer 
hver uge, og medarbejderne er 
frivillige, tilføjer Lord Nash.

Ofsted-inspektører
Kontrollen med arrangementer 

uden for skoletiden varetages af 
”Ofsted-inspektører” (Ofsted står 
for Offi ce for Standards in Edu-
cation, der blev oprettet i 1992)

Hvis Ofsted-kontrollen evalu-
erer en skole, kan det resultere 
i enten en godkendelse, en vur-
dering af, at den har ”seriøse 

svagheder” eller en regulær dum-
pekarakter. Hvis en skole dumper, 
kan den blive afkrævet en ny 
handlingsplan og vil efterfølgende 
få nye besøg af inspektørerne.

Kontrol med mange 
fritidsaktiviteter

Den nye plan gør det muligt for 
Ofsted-inspektørerne at under-
søge enhver sammenhæng, hvor 

der foregår undervisning af børn i 
over 6 timer om ugen. 

Dermed er både søndags-
skoler og sekulære aktiviteter 
som fx musikskoler inkluderet i 
inspektionsplanerne. 

Men kristne ledere i Storbritan-
nien er bekymrede for, om rege-
ringen dermed får for stor kontrol 
med det, der bliver undervist om 
i søndagsskolerne.

Ingen kristne terrorister
- Det er meget anstødeligt, hvis 

Ofsted får noget at sige, når det 
gælder undervisningen i kirkerne, 
udtaler Simon Calvert, der er tals-
mand for The Christian Institute.

Hvorfor i alverden skal man 
vælge at ramme kirkernes ung-
domsgrupper i forsøget på at 
hindre terror? Jeg mener: ingen 
af bombemændene bag angrebet 
den 7. juli er blevet radikaliseret i 
søndagsskolerne. Det er en farlig 
afvigelse fra terrorbekæmpelsen 
at se på, hvad der sker i søndags-
skolerne, tilføjer han.

Men tidligere premierminister 
David Cameron fastholder retten 
til at lukke visse religiøse under-
visningstilbud.

- Hvis du underviser i into-
lerance, vil vi lukke din skole, 
advarede David Cameron, da 
han bekendtgjorde den nye plan. 

Bodil

Ny ’Imam-lov’ kan true 
de britiske søndagsskoler

En kristen algierer blev idømt 
fem års fængsel for at have 
lagt Muhammedtegninger ud 
på Facebook. Senere blev hans 
straf reduceret til 1 års fængsel 
og en bødestraf.

Det skriver Morning Star News 
Algeria. 

Den 33-årige skuespiller Samir 
Chamek fra Wilaya de Bouri i 
Nordalgeriet blev dømt for at have 
krænket islam ved at have Mu-
hammedtegninger på sin Face-
bookside. Foruden et års fængsel 
fik han en bøde på 100.000 
algieriske denarer (900 $). 

Algeriet har nemlig en lov 
fra 2006, som stempler enhver 
”skriftlig, tegnet eller anden nega-
tiv fremstilling af Muhammed eller 
islam” som en kriminel handling. I 
Samirs tilfælde var forbrydelsen, 
at han havde delt andres Muham-
medtegninger på Facebook.

Fem timer langt forhør
Samir fortalte Morning Star 

News om ”retssagen”. Efter et 
fem timer langt forhør hos politiet 
fi k han en indkaldelse til at møde i 
retten. Dommeren stillede ham de 
samme spørgsmål, som politiet 
havde gjort. Herefter lød dom-
men på fem års fængsel foruden 
bøden på 100.000 denarer, fordi 
han havde fornærmet profeten 

og islam.
Samir er gift og far til to børn. 

Han konverterede til kristendom-
men i 2005. Han siger, at forhøret 
var meget ubehageligt. ”Jeg var 
bange, selv om jeg ikke mente, at 
der var grund til det. Atmosfæren 
fi k hårene til at rejse sig og gav 
mig ondt i maven”, fortæller han.

 Politiet tvang ham til at åbne 
sin Facebookside, hvor alle teg-
ningerne lå. Forhøret handlede 
om koranvers og forskellige Mu-
hammedtegninger.

- Jeg var skrækslagen over at 
have disse karikaturer og dele 

dem på Facebook, selv om jeg 
ikke selv havde lavet dem. De 
har eksisteret længe, og de bli-
ver hele tiden delt i hele verden. 
Jeg forklarede, at jeg ikke havde 
nogen særlig interesse i dem 
ud over den kunstneriske, siger 
Samir. 

Måtte underskrive
arabisk dokument

Han fi k først lov til at gå efter 
at have underskrevet et dokument 
på arabisk - uden at vide, hvad 
der stod. ”Jeg havde vel ikke no-
get andet valg”, siger han. 

Efter at have hyret en advokat 
fi k Samir ved appelsagen nedsat 
sin dom. Nu går sagen videre til 
Algeriets højesteret, da advo-
katen ikke mener, at Samir skal 
dømmes for noget, der har med 
ytrings- og trosfrihed at gøre.

En anden konverteret muslim, 
Slimane Bouhafs, blev sidste 
år arresteret for at have delt et 
budskab på Facebook, hvor islam 
kaldes en ”løgn”. Slimane Bou-
hafs, der blev døbt i 2006, blev 
idømt fem års fængsel og en bøde 
på 100.000 denarer den 7. august 
2016. I september blev hans dom 
reduceret til tre års fængsel, og 
bødekravet blev droppet.

 Den aktuelle lov (§144) bliver 
fordømt af mange menneskerets-
organisationer som et brud på 
international lov. Den bliver ofte 
anvendt overfor kristne borgere.

97 procent af borgerne i Alge-
riet er muslimer, og islam har sta-
tus af statsreligion. Forfatningen 
tillader dog andre religioner, så 
længe de respekterer offentlige 
love og regler, men det er forbudt 
for ikke-muslimer at missionere 
overfor muslimer.

Algeriet er nr. 36 på Verdens-
ranglisten over de 50 lande, hvor 
det er sværest at være kristen. 

Bodil

Muhammedtegninger 
koster fængsel i Algeriet
Kristne Samir blev dømt for at have Muhammedtegninger på sin Facebookside.

Danske Kurt Westergaards karikaturer af Muhammed førte til 
store uroligheder i 2005. Det er stadig forbudt at tegne profeten.

En anti-radikaliseringslov rammer blandt andet kristent børnearbejde i Storbritannien.

- Ingen terrorist er blevet radikaliseret i søndagsskolerne, siger 
Simon Calvert fra The Christian Institute.

Lesbisk par bliver præster 
i baptistkirke i Washington D.C.
Det lesbiske viede par Sally Sarratt og Maria Swearingen bliver 
seniorpastorer i den 115 år gamle kirke Calvary Baptist Church 
i Washington D.C. fra 1. februar. De blev begge ordineret i 2015.

Calvary Baptist Church brød forbindelsen med Southern Baptist 
Convention i 2012 på grund af uenighed om en række ting, blandt 
andet vielse af homofi le.

Bodil

Ortodoks præst modtog ikke-
voldspris for fl ygtningearbejde
– Vi må se Gud i alle mennesker, siger Christoforos Schuff. 
Han har svært ved at tro, at der fi ndes onde mennesker, og 
minder om, at vi skal elske alle mennesker - også terroristerne.

Fader Christoforos Schuff, der er præst, musiker og kunstner, 
modtog Ikkevoldsprisen 2017 på Holtekilen Folkehøgskole ved Oslo 
mandag aften. Schuff er kendt for sine modige udtalelser samt sine 
ikke-voldelige demonstrationer og engagement i fl ygtningekrisen. 
Han har arbejdet på øen Lesbos gennem de sidste 15 år.

– Fader Christoforos fremmer gennem sit arbejde de idealer, som 
har præget Martin Luther Kings liv og virke, sagde Bernt Aardal, 
der er professor ved Institut for statsvidenskab ved Oslo Universitet.

”Vi har alle et ansvar. Det er en hellig opgave, vi har fået af Gud 
selv, at vise hans kærlighed til verden med ord, men allerhelst i 
handling. Og ”vor næste” omfatter også terrorister. Det er vort job 
at omvende dem gennem Guds kærlighed. Ikke at overbevise dem 
med vore ord, men at udøse Guds kærlighed over dem, også overfor 
vore fjender. Om det så er Anders Behring Breivik, så må vi elske 
ham,” sagde Schuff i sin takketale.

Prisen blev uddelt i forbindelse med King-dagen og markeringen 
af Martin Luther King Jr’s ikke-voldelige forsoningsarbejde. Holteki-
len ejes af Det Norske Baptistsamfunn, og da borgerretsforkæm-
peren selv var baptist, besøgte han skolen, da han var i Oslo for at 
modtage Nobels fredspris.

Ikkevolds-prisen blev uddelt i forbindelse med King-dagen. Prisen 
består af et kunstværk malet af Wenche May Vaagsnes og 10.000 
kroner. Bag uddelingen og markeringen står Norges kristne råd, 
Holtekilen Folkehøgskole og Det Norske Baptistsamfunn. 

Det er i år tredje gang, Ikkevoldsprisen uddeles i Norge.
Bodil/KPK

Fader Christoforos Schuff står imellem hustruen Hildegunn 
Marie Tønnessen Schuff og Bernt Aardal fra nomineringsko-
miteen. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK.

Præsident-indsættelsen i USA
Desværre fandt indsættelsen af USA’s nye præsident sted 

efter redaktionens slutning den 20. januar.
Den 19. januar lagde Donald Trump og Mike Pence en 

krans på militærkirkegården Arlington National Cemetery. 
Derefter var de med til en velkomstkoncert ved Lincoln Me-
morial i Washington D.C.

Selve indsættelsen og edsafl æggelsen blev vist direkte  
på både DR og TV2. 

Lørdag var der forbøn for den nye præsident under ”national 
prayer service” i Washington National Cathedral.
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Af Vidar Norberg

Dette er histo-
rien om hvordan 
Dagbladet i Nor-
ge afslørede, at 
norsk politi udleverede jøderne 
til nazisterne. Og hele historien 
om, hvordan Arbeiderbladet i 
Oslo og Aktuelt i Danmark for-
falskede Richard Oestermanns 
rapport om massakren i Sabra 
og Shatilla i Libanon.

Før sin død skrev Richard 
Oestermann bogen om sine næ-
sten 50 år som korrespondent i 
Mellemøsten. 

Nogle historier havde han 
udeladt. De blev for talt, når 
Oestermann af og til besøgte 
Karmels redaktion til en kop nor-
disk kaffe med fl øde og sukker 
og boller en tidlig morgenstund. 
(Karmel er en norsk 14-dages  
avis med stof fra Israel, red.) 

Før Oestermanns død blev 
nogle af historierne optaget 
på bånd under kaffen i hans 
redaktionshjem. Oestermann 
nåede aldrig at læse dem igen-
nem eller godkende dem.

Afsløringen i Dagbladet
Richard Oestermann var må-

ske en af de allerførste journali-
ster, som satte fokus på politiets 
anholdelse af jøder til den tyske 
okkupationsmagt. 

Oestermann var god ven med 

tidligere udenrigsredaktør Karl 
Emil Hagelund i Dagbladet. 

(Dagbladet kalder sig en kultur-
radikal og socialliberal avis, red.)

– Jeg mødte en norsk pro-
fessor fra New York, Samuel 
Abrahamsen. Han fortalte, at han 
havde beviser for, at norsk politi 
udleverede jøderne til tyskerne 
på kajen i Oslo med henblik på 
deportation. Jeg fi k et chok. Jeg 
sagde, at jeg havde hørt rygter 
om det, men han svarede, at han 
havde beviser. 

Så kontaktede jeg Dagbladet, 
men de sagde, at jeg ikke kunne 
skrive om, hvad nordmænd gjor-
de mod norske jøder. Svaret fra 
Dagbladet var kontant. 

– Hvis du ved besked om dette 
og ikke skriver om det, er du ikke 
journalist.

Oestermann forklarede, at 

det underforstået betød, at han 
ikke var journalist på Dagbladet. 
Han syntes, det var hårdt. Næste 
dag stod artiklen på en helside i 
Dagbladet. Han var næsten syg af 
frygt over det, han havde skrevet.

– Der kom mange læserbreve. 
Folk sagde, det var godt, at sand-
heden endelig kom frem.

Samuel Abrahamsen blev født 
i Trondheim. Han er kendt for bo-
gen ”Norway’s respons to the Ho-
locaust, a historical perspective” 
(Norges respons til Holocaust, 
et historisk perspektiv). Han har 
læst ved Universitetet i Oslo. Han 
er professor emeritus ved Brook-
lyn College og har haft tilknytning 
til City University of New York. 

Arbeiderbladet og Aktuelt
forvrængede artikel

Sommeren 1992 gik Israel un-
der forsvarsminister Ariel Sharon 
ind i Libanon for at fordrive ter-
rororganisationen PLO.

Da præsident Bashir Gemayel 
fra Falangistpartiet blev dræbt, 
gennemførte falangisterne en 
massakre i den palæstinensiske 
flygtninglejr Sabra og Shatilla 
nær Beirut. 700–800 mennesker 
blev dræbt. Sagen vakte stor 
opsigt i Israel. Der blev nedsat en 
undersøgelseskommission under 
ledelse af tidligere højesterets-
dommer Yitzhak Kahan.

– Kahan-kommissionen sagde 
i 1983, at det var falangisterne, 
som var direkte ansvarlige for 
massakren, men at Israels hær 
og politikere havde et indirekte 
ansvar. 

Jeg sendte min artikel til Arbei-
derbladet i Norge og til Aktuelt i 

Danmark (den nu nedlagte so-
cialdemokratiske avis). 

Som om det var koordineret, 
droppede de begge ordet ”indi-
rekte” og skrev, at israelske poli-
tikere og militæret var ansvarlige, 
hvilket de ikke var. Jeg fi k et chok, 
da aviserne kom. Det stod under 
min byline, hvilket folk opfattede 
som ”Moseloven”.

Richard Oestermann rejste til 
København og Oslo for at tale 
med begge chefredaktørerne om 
den forvrængede historie. Her 
blev han klar over, at de ikke var 
fl ove over historien.

– Kan vi ikke bringe en rettelse, 
spurgte Oestermann.

Det ville de ikke, fordi der var 
gået for mange uger. Svaret 
blev nej.

– De ville ikke vække en so-
vende hund. Sådan var det også 
i Norge, og historien som var 
omskrevet, blev ikke korrigeret.

Journalisters historier 
blev politisk korrigeret

– I Jerusalem opdagede jeg, at 
fl ere journalister, både i Holland 
og Tyskland, havde fået deres 
historier ændret. 

De hadede Israel og ønskede, 
at Israel skulle tage sig så dårligt 
ud som muligt. Israel blev gjort 
ansvarlig. Det var en chokerende 
erfaring. Der var fl ere, som var i 
samme båd, sagde Oestermann, 
som dækkede Libanon-krigen.

Oestermann mente, at dette 
var historieforfalskning.

Han tog på et tidspunkt et 
opgør med Västmanlands Läns 
Tidning udenfor Västerås, fordi 
udenrigsredaktøren droppede 
nogle afsnit, hvor israelske tals-
mænd tog til genmæle mod pa-
læstinensiske insinuationer om, 
at Israel i Gaza tog en tredjedel 

af alt land og brugte en tredjedel 
af alle vandressourcer. 

– Chefredaktøren beklagede 
dette, sagde Oestermann under 
et foredrag i Danmark.

Små aviser har også ret
Det er ikke kun store aviser, 

som har trykt Oestermanns ar-
tikler fra Israel og Mellemøsten. 
Oestermann har leveret artikler til 
både små og store aviser i Norge, 
Sverige og Danmark. I mange år 
kom hans faxer fra Jerusalem 

Korrespondent Richard Oestermann:
Historierne, som ikke blev trykt...
Den norske Israels-korrespondent Vidar Norberg fortæller om samtaler, han havde med sin kollega Richard Oestermann, der på sine gamle dage blev kor-
respondent for Udfordringen i Jerusalem. I starten af sin karriere var de nordiske lande så positive overfor det nye Israel, at han fi k lov at skrive lederen i 
en norsk regionsavis. Men da to fl ygtningelejre i Libanon blev udsat for massakrer, måtte han ikke fortælle hele sandheden... 

Udfordringens korrespondent sørgede for at være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. 
Her er han i selskab med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller under et besøg på Yad 
Vashem i Jerusalem i Israel. Per Stig Møller skrev forord til hans bog om ”Gaza-krigen - Israels 
dilemma”.

Israel nød så stor opbakning i Norge og Danmark efter 2. verdenskrig og Holocaust, at Richard 
Oestermann under et besøg på regionsavisen Nordlys i Nord-Norge blev bedt om at skrive leder-
artiklen om Israel - så chefredaktøren og han kunne tage på fi sketur. Nu er stemningen vendt.

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

Israel og pa-
læstinenserne
Af Hans Kr. Neerskov

Denne lille bog forsø-
ger kort og klart at for-
tælle de historiske fakta 
om konflikten mellem 
jøder og arabere. 

Bogen afslører også 
den antisemitiske pro-
paganda, som mange 
nyhedsmedier ukritisk 
formidler.

ere tilbud påfl ttiilllbbb d

- Den nye teknologi har gjort 
nyhederne til noget meget 
overfl adisk, sagde David 
Rubinger.
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Af Richard Oestermann
Den danske journalist Richard 
Oestermann fortæller om sit 
spændende liv blandt kendte 
og ukendte. 
   - Denne bog af Richard 
Oestermann kan jeg 
varmt anbefale. 
Den bør læses af 
mange af Udfor-
dringens abonnen-
ter.

H.K. Neerskov

Nu kun 98,-

 

MIG OG MELLEMØSTEN

Oestermanns erindringsbog ”Mig og Mellemøsten” udkom også 
på engelsk og norsk, kort før han døde. Den danske udgave 
fi ndes stadig i et mindre oplag. Se annoncen til højre.

til (det kristne dagblad) Dagens 
redaktion i Bergen. Det sluttede 
ikke, før han selv ønskede at 
trappe ned. 

Da Dagens næste korrespon-
dent kom på regeringens pres-
sekontor i Jerusalem og fortalte, 
at han tog over efter Oestermann, 
blev pressekortet skrevet ud uden 
videre spørgsmål. Så godt var 
Oestermanns rygte.

Oestermann fortsatte i Norge 
IDAG, og senere også Udfor-
dringen. Det sker, at små aviser 
er blevet overset, men så er 
Oestermann gået til ambassaden 
i Tel Aviv og har sørget for, at 
mindre aviser også blev varslet 
om begivenheder. 

Ud - du er for gammel
For en journalist, som blev 89 

år og skrev næsten helt til det sid-
ste, blev også alderen et problem 
for en avis i Sverige. 

– Da min svenske redaktør fi k 
besked om min alder, sagde han 
”UD. Du er for gammel for os.” 

Jeg synes, det er for dumt. 
I Norge og Danmark var der en 

helt anden holdning. Og jeg var 
glad for et tillæg til pensionen, 
sagde Oestermann. 

Han mente, at man må være 
en ressource i forhold til kontak-
ter, kundskaber og erfaring, hvis 
man er gammel og i øvrigt ved 
godt helbred.

Indsigt frem for race
Spørgsmålet om en jøde kan 

være journalist i Mellemøsten, 
kommer op fra tid til anden.

– Nogle mener, at det er en 
ulempe, og at man er partisk for 
Israel. Jeg siger nej. En jødisk 
journalist i Israel har kundskab 
om Israel og jødisk tankegang. 
Han ved mere end en, som bare 
kommer forbi og tror, at han ved 
alt. Jeg tror, det er vigtigt at have 
en mand med en sådan baggrund 
her, sagde Oestermann.

Før i tiden benyttede journali-
ster expresbrev, telex og fax for 
at få deres stof frem til aviserne. 
Nu er der mange, som skriver af 
fra internettet. Er der stadig brug 
for den gamle korrespondent? 
spurgte jeg.

– Det er vigtigt, at en journalist 
forlader sit hjem, går ud og stik-
ker fi ngeren i jorden for at føle, 

hvor han er, snakker med folk og 
ser hvad der sker. Man skal ikke 
være bange.

Stolt af Danmark
Oestermann var og blev dansk, 

meget stolt af Danmark og dansk 
kultur. Han kunne synge den 
danske sang ”Jeg er havren”, 
som også norske børn lærte i 
skolen. Ligeledes istemte han 
efter vores morgenkaffe sangen 
”I østen stiger solen op, den spre-
der guld på sky”. Det gjorde den 
for Oestermann i Mellemøsten.

– Jeg er glad for min gode 
skæbne. Jeg har været velsignet 
med mange historier, sagde 
Oestermann.

De historier, han selv anså for 
de bedste, står i hans selvbiografi  
på dansk, norsk og engelsk.

Journalistik i en anden tid
– Før var der tid til grundig 

gennemgang og analyse af begi-
venhederne. Nu er journalistikken 
blevet overfl adisk. Det var ander-
ledes i Richard Oestermanns tid, 
sagde fotograf David Rubinger, 
da bogen ”Me and The Middle 
East”  fra Gefen Publishing House 
blev præsenteret i Jerusalem.

– Gamle dage er altid bedre, 
når man ser dem i retrospektiv. 
Jeg har nået den alder, hvor jeg 
ser det sådan. Mange journalister 
og de fl este fotografer havde en 
anderledes tilgang til arbejdet. 

Der var et grundigere syn på 
hændelser, og der var analyser, 
måske fordi vi havde tid. Moderne 
journalister har desværre ikke tid. 
Nu er der internet… Journalister 
i dag er begrænset til ti sekunder 
på TV eller en internetsag på 35 
sekunder. Alle nyhedshistorier 
er gamle efter syv minutter. Man 
har ikke tid til at gøre det, man 
finder i Richard Oestermanns 
bøger. Der er der en dyb følelse 
og møde med mennesker, hvor alt 
fra deres liv til politik beskrives og 
forklares for offentligheden.

– Vi var privilegerede ved at 
kunne se dybere på begivenhe-
derne i en videre horisont. Det 
var sådan, vi rapporterede. Den 
nye teknologi har gjort nyhederne 
til noget meget overfl adisk. Den 
har givet adgang til stemmer, 
som ikke burde komme frem. De, 
som er i min profession, må tjene 
dem, og det er meget trist, sagde 

Rubinger, som var glad for, at 
både han og Oestermann gjorde 
tjeneste i en anden tid.

Norges tidligere ambassadør  i 
Tel Aviv, Svein Sevje, beskrev un-
der boglanceringen Oestermann 
som en, der altid tjekkede sine 
kilder og spurgte til, hvad der sker.

Den gamle korrespondent
Richard Oestermanns journa-

listliv er også en historie om et 
pressehistorisk skifte, som gik fra 
venlig til afmålt og en til dels mere 
fjendtlig holdning til Israel og det 
jødiske folk.

I dag ville det nærmest være 
utænkeligt, at en jødisk journalist 
fra Israel fi k lov at skrive lederen 
i regionsavisen Nordlys, før han 
drog på fi sketur med redaktøren. 
Der er nu pressefolk, som stil-
ler spørgsmål ved, om jøder i 
Israel kan være journalister for 
en norsk avis. Der stilles kun få 
spørgsmål til journalister med et 
arabisk navn i den arabiske eller 
israelske verden.

Skuffet over venstrefl øjen
Richard Oestermann tilhørte 

den israelske venstrefl øj med tro 
på Oslo-aftalen. Men når Oester-
mann kom på besøg i Norge, blev 
han ikke nødvendigvis opfattet 
som en fra venstrefl øjen i israelsk 
politik, og det virkede, som om 
han måske nærmede sig centrum 
undervejs mod højre. 

Det skyldes nok ændringerne 
i det norske samfund, hvor selv 
israelere i centrum bliver opfattet 

som lidt til højre, og bosættere 
stemples som mennesker, der 
handler i strid med folkeretten.

Mange udenlandske aviser i 
Israel har lukket deres kontorer, 
og korrespondenterne er rejst 
hjem på grund af pengemangel. 

Tilbage på hjemmeredak-
tionerne sidder journalister og 
skriver ”indsigtsfulde” historier 
langt fra begivenhederne. 

Det fortælles om en gruppe 
journalister, som var oppe på 
Olieberget og måtte spørge, hvor 
de var, før rapporten blev lavet. 
Mange har heller ikke været i en 

bosættelse, men skriver alligevel 
om eller imod dem.

Den gamle garde tjekkede 
sine sager både en og to gange. 
Oestermanns motto var »If in 
doubt – out«. Er der tvivl, så ud 
med oplysningerne eller sagen. 
I dag gælder det mere om at 
være først.

Korrespondenterne på Oester-
manns tid var altid på farten, ude 
for at se, hvor tingene skete, før 
de skrev. Nu skriver folk ofte uden 
at have set det, som sker.

Richard Oestermanns historier 
er gode fortællinger, for den som 

er interesseret i journalistik, i et 
liv levet i Israel og Mellemøsten. 

Uden at have læst alle hans 
tre bøger tror jeg, at den danske 
version uden tvivl er den bedste. 
Det var hans modersmål. Det var 
sådan, han skrev fl ere tusinde 
artikler.

Før Oestermann skrev sine 
erindringer, sagde han, at han 
ikke kunne skrive dem, for han 
kunne ikke fortælle alt. Det blev 
et uddrag. Nogle historier er nu 
glemt for altid, sådan som han 
selv ønskede det.

Richard Oestermann fortsatte 
som korrespondent helt til sit 
89. år. Og har mødtes jævn-
ligt med sin norske kollega til 
morgenkaffe, som her. 

Oesterman døde den 19. maj 2015 – på sin 89. fødselsdag. Han skrev næsten til det sidste.



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

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

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

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

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

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

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

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.

Th
ier

ry
 C

as
tex

 ©
 20

12

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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2 verdener
Af  Graham Powell
’To verdener’ beskriver, hvordan 
et menneske kan blive sat fri fra 
syndens magt, og hvordan man 
kan blive sat fri fra onde ånder.ka

228,-

Anmeldt af Niels Jørgen Vase

Hvad vil det sige at blive og 
være og - især - leve som en 
kristen? Det var spørgsmålet 
for Kierkegaard, og det er 
hans (forsøg på) svar på dette 
spørgsmål, som den italienske, 
i Danmark bosatte Kierkega-
ard-professor Ettore Rocca ta-
ger under grundig behandling 
i sin bog Kierkegaard.

Man skal nok passe lidt på med 
citater, og jeg kunne beskyldes 
for ”citat-fusk”, når jeg nu citerer 
Rocca sådan: ”Kierkegaard kom 
til at ændre mit liv” (det er ordret, 
men taget ud af en kontekst, som 
måske kan ændre meningen 
lidt). Når man har læst Roccas 
bog Kierkegaard og i øvrigt set, 
hvordan hans liv har formet 
sig, siden han i 90’erne stiftede 
bekendtskab med Kierkegaard, 
kan man alligevel næsten ikke 
konkludere andet: Kierkegaard 
kom til at ændre Roccas liv.

”Bogen er en indføring i Sø-
ren Kierkegaards forfatterskab”, 
skriver han i forordet til bogen. 
Den er altså møntet på ham el-

ler hende, der ”vil i gang med at 
læse Kierkegaard”. Men man skal 
virkelig være meget interesseret; 
går man i gang med bogen uden 
forudsætninger, frygter jeg, at 
man vil gå i stå i den.

Problemet: at blive og 
leve som en kristen

Rocca formulerer formålet 
med Kierkegaards forfatterskab 
som følger: at tage stilling til det 
problem, det er, ”at blive kristen i 
en verden, hvor kristendommen 
er blevet ophævet.” Og det er 

altså omkring 1850, at Kierke-
gaard påstår, at kristendommen 
ikke længere fi ndes. Der fandtes 
dengang mange, der nok ville 
kalde sig selv kristne, men if. 
Kierkegaard var de ikke sande 
kristne, dvs. sande Kristi efter-
følgere, der ikke ville vige tilbage 
for at blive martyrer. 

Det var det, der var det af-
gørende: at man praktiserede 
eller levede sin tro fuldt ud - kri-
stendom var og er ikke bare en 
lære, man kan teoretisere over 
og bruge (eller misbruge) efter 
forgodtbefi ndende, for så tømmes 
den for betydning og bliver ikke-
eksisterende. 

Kierkegaard var fuldt ud klar 
over det problem, han gav sig 
selv ved at skrive (”teoretisere”) 
så meget om kristendom, som 
han gjorde, og det er først og 
fremmest det, Rocca slår ned 
på i sin bog. Han stiller sågar 
spørgsmålet, om Kierkegaard 
selv var kristen, men anfører 
dog andetsteds, at Kierkegaard 
opfattede sig som ”en ufuldkom-
men kristen”. Man kan spørge, 
om det kan blive anderledes, når 
man stiller så store krav til det at 

være kristen, som det er tilfældet i 
Kierkegaards forfatterskab. Det er 
ikke uden grund, at altergangen 
for ham blev et ”hvilested”, og at 
han derfor prædikede adskillige 
gange ved den særlige alter-
gangsgudstjeneste, der dengang 
blev holdt om fredagen.

Efter to indledende kapitler - et 
om problemformuleringen (den 
ovf. skitserede problemstilling) 
og et om Kierkegaards liv - gen-
nemgår Rocca kronologisk i ni 
kapitler Kierkegaards  forfatter-
skab, fra magisterafhandlingen 
Om Begrebet Ironi (1841) til de 
ti numre af tidsskriftet Øieblikket, 
som Kierkegaard udgav i 1855. 
Her tilstræber han at vise, hvilken 
udvikling der er i Kierkegaards 
forfatterskab i hans stillingtagen til 
og behandling af kristendommen. 
Der kunne nok være et og andet 
i denne grundige gennemgang, 
der kunne tages op til diskussion, 
men interessant læsning er det 
under alle omstændigheder.

Ettore Rocca: Kierkegaard
328 sider • 299,95 kr. 
Gyldendal

Interessant Kierkegaard-bog
I sin bog om Kierkegaard diskuterer Rocca Kierkegaards kristendomsforståelse.

Anmeldt af Steen Jensen

Kristian Kristiansen har skre-
vet en sympatisk, for ikke at 
sige sober bog om drikfældig-
hed og afholdenhed – sat ind 
i en bibelsk og kulturhistorisk 
ramme.

Bogen er en kristen hjælpe- og 
inspirationsbog for mennesker, 
der er fanget i alkoholmisbrugets 
jernhårde greb. Få er vel mere 
kvalifi ceret til at skrive en sådan 
bog end Kristian Kristiansen, som 
selv har været der, og selv har 
erfaret sandheden i det gamle 
ordsprog: ”Først tog manden 
en drink, til sidst tog drinken 
manden”.

Han har dog været tørlagt i 
mange år og er et kendt ansigt 
i afholdsbevægelsen. Men nu 
behøver man jo ikke at være af-
holdsmand for at kunne se, at vi 
har et kolossalt misbrug af alkohol 
her til lands, der trækker dybe 
plovfurer af ødelagte mennesker, 
brudte familier og svigtede børn 
efter sig.

Alene af den grund er ”I kirken 
eller på kroen?” velkommen, og 
Kristensen kan sit stof: Han deler 
af egne erfaringer og giver et 
kyndigt indblik i afholdssagen set 

i bibelsk og kulturhistorisk lys, og 
øser generøst af sin store viden 
udi litteratur og salmer. Vi hører 
om afholdsbudskabet set i lyset af 
alle de store verdensreligioner, og 
ind imellem krydres stoffet med 
masser af ordsprog og citater.

”Hellere søgte han kroen end 
kirken”, skrev H.C. Andersen i 
en fortælling om en menneske-
skæbne, og lidt omskrevet kan 
man vel sige, at mange desværre 

i dag hellere sø-
ger trøst i fla-
sken i bunden af 
skabet, for det 
skjulte misbrug 
er stort, end de 
søger trøsten i 
Gud.

Altervin
til debat

I et kapitel om 
altervin begiver 
forfatteren sig 
dog ud i et mi-
nefelt, hvilket 
han åbenbar t 
selv er klar over, 
for han skriver: 
”Jeg vil sige det 
stille og roligt: 
Jeg synes, Fol-
kekirken gene-
relt har svigtet 

sine alkoholikere – og til stadig-
hed gør det”. Det er lidt uklart, 
hvem der hentydes til, for folke-
kirken er ikke bare biskopper, 
præster og menighedsråd, men 
hvert enkelt medlem, også mig. 
Selvfølgelig har kirken en social 
forpligtelse overfor sine alkoho-
likere, men også en teologisk, 
så ordet ”svigtet” virker lovlig fl ot 
at bruge, synes jeg nok. Både 
fordi anvendelsen af alkoholfri 

altervin i dag er udbredt, men 
især fordi den ikke uvæsentlige 
kendsgerning, at Jesus faktisk 
indstiftede nadveren med brød 
og vin (altså rigtig vin), slet ikke 
nævnes. Uanset, hvordan man 
fortolker det, og uanset hvor man 
står i spørgsmålet om altervin, 
er sagen for alvorlig  til at blive 
forenklet sådan, som jeg synes, 
at Kristian Kristiansen kommer til 
at gøre det hér.

Når det er sagt, er ”I kirken el-
ler på kroen?” en interessant og 
informativ bog, og sikkert til stor 
nytte og hjælp for mennesker, der 
hænger fast i alkoholismens greb.

Kristian Kristiansen har tidli-
gere udgivet en række kulturhi-
storiske bøger, bl.a. ”Lademanns 
Mytologi Leksikon”, ”Danske 
Ordsprog” og ”Den store danske 
gådebog”.

Henning Sørensen, den tidli-
gere så slagfærdige formand for 
Danmarks Afholdsforening, hvor 
han i dag er æresmedlem, har 
skrevet forordet til den nyeste 
bog.

Kristian Kristiansen: I kirken 
eller på kroen?
100 sider • 149,95 kr.
Forlaget Queenswood

Sympatisk bog 
om drikfældighed

En mediativ 
vandring i fasten
Cand. theol. Poul A. Beck har skrevet bogen ”Frihed og fred 
- En mediativ vandring i fasten”. Hensigten med bogen er at 
hjælpe nutidens travle mennesker med at fi nde ind i fastens 
åndelige fordybelse gennem de tre centrale begreber: ren-
selse, oplysning og forening.

Fasten betegner de sidste 40 hverdage før påske. Fra askeons-
dag til påskelørdag. Bogen består af 40 refl eksioner. Én til hver 
af de 40 hverdage i fasten. Her fi nder du en enkel vejledning i, 
hvordan du hver dag kan tage et skridt på din åndelige vandring. 

Inden man starter sin vandring, kan man på indersiden af om-
slaget læse, hvordan man kommer godt i gang på ”den trefoldige 
vej”. Med andre ord: hvordan man før, under og efter skal forholde 
sig for at få det optimale ud af sin vandring. Kort fortalt starter man 
med at læse dagens refl eksion langsomt og grundigt. Derefter 
kommer tiden til at falde til ro, både fysisk og metalt for at kunne 
tale med Gud om dagens tekst. Afslut tiden i stilhed, og lyt efter, 
hvad Gud siger. 

  Lørdagene bruges på et tilbageblik over ens egne refl eksioner 
i løbet af ugen. Søndagen er en pausedag fra den personlige van-
dring og er i stedet for en dag  til fællesskab med andre kristne. 
Bogen indeholder også et stykke til søndagene, men det er for 
at forberede læseren på dagens gudstjeneste - på at møde den 
opstandne Jesus fremfor at arbejde med sig selv og sit trosliv.

I bogens indledning får vi beskrevet formålet med fasten:
”I middelalderen betød faste afsavn fra bl.a. kød, men faste in-

debærer også at give plads til noget nyt. Ved at skære ned på det 
unødvendige og overfl ødige øver og øger vi vores opmærksomhed 
og vores nærvær. Ved at rense ud i det gamle giver vi grobund for 
noget nyt. Faste er derfor snarere at skabe rum i sindet og hjertet 
for den frihed og fred, som Kristus og påskens nye liv rummer. Til 
glæde og forvandling for hele vores liv og dermed for den verden, 
som Gud har betroet os at leve i.”

Udover præstegerningen ved Silkeborg Baptistkirke arbejder 
Poul A. Beck som selvstændig med retræter, workshops og åndelig 
vejledning.

Lisbeth

Poul A. Beck: Frihed og fred - en meditativ vandring i fasten
120 sider • 158 kr. • Eksistensen
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

pr. telefon for følgende:
  *  Angst & depression
  *  Følgevirkninger efter
     alternativ behandling
     o.a. psykiske lidelser

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
17. -  19. marts 2017

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

tilbydes på dansk/ engelsk/ tysk
- til jer som par/ familie
- til dig individuelt
- supervision
- sjælesorg

I Storkøbenhavn
- samt på Skype           
tlf. 42 68 00 15

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

Kender du én, der har det svært med sig selv?
Gør en forskel ved at opfordre til professionel 
behandling! ViTales tilbyder kognitiv terapi til 
afhjælpning af problemer. 

Læs mere på: www.vitales.dk
Bestil tid: 53 65 46 17  

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

Du kan ringe hver dag 19-22 på 2480 3022
Besøg PsykTro-brevkassen på psyktro.dk

PsykTro-arbejdet er en del af Agapes
landsdækkende arbejde. www.agape.dk

  Psykoterapeutisk Behandling / Rådgivning
Mobil:  Connie 31794518
Mail:  connienoer@familieterapeuter.dk
Mobil:  Mads: 40311648
Mail:  noer@familieterapeuter.dk
Kig ind på:  www.familieterapeuter.dk
Samtaler individuel – par – familier
Coaching og supervision personligt – grupper
Egne lokaler: Kolding og Løgumkloster
    Mere end 20 års erfaring på området

ABORTLINIEN
48 39 48 48

Parterapi og individuel terapi i København.
Er I kørt fast i jeres parforhold?
Eller har du brug for hjælp til at komme
ud af en krise? Kontakt mig for en gratis
uforpligtende forsamtale.
Center for Familie og Eksistens 
Søren Holst, Par- og Psykoterapeut MPF
Vandkunsten 3, 1, 1467 Kbh. K
Tlf.: 20735253 - mail@cffe.dk

- Når livet ikke er snorlige e

John Hansen – Rødovrevej 247, st tv.    -    Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: JH-terapi.dk 

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

John Hansen – Rødovrevej 247, st. tv.      –      Tlf. 23 47 37 47 / Hjemmeside: ikkesnorlige.dk

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

www.gronbech-terapi.dk
Tlf.: 2238 7275

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

Tlf. 42 42 15 38
www.Risskov-Psykolog-
Praksis.dk

Har du problem med bl.a.:
Vrede/hidsighed * mindreværd * frygt?

Vil du ud af det, så kan jeg hjælpe dig.
Kontakt mig og lad os tale 
sammen om det.
Tlf. 22664222  
Johannes Muhlig 
Frikirkepræst, Dr. theol

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

Tlf: 4036 8459
gunhild@barak.dk
www.barak.dk 

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

Gitte Lykke
Psyko-, par- & familieterapeut
Medlem af Psykoterapeutforeningen

Mobil 20101760
gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

Heidi Egebjerg
Islandsvej 2, st.
6000 Kolding
Tlf.: 29 72 15 65

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

Cert. Stresscoach, diakon og sjælesørgerCert. Stresscoach, diakon og sjælesørger
Mobil: 53 83 43 96Mobil: 53 83 43 96

info@hovmand-lyster.dkinfo@hovmand-lyster.dk
www.hovmand-lyster.dkwww.hovmand-lyster.dk

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb
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Vær med i  Vær med i  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

i Afrika!i Afrika!
Du kan give med skattefradrag gennem:

* Missionsfonden konto-nr: 9570 - 06139450. 
Skriv: Projekt 5984 Radio-mission i Afrika. 

Eller: 
* Gospel Outreach konto-nr.: 9046 - 457-34-

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Debat

Blå Kors og 
selvbestem-
melse

Det kan godt være, det er en 
menneskeret at gå til grunde ved 
et uhæmmet forbrug af alkohol; 
men det vil være uansvarligt for 
en selvejende institution og dets 
bagland af givere og kunder, at 
lade det ske. Derfor bør ankesty-
relsens dom ikke være bestem-
mende for et behandlingstilbuds 
faglige profi l.

Beboere/lejere skriver normalt 
under på en huslejekontrakt og en 

kunne forpligte sig til i den aftalte 
periode.

Som kommune ville jeg som 
kunde være langt mere tryg ved 
behandlingstilbuddets virkning, 
når den selvejendes institutions 
retningslinier kan efterleves.

Umiddelbar t kan det være 
svært at se, hvordan den juridi-
ske kamp kan vindes her og nu; 
men at skabe forståelse hos alle 
parter for en husorden, der også 
omfatter det pædagigiske arbejde, 
burde være en overkommelig 
opgave.

MOGENS STIG NIELSEN

FHV. INSTITUTIONSLEDER

Yoga til børn
På Biblioteket i Fredericia til-

bydes der nu yoga-træning til 
3-6 årige børn. Yoga er et meget 
farligt og meget invaliderende 
hedenskab. Når yoga er farlig og 
ødelæggende for voksne, er den 
også farlig for værgeløse børn. 
Men arrangørerne synes nok 
ikke, at der er handicappede og 
skadede medmennesker nok.

Et andet sted tilbydes der også 
yoga til kvinder, der har kræft. Har 
de ikke elendighed nok, siden de 
skal påføres mere?

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

I oktober 1990 døde Heidi 
Kühnels mand efter lang, svær 
sygdom. Et halvt år senere 
forelsker hun sig i evangelisten 
Anton Schulte. 

Han er 21 år ældre end hende, 
og i december 1991 gifter de sig. 
Fra da af ændrer Heidis liv sig 
fuldstændig: Nu er hun gift med 
en kendt mand, ledsager ham 
på hans rejser og bor forskellige 
steder.

Efter næsten tyve års ægte-
skab dør Anton Schulte i en alder 
af 85 år. Et hårdt slag for Heidi 
Schulte. Fire måneder senere 
rejser hun til Lanzarote for der at 
opløse det fælles bo. 

Her begynder hun at ned-
fælde sine tanker og følelser i 
en dagbog.

30. april 2011, Lanzarote:
En underlig fornemmelse at 

være her på øen helt alene. For 
et år siden var jeg her sammen 
med Anton. Dengang ville jeg 
ikke have troet, at det skulle blive 
sidste gang. 

Ved aftensmåltidet her på 
hotellet stod jeg med min taller-
ken i hånden og så mig usikkert 
omkring efter en plads. Det er 
vel noget, jeg må se at lære: at 
sidde alene ved et bord i en stor 
spisesal.

2. maj 2011, Lanzarote:
I morges læste jeg dette stykke 

i Bibelen:”… 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” 
(Romerbrevet 14,8). Ligegyldigt 
hvad der sker, er vi i Herrens 
hånd.

I dag til frokost lagde jeg mær-
ke til, at der også var andre kvin-
der, der sad alene ved et bord. 
Der er altså andre, der har det 
som mig. Det er en trøst.

6. maj 2011, Lanzarote:
Jeg følte mig meget alene. Jeg 

havde pludselig et stort behov 
for at tale med et menneske. Jeg 
tænkte, at det ville være dejligt, 
hvis der nu var en, der ringede. 
Da jeg senere var ved at klæde 
mig om for at gå ned at spise, 
ringede min mobil faktisk. Det var 
dejligt. Gud har set, jeg er trist til 
mode, og har mindet en om at 
ringe til mig. Bagefter havde jeg 
det meget bedre. 

2. oktober 2011:
I dag sidder jeg og græder over 

to ægtemænd, som ikke kunne 
have været mere forskellige. Jeg 
græder over to ægtemænd, som 
var så vigtige for mig, og hvis liv 
jeg har delt næsten lige længe. 
Men måske er min sorg over 
Werner blevet lidt overset?

En af mine bekendte har op-
muntret mig til at skrive mine 
tanker om Werner ned. I morgen 
er det 21 år siden han døde. I 
1976 fik han stillet diagnosen 
Morbus Crohn. Sygdommen 
forløb stødvis. Da han døde, var 
han lige fyldt 45 – og jeg var 44.

I tiden efter Werners død måtte 
jeg fi nde mig til rette i en helt ny 
virkelighed. Jeg kan stadig huske, 
hvordan det var, da jeg i banken 
skulle angive min civilstand og 
sagde ”enke”. Det forekom mig 
helt uvirkeligt, men med ét stod 
det klart for mig: Nu skal jeg 
træffe alle beslutninger selv. Åh 
Herre, hvordan skal jeg klare det?

Så kom Anton ind i mit liv. Da 
vi ville gifte os, sagde alle på 
grund af den store aldersforskel 
til mig: ”Vil du igennem det hele 
én gang til?” Men når man elsker 
en anden, spiller det pludselig 
ikke længere en rolle. Og nu er 
jeg så igen alene.

8. oktober 2011, ferie i Tyrol:
Det er stadig mørkt. Men jeg 

er stået op, fordi jeg ikke kunne 
holde op med at græde. I går 
fi k jeg en e-mail, hvor jeg blev 
spurgt, om smerten over Antons 
død var ved at fortage sig. Hvad 

skal jeg sige til det? Ja eller nej? 
Mange gange tænker jeg, at den 
er blevet mindre. Men så bliver jeg 
igen stærkt overvældet af sorg, 
og min længsel efter ham er ved 
at tage magten fra mig. Som nu. 
Og jeg kan ikke gøre andet end 
at græde.

Der hjælper det mig heller ikke, 
at folk omkring mig siger: ”Tiden 
læger alle sår!” eller: ”Det er jo 
næsten et år, siden Anton døde. 
Nu må det snart være nok med at 
sørge. Du skal se, du fi nder helt 
sikkert en ny mand.”

Sådan tænker mennesker, 
som aldrig har været ude for en 
sådan smertefuld oplevelse. Er 
jeg bitter, eller tager jeg fejl? Det 
gør bare så ondt, så ondt! Trods 
al smerte er jeg taknemmelig og 
priser min Gud for den gode og 
dejlige tid sammen med Anton.

Jeg ville allerhelst snakke om 
den tid hele tiden. Men folk om-
kring mig nævner næsten aldrig 
mere hans navn. Jeg føler ham 
stadig så tæt på; for andre er han 
fortid. De har nok i sig selv. Invi-
tationer og opringninger er blevet 
færre. Mange tænker formentlig, 
at jeg klarer mig godt, fordi jeg 
ikke bor alene i huset.

Fem spørgsmål til Heidi
Heidi Schulte, dine dag-

bogsoptegnelser er nu fem år 
gamle. Hvad har ændret sig 
siden da?

- Jeg græder ikke mere så 
tit. Smerten bliver mindre, men 
længslen er der stadig. Mit liv 
er igen blevet lidt mere muntert. 
Jeg kommer mere ud og oplever 
mere. 

Jeg har for eksempel tænkt 
meget over, hvad jeg kan lave, 
der giver mening og gør, at jeg 
kommer ud iblandt folk. Siden 
foråret 2015 har jeg to gange om 
ugen arbejdet på en ”demens-
café”. Vi synger, spiller og ler. Jeg 
går altid hjem derfra en oplevelse 
rigere. Det er timer, hvor jeg fuld-
stændig glemmer min ensomhed.

Har du fundet en strategi 
mod ensomheden?

Ikke helt. Jeg søger hele tiden 
efter nye muligheder og opgaver, 
som får mig ud blandt andre. 
Jeg har for eksempel hjulpet til 
på et kristent feriested og ved et 
weekendarrangement. I 2012 løb 
jeg ”Jesus Trail” i Israel sammen 
med en kvinde, jeg aldrig havde 
mødt før. Det var en vidunderlig 
oplevelse. For et par måneder 
siden deltog jeg i et weekendar-
rangement sammen med en 
anden enke, som jeg kun havde 
kendt i kort tid. Men det er stadig 
svært for mig at gå en tur alene. 
Jeg mangler en at snakke med. 
Det er alt for kedeligt og ensfor-
migt at gå alene. 

Ønsker du tit at fi nde en ny 
partner?

- Det spørgsmål må jeg nok 
svare nej til. Jeg har måttet sige 
farvel til to elskede ægtemænd. 
Jeg savner naturligvis en mand, 
en at være sammen med. Det 
vil aldrig komme på tale for mig 
at leve sammen med en uden at 
være gift. Men indgå ægteskab 
endnu en gang? Nej … Det ville 
jo ikke blot være manden, men 
en hel familie med børn og bør-
nebørn, som ville følge med. Det 
viger jeg tilbage for. Men alligevel 
kunne jeg godt ønske mig at lære 
en at kende, jeg kan gå ud sam-
men med, en, som inviterer mig 
i biografen eller teatret eller ud 
at spise – det savner jeg. Også 
ømheden savner jeg.

Hvad råder du andre til, der 
har mistet deres ægtefælle?

- Giv dig selv lov til at være 
ked af det og lad det tage den tid, 
der skal til. Lad dig ikke presse 
af andre, som mener, at det efter 
en bestemt tid nu må være nok 
med at sørge.

For mit eget vedkommende har 
det altid hjulpet at læse i Bibelen, 
når jeg har manglet energi til at 
komme i gang med en ny dag. 

Hvis jeg har det rigtig dårligt, 
udsøger jeg mig trøstefulde vers 
og siger til Gud: ”Her, Herre, står 
der, at du vil trøste mig – og det 
påberåber jeg mig nu!” Selv hvis 
jeg ikke straks mærker Guds trøst 
og nærvær, hjælper det at sige til 
mig selv, at Guds løfter gælder 
også for mig! Også gamle sange 
som ”Skulle jeg ikke kende vejen, 
så gør du det!” eller den lidt nyere 
”Jeg synger dig min kærligheds-
sang, du min Frelser, dit dyrebare 
navn.” Når mit hjerte således er 
opfyldt af Jesus, glemmer jeg alt 
andet og føler mig tryg og i god 
behold hos Gud.

I forbindelse med afskeden 
med mine to ægtemænd ople-
vede jeg, at jo større smerten 
var, desto stærkere mærkede jeg 
Guds nærhed og trøst.

Du har også aktivt taget 
kontakt til andre, selvom det 
var svært …

- Hvis man ikke har sin egen 
vennekreds, må man tage mod 
til sig og knytte nye kontakter. 
Det er ikke altid let. Mens jeg var 

gift med Anton, havde jeg ikke 
meget tid til overs til venner – og 
kontakten til gamle venner var 
mere eller mindre faldet bort. Jeg 
var nødt til at skabe mig en ny 
vennekreds. Selvom det er svært, 
er man nødt til selv at gøre noget. 
Man kan ikke vente på, at andre 
kommer til en. 

For mit eget vedkommende var 
det vigtigt at fi nde en ny opgave 
i livet. Det har for mig været ar-
bejdet med demente. Men der er 
mange muligheder. Det vigtigste 
er ikke blot at sige, at man burde 
…, men at man også gør noget 
ved det. 

Efter mit sidste ægteskab skal 
jeg på ny lære at leve alene. 
Det er en proces, der kan tage 
længere eller kortere tid alt efter, 
hvem man er. For mit vedkom-
mende varer det tilsyneladende 
længere end for andre – sådan 
er det nu engang. Men det bliver 
stadig bedre, og jeg oplever, at 
jeg igen skridt for skridt kan fi nde 
livet godt og værd at leve – med 
Guds hjælp.

Af Sabine Langenbach

husorden før indfl ytning. På sam-
me måde ved indfl ytning på en 
selvejende behandlingsinstitution 
bør man udvikle en husorden, der 
kan understøtte den pædagogiske 
måde man arbejder på. Fx kan der 
stå, at beboeren er pligtig til at 
tage imod pædagogisk vejledning, 
herunder at behandlingen foregår 
i et alkoholfrit miljø. Samtidig kan 
sanktionsniveauet ved overtræ-
delse fremgå af samme husorden.

Som forstander René Boye 
Knudsen skriver: “... at borgeren 
selv må bestemme, om han eller 
hun vil bo et sted, hvor man ikke 
må drikke alkohol.” Dette ønske 
bør man som myndig person og 
ved sin underskrift personligt 

At lære at leve alene
Hvad enten det drejer sig om at spise ude, gå en tur eller tage på ferie, er det svært for 
mange at foretage sig ting alene. Især hvis man tidligere har været to om de samme ting. 
Det måtte Heidi Schulte til fulde sande, da hun blev enke for anden gang.

- Giv dig selv lov til at være ked af det og lad det tage den tid, 
der skal til, anbefaler Heidi andre, der har mistet en ægtefælle.
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Ferie

Besøg vores nye 
web-shop på Hosianna.dk   
(...også til mobil og iPad)

v/cand.pæd. og psykoterapeut MPF
Birte Hjermind Jensen, Hillerød
sikkert.sted@gmail.com    
Telefon: +45 2984 5703

Omsorg for ånd, sjæl og krop
- psykoterapi på kristen grund

IPSICC

Rådgivning

K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning 

for Incestofre & Seksuelt misbrugte
KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 

minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

Tlf. 21950209 el. 50518818;  mail: kris@kris-dk.dk
Hjemmeside: www.kris-dk.dk

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

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                  

Risikoen for at få korporlige tæsk betyder intet. Resolut stil-
ler han en skammel og talerstol ved indgangen til kulminen, 
så de forbipasserende arbejdere har mulighed for at høre 
budskabet om korset. 

Den unge mand hedder George Whitefi eld og er pioner i nyere 
tids evangelisation. Hans improviserede friluftsmøder ude blandt 
folk blev senere praktiseret af brødrene Wesley, som i øvrigt var 
hans mentorer. Denne offensive adfærd ændrede hele det davæ-
rende samfund i England og hindrede sandsynligvis en revolution, 
da mange blev kristne.

I en togkupe ca. 300 år senere rejser en kvinde sig op. ”Mine 
damer og herrer! Nu vil Anders fortælle om sit personlige møde 
med Jesus, og hvad Gud har gjort i hans liv! Lidt forlegen og uvant 
med situationen rejser Anders sig op og fortæller sit vidnesbyrd. 
Nogle er forargede, og et par store drenge begynder at pifte, men 
nysgerrigheden er stor. De vil sent glemme hans ærlige historie.

Ifølge Paulus vil alle være i stand til at fortælle verden om Jesus. 
Følgende betingelser må dog opfyldes: 

1) Kan du optræde i svaghed? 
2) Kan du gøre det med frygt? 
3) Kan du gøre det med bæven? 
4) Kan du fremføre budskabet uden overtalende visdomsord? 

Frimodighed handler ikke om akademiske evner eller smart 
optræden. Den er betinget af en åndelig sult, som tilsidesætter 
stolthed og fokus på sig selv. Lydighed til Guds ord kræver ikke 
Helligåndens ledelse. ” Han står de hovmodige imod, de ydmyge 
viser han nåde.”

Findes der mænd og kvinder af Anders og George Whitefi elds 
støbning, blandt kristne idag? Hvis vi dagligt fortæller vores vid-
nesbyrd og offentligt bekender troen på evangeliet, kan vi ændre 
samfundet. Alting tager tid, men kom i gang og bliv ved. ”Quitters 
don’t win and winners don’t quit” – den, der vinder, giver ikke op. 

Målrettet træning ude i terrænet er en nød-
vendighed for at opnå succes. Det vil med 
sikkerhed koste blod, sved, tårer, tid 
og ærgrelser. Men nyd turen! I sidste 
ende er den alle anstrengelser værd. 

Her og hinsides.

Hvor er din talerstol?

21. - 24. april

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/London

Tag med til London og oplev den festlige Prom 
 Praise-koncert 2017 i Royal Albert Hall. Vi besøger 
St. Pauls Cathedral, Parlamentet, British Museum, 
tager på sejltur på Themsen og nyder en middag på 
en Jamie Oliver restaurant.
Tilmelding inden d. 15/2. Herefter forhør om pladser.

London 
– lovsangskoncert og storby

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag   5/2  Anders Ova      TEMA: Min svaghed er min styrke
Søndag 12/2  Max Büsman   TEMA: Oplev lovprisnings-tungesang   

Søndag d. 22/1 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA: Min identitet i Kristus 

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

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

1. feb. 9.00 Bedehus.dk på Kold. Int. Højskole: Medierne
19. feb. 13.30 Nyborg Strand f. kristne landmænd om Noahs Ark.
19. maj kl. 19 Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
17. juni kl. 11 og 13: Rundvisning af Soroptimsiter og kirke fra Randers.
19. sept. kl. 14.30 Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

Den sidste mandag hver måned kl. 19: Bøn for Danmark på Udfordringen.
Jævnlige rundvisninger i Brødremenigheden + Christiansfeld. 

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

www.aglow.dk • facebook.com/aglowdanmark • tlf. 21 33 86 42 
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 3:
Betty Klit
Engvej 15
8860 Ulstrup 

Kodeord: Glatføreuheld

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 26. 
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.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Giv et abonnement i gave!
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74 56 22 02.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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Udfordringen 
udkommer hver 

søndag!

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Stillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce i Udfordringen  
-  Ring 7356 1506

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

Udlejning

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

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

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

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

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

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

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

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

Ansøgningsfrist d. 1. februar 2017.

Ansættelsessamtaler fi nder sted d. 07.02 2017.

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

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

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.

Bogholder søges
Døves Frikirke søger en kristen bogholder nogle timer pr. md. 
Kontoret er i Fredericia. 
Henvendelse: jan@doves-frikirke.dk - så laver vi en aftale

Vi søger en leder til Den Blå Oase, som vil stå i spidsen 
for et værested, en socialøkonomisk virksomhed og nød-
herberg i vintermånederne samt 18 udlejningsboliger.
Du skal have en socialfaglig uddannelse og du kommer 
til at lede et sted, hvor et kristent menneskesyn er bæ-
rende for alle arbejdsgrene.
 
Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse 1. april 
2017. Ansøgningsfrist er 9. februar 2017 kl. 12.

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

Leder til værested
i Aabenraa blaakors.dk

Åbne Døre Danmark søger

markedsførings-

ansvarlig
Du bliver ansvarlig for, at den forfulgte kirke 
i højere grad bliver synliggjort i både kriste-
lige og verdslige medier. Du bliver ansvarlig 
for at udvikle og tilrettelægge vores mar-
kedsføringsstrategi og for at vores projekter 
og kampagner i højere grad bliver udnyttet. 

Du har relevant erfaring og uddannelse inden for mar-
keting og salg, er god til at spotte trends nationalt og 
internationalt og kan netværke på tværs af kulturer. Du er 
en personlig kristen med masser af gå-på-mod og har lyst 
til at arbejde i en åben og uformel atmosfære, hvor ingen 
ideer er for skøre. Du er struktureret og flittig og indstillet 
på, at arbejdet ikke altid er indenfor normal kontortid. Du 
har flere års dokumenteret professional erfaring med mar-
kedsføring og holder dig opdateret omkring de nyeste 
tendenser og strømninger.

Læs mere om stillingen på www.forfulgt.dk/job

Markusskolen i Esbjerg søger en lærer pr. 1. august 2017
     - se stillingsopslag på www.markusskolen.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
skoleleder Henning Høgild på tlf. 75 15 44 00.

Som konsulent kommer du til at
udruste frivillige ledere i Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler

Vil du gerne inspirere til, at børn i Danmarks skal 
høre om Gud, så få en uforpligtende samtale med 
landsleder Steen Møller Laursen på 3072 3843.

Send ansøgning og CV senest 20. februar 2017 til 
steen@soendagsskoler.dk

genopslag

Du kommer til at være en del af en herlig medarbejderflok,
330 klubber, 1.000 frivillige ledere og 5.000 børn og juniorer.

Se mere på job.soendagsskoler.dk
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Kristne TV-kanaler/tro på DR

DR K 
Søndag 22/1
14:00 Gudstjeneste fra Svend-
borg. Kirken bliver fyldt af både 
klassiske og rytmiske toner fra 
Svendborg Ny Ungdomskor, 
SNUK, i gudstjenesten Tredje 
søndag efter Helligtrekonger, hvor 
sognepræst Gitte Meyer Jørgen-
sen er liturg og prædikant i en 
ungdomsgudstjeneste. Fire unge 
udfolder deres tanker om begrebet 
tid. Det store ungdomskor ak-
kompagneres og ledes af organist 
Povl Chr. Balslev og korleder 
Ulrich Klostergaard. Sendes også 
mandag kl. 8.30. 

Tirsdag 24/1
23:10 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case)
I New Zealand skriver, instruerer 
Bryan Bruce og er vært på et 
meget succesrigt program, hvor 
han gennemgår uopklarede kri-
minalsager. I 2010 besluttede han 
at benytte de samme efterforsk-
ningsmetoder, som han brugte 
på de nutidige kriminalsager på 
den ultimative stadig uopklarede 
kriminalgåde: Hvem dræbte Jesus 
og hvorfor? Det traditionelle svar, at 
det var jøderne, er forlængst blevet 
afvist, selv af den katolske kirke, 
der i 1965 erklærede, at det jødiske 
folk som helhed ikke kunne gøres 
ansvarlig for Jesu død. Snarere var 
det den jødiske ledelse, der trak 
i trådene for at få Jesus dømt til 
døden af den romerske guvernør 
Pontius Pilatus. Men Brian Bruce 
tvivler også på den version! Sen-
des også søndag kl. 14:45.

Torsdag 26/1
23:30 Biblens begravede hem-
meligheder (1:3) Britisk doku-
mentarserie fra 2011.
Den britiske religionsforsker Franc-
esca Stavrakopoulou besøger 
nogle af de største arkæologiske 
udgravninger i Mellemøsten for 
at kaste lys over nogle af Det 
Gamle Testamentes mest elskede 
historier. Francesca mener ikke, 
at historien om Edens Have har at 
gøre med menneskets oprindelse, 
men at den snarere gemmer på 
en fortælling om dramatiske hæn-
delser med en bestemt person på 
et bestemt sted for 2.500 år siden. 
Derfor opsøger hun stedet, hvor 
Edens Have lå.

Lørdag 28/1
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Jesus, dødens overvinder” 
og om, hvordan vi vokser som 
mennesker dag for dag. Folke-
kirkens Ungdomskor ved dirigent 
Ole Faurschou synger salmen fra 
Brabrand Kirke 4. søndag efter 
helligtrekonger. 

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

14:45 Händels Messias
Britisk dramadokumentar fra 2015.
Mere end 250 år efter sin kompo-
sition er Händels Messias stadig 
det mest populære korværk i den 

vestlige verden. Messias fi ndes i
hundredvis af indspilninger og er 
med sit berømte Halleluja-kor lige 
så genkendelig som indledningen 
til Beethovens 5. symfoni. Men kun 
de færreste mennesker kender 
den hjerteskærende historie om 
værkets tilblivelse og premieren på 
Foundling Hospital i 1750.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4/2017)

Radio 

Søndag 22/1
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Mening og dyder. Debattør Özlem 
Cekic besøger skurvognen for at 
tale om livssyn i mødet med hård-
hed og snæversyn i en tid uden 
plads til Gud. Genudsendelse fra 
tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Fra Frelsens Hær, Valby 3. søndag 
efter Helligtrekonger. Prædikant: 
Oberst Hannelise Tvedt. Gudstje-
nesteleder: Major Camilla Thomas
21.03 Historie og Tro (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 23/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 24/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Det moralske kompas. Forfatter 
Mette Finderup besøger skur-
vognen for at tale om fantasy-
litteraturens betydning for børns 
religiøse univers. Vært: Anders 

Laugesen. www.dr.dk/tro.
(Sendes også torsdag 20.30 og 
søndag 6.30).

Onsdag 25/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
P1’s nye program om historie og 
tro. Om hvor vi kommer fra, og 
hvor vi er på vej hen. Hver uge 
udfordrer Christoffer Emil Bruun 
en aktuel gæst på holdninger 
til og viden om værdier, ideer, 
historie og religion.
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 26/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Genudsendelse fra tirsdag.

Fredag 27/1
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 28/1
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 29/1
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Højmesse fra Assens Kirke, Fyns 
Stift, 4. søndag efter helligtrekon-
ger. Prædikant: Ole Hyldegaard 
Hansen.

Provst og præst i Assens-
Baagø-Gamtofte Kirker Ole 
Hyldegaard Hansen præ-
diker ved gudstjenesten på 
P1 søndag den 29.1.

Søndag 22. januar kl. 14 på DR K: Gudstjeneste fra Vor Frue Kirke, Svendborg. Kirken bliver 
fyldt af både klassiske og rytmiske toner fra Svendborg Ny Ungdomskor, SNUK, i gudstjene-
sten Tredje søndag efter Helligtrekonger, hvor sognepræst Gitte Meyer Jørgensen er liturg og 
prædikant i en ungdomsgudstjeneste. Foto: DR Kirken



22 . UNG Udfordringen søndag den 22. januar 2017

K
unstner: C

olony H
ouse   -  Titel: O

nly T
he Lonely  -  G

enre:  R
ock  -  D

ow
nload

: itunes - P
ris: 99 kr.

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

5-sekunders manna-reglen... 
5-sekunders manna-reglen!

– Skønhedspresset er en trus-
sel mod menneskeværdet. Her  
kan kirkerne være en modvægt.

Det sagde den norske under-
visningsminister Torbjørn Røe 
Isaksen (fra partiet Høyre) under 
det fælleskirkelige arrangement 
Bønn for Oslo.

I et cafélokale i Filadelfi a-kirken 
forklarede ministeren nærmere 
i et interview med pastor Erik 
Andreassen.

– Det positive er, at vi lever i 
et meget mangfoldigt samfund. 
Det negative er, at samfundet er 
meget fragmenteret. Men der er 
meget, som forener os mht. hold-
ninger, kultur, normer, værdier og  
tillid, siger Røe Isaksen.

Den kristne tradition
Hvordan skal vi klare at holde 
fast i disse værdier?

– Det første jeg tænker er, at vi 
må tage vare på de ting, vi har 
fælles. At man i Norge bliver en 
del af nogle fælles normer, vær-
dier og en kultur – uanset hvor i 
verden, man kommer fra.

Det betyder ikke, at denne 
kultur er statisk, men der er no-
get, man kan genkende, svarer 
undervisningsministeren.

Han hentyder til det, som har 
formet historien og peger på kri-
stendommens betydning.

– Det er længe siden, vi holdt 
op med at have forkyndende kri-
stendomsundervisning i skolen. 
Men det er umuligt at forstå det 
moderne Norge, hvis man ikke 
forstår den 1000 år lange kristne 
tradition.

Det er også vanskeligt at forstå 
norsk kultur og mentalitet uden 
at forstå, hvad kristendommen 
og humanismen som åndskraft 
har betydet i norsk historie, siger 
Røe Isaksen.

Truer menneskeværdet
Han mener, at forudsætningen 

for en fælles kulturarv må være, at 
arven ikke bruges til at slå andre 
i hovedet med.

– Bruger vi kulturarven til at 
splitte i stedet for at samle, så 
udfylder den ikke længere sin 
rolle som noget, alle kan føle 
en tilhørighed til, siger undervis-
ningsministeren.

– Hvordan kan norske kirker 
og menigheder bidrage til 
dette?

– Kernen i enhver kristen me-
nighed drejer sig om tro og om at 
formidle, at Gud blev menneske. 
Men jeg mener også, at kirkerne 
i Norge har en opgave i at minde 
os om det, som varer ved i en me-
get fl ygtig tid, mener Røe Isaksen 
og peger på menneskeværdet.

Han tror, at den teknologiske 
udvikling og kommercielle kræfter 
er med til at true menneskevær-
det. Folk udfordres af krops- og 
skønhedsidealer, som det er 
umuligt at leve op til for normale 
mennesker.

– Vi må også turde diskutere 
problemstillinger, som er etisk 
vanskelige, selv om vi har stor 
tilslutning til en lov, siger han og 
kommer ind på abortspørgsmålet.

Kirken og abort
Han er tilhænger af en abortlov, 

som gi’r kvinder ret til abort inden 
for en tidsperiode, men indrøm-
mer også, at abort ikke er etisk 
uproblematisk.

– Det er klart, at fosterreduk-
tion er problematisk. Dette er 
noget, som berører også dem, 
som mener, at dagens abortlov 
er nødvendig og rigtig, siger Røe 
Isaksen.

Pastor Erik Andreassen me-
ner, at kristne kirker har gjort 
mange fejl i abortspørgsmålet. 
Kristne har nærmest vist sig ky-
niske og kærlighedsløse overfor 
abortsøgende kvinder på grund 
af det store engagement for det 
ufødte liv.

– Vi som kirke kan virkelig 
mene noget om det ene, men 
så må vi også vise kærlighed og 
inkludere den anden side, siger 
Andreassen.

Torbjørn Røe Isaksen er enig.
– Jeg forstår argumentet om, at 

vi ikke må gøre det vanskeligere 
for kvinder, som står midt i det. 
Samtidig kan vi ikke som samfund 
lade være med at diskutere de 
etiske og problematiske sider ved 
abort, siger han.

Ensom og værdiløs
Bønn for Oslo havde i år særlig 

fokus på børn, især børn som har 
det vanskeligt – fx børn som lever 
i fattigdom, er udsat for mobning, 
omsorgssvigt og overgreb.

Sidste fredag bad det ven-
streorienterede byrådsmedlem 
Inga Marte Thorkildsen en bøn, 
som hun selv havde skrevet. Her 
udfordrede hun deltagerne til at 
kæmpe for de mindste.

Torbjørn Røe Isaksen tror, at 
stadig flere unge føler sig en-
somme og værdiløse som følge 
af, at de ikke kan leve op til de 
succeskriterier og den sekusali-
sering, man møder i reklamerne.

– Staten kan ikke detailre-
gulere, hvad en 15-årig får ud 
af en reklame. Men vi kan som 
enkeltmennesker, familier og 
samfund engagere os og sige, 
at denne type kommercialisme, 
skønheds-idealer og seksualise-
ring i offentligheden er et problem, 
siger ministeren.

Alternativ oplæring
Han tror, at eleverne på de nor-

ske skoler er blevet både klogere 
og tryggere i løbet af hans tid 
som uddannelsesminister. Men 
der er stadig mange udfordringer, 
indrømmer han.

– Blandt de såkaldte ”skoleta-
bere” er der en massiv overvægt 
af drenge. Det har vi ikke klaret 
at gøre noget ved, selv om meget 
går i den rigtige retning. Og selv 
om vi har brugt en masse penge 
på tiltag mod mobning, så har vi 
ikke opnået, at vi med hånden 
på hjertet kan sige, at alle børn 
er trygge i skolen, siger Røe 
Isaksen.

Men det er heller ikke alle, der 
passer ind i dagens skolesystem, 

mener Røe Isaksen og nævner et 
alternativt skoletilbud.

– I Høyres program, som kom-
mer på torsdag, står der, at vi vil 
have fl ere alternative oplærings-
arenaer i skolen, siger uddan-
nelsesministeren.

Ministerens bøn
Torbjørn Røe Isaksen voksede 

op i et aktivt kristent hjem, men 
han anser ikke længere sig selv 
som en troende kristen.

– Der skete noget mellem 20 
og 25-års alderen. Jeg begyndte 
at læse Bibelen og tænkte ind 
imellem, at ”her er jeg ikke enig 
med Gud”. Særlig i Det gamle 
Testamente syntes jeg, at Gud 
er uretfærdig, siger Røe Isaksen.

Tanken om, at Gud blev men-
neske for at frelse verden, fast-
holdt ham som troende. Men 
gradvis forsvandt troen, så han i 
dag kalder sig for en kulturkristen.

– Tanken om at der fi ndes en 
Gud, som er blevet menneske til 
frelse for absolut alle, er så mas-
siv, at jeg følte, det var noget, jeg 
måtte forholde mig aktivt til. Dette 
stærke troskrav gjorde, at det blev 
vanskeligere for mig at tro, siger 
ministeren.

Samtidig afslører han, at han 
har Bibelen på natbordet, og at 
han læser i den dagligt.

– Hvad ville din bøn for Oslo 
være, hvis du vidste, at du fi k 
bønnesvar?

– I en så stor by er der også 
større forskelle, som skiller. Skulle 
det være en bøn for Oslo, som 
alle kunne bidrage til, så handler 
det om at nedrive disse forskelle, 
svarer Røe Isaksen.

KPK/Bodil

Norsk undervisningsminister:

Skønhedspres får unge
til at føle sig værdiløse
- Vi må huske budskabet om, at Gud blev menneske, siger Thorbjørn Røe Isaksen.

Den norske undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen kalder 
sig kulturkristen. Alligevel mener han, at kirken har et budskab, 
som kan hjælpe mange mennesker med deres selvbillede.

Colony House har med deres andet album bevist, at det 
er et band, man kan regne med. Det er tre år siden, at 
bandet udgav ’When I Was Younger’. Dette album er et 
rigtig godt og solidt rock-album, som jeg har hørt mange 
gange på repeat.

Bandet består blandt andet af to sønner af en af de mest 
kendte kristne sangere, nemlig Steven Curtis Chapman. Caleb 
er forsanger og Will styrer trommerne. Og det gør de godt, for 
lige fra man hører det første nummer ’Cannot Do This Alone’, 
er det iørefaldende og god, solid rock. Og som titlen antyder, så 
handler det om,  at vi har brug for hinanden til at leve livet. Det 
er rock lige ud af landevejen med velskrevne numre og musik.

Hvis man skal komme med lidt kritik, så kan det i længden 
også blive en smule kedeligt. Det er alle gode numre, men der 
mangler lige et enkelt hit eller to til at hæve albummet fra at 
være en rigtig godt album til at være et super godt album. Men 
jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal komme fra de her fyre. 

Det er ikke direkte kristne tekster, men mere nogle af 
de store livstemaer om mening, kærlighed og glæde, som 
teksterne kredser omkring. Albummet slutter af med det ek-
sistentielle nummer ’This Beautiful Life’ om, at der må være 
mere i dette liv end de umiddelbare ting, vi ser og oplever. Men 
spørgsmålet er, at om forsangeren selv har fundet en større 
mening eller stadig også er på vej? Han skriver i hvert fald 
lidt søgende og spørgende i dette nummer, hvilket generelt 
er kendetegnende for albummet:

Well maybe I’m a part of something that’s bigger than me 
/ Like I’m a page in a book in a library / And inside my heart 
there’s a dying part that’s always searching / ’Cause I know 
that there’s a place where I belong

Det er et spændende band at følge fremover. Jeg glæder 
mig allerede til næste album.

Henrik Engedal

God, solid rock
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6 smukke sange skrevet i 
ægte singer-songwriter-stil – 
akkompagneret af strygere, 
klaver og smukke vokaler. 
   Med et ønske om at minde 
os om vores værdi som 
mennesker fortæller Amalie 
om Guds eksistens og den 
virkelighed, at Jesus vandrer 
sammen med os side om side 
gennem alt.    
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Kun kr. 80,-

Ung Udfordringt

Af Maria Graversen
volontør i Impact

Klummen

Amalie Skriver - Mystery Airlines

Af Steen Jensen

”Imagine handler om evnen til 
at forestille sig noget andet, 
end det vi ser i dag. Imagine 
er evnen til at turde drømme 
og tænke: Det kan blive an-
derledes!”

Sådan lyder det i oplægget 
til årets tværkirkelige Vinterlejr 
for unge i Grindsted, der holdes 
i weekenden 17.-19. februar 
under temaet ”Imagine”. Stedet 
er Vestermarkskirken og Vestre 
Skole i Grindsted.

Det handler om at tro, tænke 
og drømme stort.

Håbet og forestillingen om, at 
ting kan ændre sig til det bedre, 
dér hvor Jesus får plads, vil være 
omdrejningspunktet i workshops 
og hos årets hovedtalere.

Hovedtalerne er i  år Per 
Hyldgaard, evangelist i Gospel 
Outreach, Chris Simmons, præst 
i Vineyard Church i England, 
Torsten Munk fra Københavns 
Kristne Kulturcenter og medstif-
ter af Skywalk i Randers, samt 
ungdomspræsten Gert Bjørsted 
fra Vestermarkskirken i Grindsted 
og lejrchef på Vinterlejr. 

Disse fire vil også deltage i 
weekendens seminarer, hvor 
også Lars Hyldgaard, Europe 

Harvest Center, Inger Lise og 
Mogens Koch Pedersen, stiftere 
af Aids Care, Arnbjørn Hågensen, 
pastor i Horsens Pinsekirke, samt 
Åbne Døre vil medvirke.

- På Vinterlejr i år vil vi tro 
på fremtiden og tale håb. Vi vil 
forestille os, at ting ændrer sig, 
der hvor Jesus får plads. Hvis 
gymnasiet eller det studiested, 
du færdes på, mødte Jesus, så 
ville meget ændre sig. I dag er 
danskerne mere åndeligt åbne 
og søgende end nogen sinde før. 
siger lejrchef Gert Bjørsted.

Vinterlejrens musikalske ind-
slag vil lovsangsbandet Ignite 
Band fra Åben Kirke i Herning stå 

for. Bandet har fl ere år på bagen.
Prisen for at deltage i Vin-

terlejren er 375 kr. (tilmelding 
efter 1. februar: 450 kr.) Den pris 
inkluderer indkvartering på Vestre 
Skole (husk sovepose og liggeun-
derlag) og forplejning (bortset fra 
fredag aften, hvor man selv skal 
have madpakke med).

Der er mulighed for at komme 
med to busser til stævnet, dén 
ene med udgangspunkt på Sjæl-
land (150 kr. tur/retur) og fra ba-
negården i Vejle (65 kr. tur/retur). 
Pladserne tildeles efter først til 
mølle princippet ved tilmelding.

Tro, tænk og drøm
stort på vinterlejr
Ungdomsstævne i Grindsted i weekenden 17.-19. februar har temaet ”Imagine”.

Kildevæld har i mange år haft 
tradition for at opsætte en 
stor forestilling, der omfatter 
alle skolens elever. Alle bidra-
ger til at skabe en forestilling, 
som man er stolte af.

Det meste af januar står skolen 
på den anden ende og er omdan-
net til en stor teaterarbejdsplads, 
hvor der øves skuespil, indøves 
musik, laves kulisser og alt det 
andet, som tilsammen skal kul-
minere i en levende og farvestå-
lende oplevelse for tilskuerne.

Forestillingen vil være en kol-
lage af skuespil, dans, sang og 
musik, bundet sammen af flot 
lyd og lys. 

Alle dele af musical-forestillin-
gen er skabt af skolens medarbej-
dere og elever, som har et fælles 
ønske om at give tilhørerne en 
sjov, positiv og tankevækkende 
oplevelse.

Er det klasse?
Det er ikke nemt at være ung i 

dag. Årets musical skildrer en 9. 
klasses sidste tid sammen, hvor 
mobning, forældreforventninger, 

livskriser og kærlighed er en del 
af hverdagen. 

Vil det lykkes Olivia, Klara, Wil-
liam og de andre at komme hel-
skindede igennem folkeskolen?

Musicalforestillingen spilles fi re 
gange med premiere onsdag den 
25. januar kl. 19.30, torsdag den 
26. januar kl. 10.00  & kl. 19.30, 
samt fredag den 27. januar kl. 10.

Der er gratis entre til alle fore-
stillingerne, og alle er velkomne 
i Kongreshallen, hvor forestillin-
gerne bliver spillet.

Større grupper må gerne give 
besked, før de kommer, så der er 
pladser nok.

Sport og musik
Kildevæld Efterskole er en kri-

sten skole, der henvender sig til 
elever, som har deres primære in-
teresse inden for sport og musik.

Konkret betyder det, at man 
som elev kan dyrke fodbold, 
håndbold, volleyball, fitness 
m.m., samt dygtiggøre sig inden 
for musik, dans og teater.

Vigtige værdier for skolen er 
tryghed, fællesskab og livsglæde, 
med stærk vægt på at være en 

faglig skole, som klæder eleverne 
på til at klare sig bedst muligt 
videre i livet, fortæller Poul Jør-

gensen fra Kildevæld.
Henri.

Er det klasse?

Alle elever er involveret i det store musical-projekt, og der er gratis 
adgang til forestillingerne i Kongreshallen.

Smil og kram ventede i Københavns lufthavn, da jeg 
vendte hjem efter 5 måneder på børnehjemmet Emma-
nuel i Honduras. Fysisk er jeg nu tilbage i Danmark, men 
mentalt er jeg stadig hos børnene. Indeni krammer jeg 
stadig dem alle farvel for sidste gang, om og om igen…

Alle de oplevelser og indtryk, der stadig ligger i kufferten med 
alt det andet, der ikke er pakket ud endnu. Jeg har virkelig set 
frem til at komme hjem og endelig at forstå, hvad det har givet 
mig, for det er svært at mærke, mens man står i det. Først og 
fremmest har jeg tænkt mig at lege en leg med min familie og 
sætte små sedler op i hele huset. ”Vi har rent vand, og der er 
altid vand”, ”vi kan altid tænde lyset” og ”vi skal ikke dele vores 
mad i køkkenskabene med kakerlakker, mus og fi rben”. Det er 
sjovt, hvordan alle de ting pludselig føles som ganske overfl a-
diske små luksusser i hverdagen.

Nu, hvor livet går videre, tænker jeg på de teenage-piger, jeg 
lærte at kende i Honduras. Andy og Brenda på 16 og 18, der 
om få år skal rejse alene til hovedstaden og starte arbejde og 
uddannelse. Selene på 18, der allerede er på vej for at skabe 
en tilværelse for sig selv og sin dreng. Jeg håber, de små, der er 
kommet tilbage til deres familier, vokser op langt væk fra bander 
og slum. De børn og unge, jeg lærte at kende på børnehjem-
met, er på alle måder ligesom børn og unge i Danmark. Andy 
og Brenda drømmer om en iPhone og om at opnå lige så store 
ting, som vi selv drømmer om herhjemme. Honduras er bare 
ikke et land, der giver dem de samme muligheder. Jeg har svært 
nok ved at vælge mellem alle de muligheder, jeg selv står med! 

Jeg har fået så stærkt et indtryk af, hvad det vil sige at leve 
og være ung i et udviklingsland. Det har givet mig en helt ny 
forståelse af verden og de luksusser og muligheder, jeg er så 
privilegeret med. 

Jeg har fået et hjerte for det land, fordi de børn og unge, jeg 
har mødt der, er blevet i mit hjerte.  Jeg ville ønske, jeg kunne 
dele min overfl od med dem. Jeg har lært, at alt min luksus 
herhjemme ikke skal defi nere mig eller mit liv, men at Gud er 
større end alt, hvad vi har, og hvad vi ikke har. 

Min verden, mine perspektiver og min horisont er blevet åbnet 
og jeg er så klar til, hvad Gud har for mig derude! Det har jeg 
fået med hjem. 

Vi kan altid
tænde lyset...
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Besøg vores nye web-shop 
på Hosianna.dk
(...også til mobil og iPad)

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Et projekt ved navn ”Snow 
Buddy” har for nylig sendt folk 
ud for at hjælpe ældre, der var 
sneet inde i forbindelse med 
snestormen Helena i USA.

Snow Buddy hører under non-
profi t organisationen Operation 
Blessing, som ønsker at vise 
Guds kærlighed gennem nød-
hjælp både i USA og i resten af 
verden

Blizzard Helena sendte usæd-
vanlig store mængder sne - og 
snestorm ud over store dele af 
USA i begyndelsen af januar. 

Mange ældre var sneet inde,  
indtil de fik hjælp udefra, bl.a. 
gennem Sne-vennerne fra Ope-
ration Blessing. Volontørerne 
skovlede indkørsler og biler fri 
for sne og var til stor hjælp for de 
ældre i villakvarterne.

En af dem, der fi k hjælp var Su-
zanne Shelton, som fortalte om 
den gode oplevelse til CBN.News.

- Jeg vidste simpelthen ikke, 
hvad jeg skulle gøre. Jeg skulle 
have fat i medicin til min mand, 
som har diabetes ... og det skulle 
jeg have før om torsdagen, for-
talte hun.

Men så kom hjælpen i form af 
otte lokale unge fra Snow Bud-
dies. De fjernede sneen - og det 
både hjalp og varmede de ældre.

- Tanken om at unge menne-
sker er interesserede i at hjælpe 
ældre er simpelthen så smuk. Det 
er dejligt, at der stadig er menne-
sker, der bekymrer sig for andre. 
Der er så mange ældre, der bare 
ikke kan komme udenfor og gøre 
det selv. Tusind tak, lød det fra 
Suzanne Shelton.

Bodil

’Sne-venner’ 
skovler ældre fri

Inden mange danskere, også kristne, går helt i sort, vil jeg 
fortælle en lille opmuntrende hændelse omkring præsident-
valget i Amerika, der fandt sted tirsdag d 8 november 2016.

Jeg havde været til hjemmemøde i Ålbæk, hvor vi selvfølgelig 
havde bedt for valget. Amerikanerne havde stemt. Blev Hillary 
Clinton eller Donald Trump præsident de næste 4 år? Hillary 
var en kvinde med en lang politisk karriere og Trump derimod et 
uprøvet kapitel. Det eneste formildende ved ham var hans positive 
holdning til Israel. Men jeg stolede ikke på ham. Forløbet forinden 
havde mildes talt været meget uskønt.

Jeg satte mig foran fjernsynet for at se udfaldet i Florida, som 
skulle være udslagsgivende for hvem det ville blive. Stemmefø-
ringen gik længe frem og tilbage mellem de to kandidater, og jeg 
begyndte at bede. 

Pludselig lød en klar røst: ”Nu tager jeg over”. Jeg blev fyldt 
med fred, det var som en bølge, der gik vidt omkring, og jeg er 
sikker på også til mange andre kristne, især i USA. Jeg slukkede 
for fjernsynet, gik i seng og sov.

Næste morgen, da jeg læste, at Trump var blevet Amerikas næ-
ste præsident, blev jeg forundret, men var helt tryg ved situationen. 
Alt var i Herrens hånd - ikke i min.

Vi er som troende nødt til at hvile i, at Gud overstyrer verdens-
situationen her på jorden. 

Vi må bare have tillid til 
og fællesskab med Jesus 
Kristus altid i alle ting.

Gud giver tryghed

En læser har delt følgende på 
Facebook:

Hvad handler bekymringer 
om: En undersøgelse viser, at 
40 procent handler om noget, 
som aldrig vil ske. 30% af vore 
bekymringenr handler om noget 
i fortiden. 12% handler om kritik 
fra andre, 10% handler om hel-
bredet, som kun bliver dårligere 
af stress - og blot 8% drejer sig 
om virkelige problemer, man vil 
møde. 

Med andre ord: Vi bekymrer os 
som regel helt unødvendigt. 

Bibelen siger: Vær ikke be-
kymrede for noget, men bring i 
alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med 
tak. Fil 4,6.

...Men 8 procent af alle bekym-
ringer er jo stadig:

Reelle bekymringer
Vi købte et gammelt hus ude på 

landet af to ældre søstre. Vinteren 
nærmede sig, og jeg var noget 
bekymret over husets manglende 
isolering.

- Hvis de gamle damer har kun-

net bo her i alle de år, så kan vi 
også, erklærede min mand med 
overbevisning i stemmen.

Omkring nytårstid faldt tem-
peraturen til under frysepunktet, 
og en morgen vågnede vi og så, 
at væggene i soveværelset var 
dækket af et tyndt lag is. Min 
mand ringede til søstrene for at 
spørge, hvordan de havde holdt 
huset varmt. Efter en kort samtale 
lagde han noget slukøret røret på.

- De sidste 15 år har de tilbragt 
vinteren på De kanariske Øer, 
mumlede han.

Overfl ødige bekymringer

De vandt billetter til Silence

Torbjörn Stålander
Brombærvej 11
4600 Køge

Hanne Bavnbæk
Akacievej 22
7700 Thisted 

Birgitte Grove Høgh 
Haydnsvej 3
7500 Holstebro 

Det rigtige svar var: 
Liam Neeson.

Præsidentvalgkampen i USA mellem kandidaterne Donald 
Trump og Hilary Clinton var et hårdt opgør. Men det har fået 
mange til at bede for USA og den nye præsident.

CBN.News bragte et indslag 
om Suzanne Shelton, der fi k 
hjælp af en fl ok unge med 
sneskovle.

Disney-fi lmen SnowBuddies 
har lagt navn til projektet, som 
hjalp ældre i Virginia efter at 
store dele af USA var blevet 
ramt af snestormen Helena 
omkring den 8. januar.

Konkurrencen om 3 x 2 biografbilletter blev vundet af:

Tillykke:

- Hvordan klarede de gamle 
damer dog at holde varmen i 
det iskolde hus?
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