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Borgmester starter kristent gymnasium i Kbh.
Af Henri Nissen

Dragørs borgmester Eik Bi-
strup (Venstre) står i spidsen 
for en arbejdsgruppe, der vil 
oprettet Hovedstadens Kristne 
Gymnasium. 

Projektet har været undervejs 
i tre år, og man forventer at slå 
dørene op i august 2018, oplyser 
borgmester Eik Dahl Bistrup fra 
Dragør.

- Regner I med at kunne starte 
i 2018?

- Ja, vi har en deltidsansat som 
lige nu sender ansøgning ind for 
opstart i sommeren 2018. 

Vi har allerede nu 12 tilmeldte 

efter blot at have været ”online” i 
et par uger. Vi oplever stor inte-
resse fra mange, der kontakter 
os. Både kommende elever/
forældre samt potentielle lærere, 
der deler vores vision, fortæller 
Eik Bistrup.

- Hvorfor er der behov for et kri-
stent gymnasium i København?

- Hovedstaden har en hel del 
kristne friskoler, som vil være en 
naturlig ”fødekæde” til et kristent 
gymnasium. 

Som forældre oplever vi, at der 
på mange gymnasier i hoved-
staden er en drukkultur og nogle 
værdier, som vi ikke ønsker for vo-
res børn. Vi ser os dog ikke som 
eksklusive – vi vil gerne være et 

åbent gymnasium, hvor alle er 
velkomne, kristen baggrund eller 

ej, men også et gymnasium hvor 
de kristne værdier er i centrum. 

Vi tror både på uddannelse - 
og dannelse! At give vores børn 
en sund ballast og nogle sunde 
værdier er mindst lige så vigtigt 
som uddannelse. Derfor vil vi 
gerne sætte fokus på områder 
som iværksætteri, politik, sam-
fundsdebat osv. Kristne er en 
del af dette samfund, og det vil 
vi fokusere på i Hovedstadens 
Kristne Gymnasium.

Også fælleskirkeligt
Til forskel fra det Kristne Gym-

nasium i Ringkøbing, der er bun-
det til den lutherske bekendelse, 
vil det nye gymnasium blive fæl-

leskirkeligt. Det vil nøjes med at 
tage udgangspunkt i den apo-
stolske trosbekendelse, uden at 
knytte til ved bestemte kirkelige 
grupperinger. (Den apostolske 
trosbekendelse er en oldkristen 
formular, der kort udtrykker nogle 
af de mest centrale læresætnin-
ger i den kristne kirke. Den er 
fælles for alle kristne kirker.)

Gymnasiet vil altså både ap-
pellere til frikirker og folkekirken. 

- Hvilke kirker er repræsenteret 
i bestyrelsen?

- Først og fremmest så er det 
ikke enkelte kirker, der står for Ho-
vedstadens Kristne Gymnasium. 

Det er en gruppe kristne for-
retningsfolk, der sammen deler 

visionen om et kristent gymna-
sium i Hovedstaden. 

Det er dog vigtigt for os, at 
vores bestyrelsesmedlemmer har 
et godt bagland i en lokal kirke. 
Vi har bestyrelsesmedlemmer, 
der har deres bagland i Luthersk 
Mission, lutherske frimenigheder, 
Københavnerkirken, Apostolsk 
kirke samt Pinsekirken, fortæller 
Eik Bistrup, der selv tidligere har 
fungeret som præst i en uafhæn-
gig pinsekirke.

- Jeg stoppede som præst i en 
pinsekirke for 5 år siden. Efter-
følgende var jeg i erhvervslivet 
som iværksætter, hvorefter jeg 
for tre år siden blev borgmester 
for Venstre i Dragør Kommune.

Der er behov for et fælleskirkeligt gymnasium i Storkøbenhavn, mener Dragørs borgmester Eik Bistrup (Venstre).

Eik Bistrup vandt valget for 
Venstre I Dragør kommune.

Tusindvis bliver kristne Tusindvis bliver kristne 
ved dansk kampagne i Beninved dansk kampagne i Benin

Udfordringens bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen var med Gospel Outreach i Benin, hvor tusindvis tog imod Jesus i stedet for voodoo. Side 12-13.
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Bed for 2017
* Bed for politikere og medier.
* Kristne gymnasier og skoler.

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

* Vær selv en 
velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!

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

Vesterbro-præst holder foredrag 
i Christianskirken i Aarhus
Den 9. februar taler Andreas Rasmussen 
i Christianskirkens krypt om arbejdet 
blandt asylansøgere i København. Han 
ser de mange fl ygtninges tilslutning til 
kirken både som et stort privilegium og 
en udfordring. 

Som præst har Andreas oplevet en stor 
tilstrømning af indvandrere og asylansøgere 
til sin kirke på Vesterbro. Det er en af de po-
sitive konsekvenser ved fl ygtningekrisen, at 
kirken omfavner dem, som er fl ygtet til vores 
land, om så de er kristne i forvejen eller ej. 

Det er en stor berigelse for Apostelkirken, 
men det også en opgave, der må tages 
alvorligt. Derfor bliver emnet, når Andreas 
Rasmussen kommer til Christianskirken: ”Den største gave og 
den største opgave. Rapport fra Apostelkirkens arbejde blandt 
asylansøgere”.

Bodil

Lehnart Falk går på pension 
efter 11 år på posten som 
generalsekretær i ADRA Dan-
mark. Her ser han tilbage på sit 
arbejde for den organisation og 
kirke, han elsker.

ADRA er en udviklingsor-
ganisation, som er oprettet af 
Adventiskirken.

- Hvad fi k dig i sin tid til at sige 
ja til posten som ADRA Dan-
marks generalsekretær?

- Jeg havde oplevet rigtig 
mange store og spændende ting 
i min karriere, men jeg ønskede at 
lægge mine sidste år på arbejds-
markedet i den kirke, jeg elsker.

- Hvilke mål havde du sat for 
ADRA med dig som leder, da du 
startede?

- I en af de første artikler jeg 
skrev i ADRA Nyt, brugte jeg et 

billede fra fodboldverdenen. 
Jeg beskrev drømmen om 

at spille i superligaen. For mig 
handlede det om at lede en 
professionel organisation, der er 
anerkendt for sit arbejde, som kan 
spille bold med de store, og som 
kirken kunne være stolt af.

Kom i Superligaen
Hvilke succeser vil du frem-

hæve?
- Vi kom til at spille i Superli-

gaen. Vi kom på fi nansloven både 
med en humanitær partnerskabs-
aftale med udenrigsministeriet og 
en rammeaftale for udviklings-
arbejdet. Vi har været med til at 
skabe forandringer, som er så 
store, at vi selv overraskes. 

Fred i det nordlige Uganda, det 
førende medieprogram i Malawi, 
1. præmie for Afrikas bedste 
børneprogram osv.

- Har du opnået det, du ville?
- I forbindelse med min afsked 

har jeg fået utrolig megen positiv 
feedback fra det globale ADRA 
netværk, men jeg er sådan skruet 
sammen, at jeg aldrig bliver 
tilfreds. Jeg tror, den dag du hol-
der op med at drømme og have 
visioner, så dør du.

Vidunderligt skabt
- Hvad har du lært undervejs?
- Måske den vigtigste lektie er 

forståelsen af, hvor vidunderligt 
vi er skabt. 

Der ligger en utrolig evne, trang 
og et potentiale til vækst i hvert 
eneste menneske. 

Udvikling handler om at få 
denne trang sluppet fri. 

Vi må holde op med at behand-
le andre som svage og fortabte 
og se os selv som de kloge, der 
kender hele sandheden eller har 

løsningen på alt. Vi må stoppe 
med at forsøge at løse andres 
problemer på vores måde, men 
hellere støtte der, hvor de er.

Det har været fantastisk. Man-
ge gange har jeg oplevet, at døre 
åbnes, hvor jeg kun så en mur. 

Jeg har ikke sagt det højt ret 
ofte, fordi jeg hellere ville være 
ydmyg og taknemmelig, men jeg 
har mange gange sagt til min hu-
stru: ”Nå, det var sådan, Herren 
ville løse problemet.”

Jeg kan kun ønske min efter-
følger Guds velsignelser med 
ordene fra Josva 1:8.: ”Jeg har 
indsat dig; vær modig og stærk! 
Nær ikke rædsel, og lad dig ikke 
skræmme, for Herren din Gud 
er med dig overalt, hvor du går.”

Henri.

ADRA generalsekretær 
stopper efter 11 år

Fascinerede
af himmel-
fænomener
Bisole-fænomen efter bedesamlinger i 
Aarhus i 2015 – ligesom i Finland.

TV2s ”vejrprofet” Anders Brandt beskrev det usædvanlige himmelfænomen 
dagen derpå, tirsdag d. 8. september, på TV2s hjemmeside og Facebook.

På bagsiden af Païvi Heikkilas bog gengives det fi nske himmelfænomen nederst på bagsiden.

store skift i det politiske liv.
På bagsiden af hendes bog, 

som Udfordringen har udgivet 
på dansk, ses et foto af bisole-
fænomenet, hvor der på grund af 
isfl ager i de højere luftlag viser sig 
tre sole på himlen. 

I september 2015 blev Païvi 
inviteret til Danmark, hvor hun 
bl.a. holdt et velbesøgt seminar 
i Citykirken i Aarhus lørdag og i 
Slagelse søndag. 

Stor var forbløffelsen i bede-
grupperne, da man mandagen 
efter Païvis besøg oplevede det 
samme meget sjældne himmel-
fænomen med tre sole på rad 
- over Danmark! 

Païvi og bedegruppen i Aarhus 
tog det som en bekræftelse på, at 
Gud virkelig hører bøn for Dan-
mark - og manifesterer sin magt 
både på himlen og jorden.

Da Païvi i 2014 talte på Vikin-
gemuseet i Ribe, hvor der var 
udstilling for ”kristne vikinger”, 
dannede skyerne bagefter et kors 
på himlen. Tilfældigt...?

Henri.

Den fi nske bønne-apostel Païvi Heikkila fortæller i sin 
bog om et sjældent bisole-fænomen, som viste sig ef-
ter den første bønnesamling på Savonlinnas rådhus. 

Det var her, den store bønnebevægelse i Finland star-
tede, som førte til en samling af 10.000 forbedere - og 

Flere end 400 til fest for Grønland 
I anledning af ’Fest for Grønland’ lørdag den 4. februar blev 
alle sømandshjemsbestyrere og missionærer i Grønland kaldt 
hjem for dels at berette om hverdagen i det smukke land mod 
nord, dels om hvorfor kristen mission er vedkommende for 
mange grønlændere. Samtidig var det nok også Danmarks 
største kaffemik!

De 415 tilmeldte til festen vidner om en stor interesse for både 
mission og Grønland, hvilket får generalsekretær Nicolaj Wibe til 
at juble: 

”Det er første gang, vi arrangerer en fest for Grønland, og jeg er 
både stolt og taknemlig over den store opbakning.  Vi vil så gerne, 
at vores arbejde i Grønland ikke bare er Sømandsmissionens 
projekt, men et projekt, der kan bredes ud til mange. Bestyrerne 
og volontørerne har alle menigheder, de kommer fra, og det ser ud 
til, at vi har en bred opbakning fra deres baglande.”

Hvorfor vi laver en Fest for Grønland?: ”Det gør vi af kærlighed 
til det store smukke land og folk. Ofte når vi hører om Grønland, 
hører vi om problemer. Det, synes vi, er ærgerligt, fordi der også er 
så meget godt at fortælle. Fx er det interessant at lægge mærke til 
vores volontører, som arbejder på de grønlandske sømandshjem. 
Der er så mange af dem, der kommer til at elske kulturen, naturen 
og hverdagens hyggelige møder med grønlændere,” tilføjer han 
begejstret.

Hanne

Andreas Rasmus-
sen, sognepræst 
ved Apostelkirken i 
København.

’Fest for Grønland’ 
handler om mission 
- men også kaf-
femik med mange 
gode kager. 



Udfordringen søndag den 5. februar 2017 INTERVIEW . 3

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. 

Karin fandt Gud 
i USA og beholdt 
ham herhjemme
Som ung emigrerede Karin til USA. Hun var ikke religiøs, tværtimod. 
Men da hun var nær ved at miste sit barn, råbte hun til Gud og bad om 
tilgivelse for sit vilde ungdomsliv. Da hun vendte hjem til Danmark, var 
det svært at fi nde nogen, som hun kunne dele sin ensomme tro med.

Af Henri Nissen

- Er det mon Guds straf? tænk-
te Karin, da hun fødte et barn, 
der var helt blåt.

- Barnet blev straks taget bort 
efter fødslen. Det var en dreng. 
Og fødslen skete i Tuscon, Ari-
zona.

Karin var sammen med sin 
mand rejst til USA for at arbejde 
med møbelsalg i en dansk butik. 
Hendes mand Thorkild havde 
været trainee i møbelbutikken og 
var blevet spurgt om at komme 
tilbage. Da han havde fundet Ka-
rin, emigrerede de tre år senere.

Slet ikke religiøs
At Karin troede, at det blå barn 

måtte være Guds straf, skyldtes 
bestemt ikke en streng religiøs 
opdragelse:

- Nej, vi var ikke kristne i mit 
barndomshjem, nærmest tværti-
mod. Vi bad ikke og hørte ikke om 
Gud; kun juleaften, smiler fynske 
Karin og fortsætter alvorlig:

- Jeg havde faktisk en meget 
træls barndom. Min far var psy-
kisk syg. Og som barn bad jeg 
derfor også Gud om hjælp. Men 
det er en anden historie... 

Jeg er en synder
- Da de nu hurtigt tog mit blå 

barn fra mig, var jeg klar over, at 
han ville få svært ved at overleve. 
Og jeg tænkte straks, at det var 
på grund af mine synder. 

Jeg var udmærket klar over, at 
jeg var en synder. Jeg levede et 
meget verdsligt liv som ung. 

Nu lå jeg der, og mit barn var 
døden nær, så jeg råbte til Gud 
om tilgivelse for alt det, jeg havde 
gjort forkert i mit liv.

Kort efter kom de ind og sagde, 
at nu var min søn Steven helt 
rask, og de kunne ikke fi nde no-
get, der var galt...  Og det tog jeg 
som et tegn på, at Guds havde 
grebet ind, siger Karin.

Fik bibel af nabo
- Jeg begyndte nu at læse i 

en bibel, som jeg fi k af en venlig 
nabo. Det er meget nemt at tale 
med andre om tro i USA, fortæller 
Karin, som følte at Gud sendte 
”tilfældige” personer på hendes 
vej, som kunne opmuntre hende. 

- Jeg har altid godt kunne lide 
at tegne. Da jeg kedede mig ved 
at gå derhjemme som husmor, gik 
jeg til en privat tegnelærer. 

Dér var der også en elev, som 
hed Yolanda. Hun snakkede altid 
om Jesus. Jeg syntes godt nok, 
det var lidt underligt i starten, 
men vi blev de bedste veninder. 
Og efterhånden kom vi mest til 
tegning for at snakke om Jesus 
og Bibelen. Jeg tror, Gud sendte 
hende på min vej. Hun var en stor 
opmuntring.

Jeg kom aldrig i en kirke i USA. 
Der var et eller andet, der holdt 
mig tilbage. Men derovre er der 
heldigvis en del forkyndelse i 
radio og tv, som man kan følge.

Min mand blev dog ikke troen-
de på samme måde. Han har vist 
altid syntes, at jeg gik for meget 
op i det med Gud, smiler Karin.

Hjemvé efter Danmark
- Efter ti år fi k vi hjemvé og rej-

ste til Danmark. Arizona er jo en 
ørkenstat med kæmpekaktusser, 
tæt på Mexico og Californien. Det 
var et herligt land, et pragtfuldt 
sted. Men vi ville hjem, så bør-
nene kunne komme i en dansk 
skole og vokse op som danskere. 
Foruden Steven fi k vi en pige, 
Christina, i de 10 år fra 1984-94, 
hvor vi boede derovre. 

Da Christina kom i dansk skole, 
sagde hun til mig: ”Jeg synes, du 
sagde, at Danmark også var et 
kristent land. Men jeg synes altså 
ikke, de tror på samme måde...”

Alene med troen
- Vi slog os ned i Kværndrup 

på Midt-Fyn, det samme område, 
som jeg kom fra. 

Det var da frustrerende, at 
jeg ikke kunne dele min tro med 
familien, som jo syntes, det var 
en anden Karin, de fi k hjem fra 
USA, end den Karin, de huskede. 

For jeg havde jo levet et meget 
verdsligt liv, før jeg blev gift. Og 
nu var jeg helt anderledes. Så i 
starten tog de afstand - nu går 
det bedre, og de kan se, at det 
giver mig noget.

Men der gik en tid, hvor jeg var 
meget alene med min tro.

Gud var der alligevel
Karin har ofte oplevet, at der 

”tilfældigvis” skete noget i hendes 
liv, som var svar på noget, hun 
havde bedt om. Hun kan nævne 
mange eksempler. Også i den 
periode, hvor hun ikke var med 
i en kirke, men kun havde Jesus 
at snakke med.

- Vi oprettede en postordre-
virksomhed, da vi kom hjem, hvor 
vi handlede med sportsartikler. 

Vi havde regnet med, at vi 
skulle leve af det. Men det var nok 
lidt for tidligt dengang. Vi kunne 
ikke komme af med vores varer, 
husker Karin. 

Hendes mand Thorkild blev i 
stedet ansat ved Kvik køkkener i 
Odense, mens hun fortsøgte at få 
solgt varerne, så de kunne lukke 
postordre-fi rmaet.

- Jeg kan huske, at jeg havde 
en masse gymnastiktøj, som jeg 
ikke kunne komme af med. Men 
jeg havde jo lært at bede til Gud, 
så jeg bad om, at jeg måtte slippe 
af med det. Og pludselig en dag 
dukkede der en mand op fra 
Aarhus. Og han købte det hele!

Døbt i Svendborg
Thorkild blev nu bestyrer af 

Kvik køkkener i Svendborg. 
- Jeg selv søgte ind i de kristne 

kredse. Jeg fandt ud af, at der 
var noget, der hed Kristne For-
retningsfolk (FGBMFI). Gennem 
dem kom jeg også i kontakt med 
de kristne kvinder i Aglow. Det 

fællesskab har været til utrolig 
stor velsignelse for mig.

Gennem mine nye venner fandt 
jeg frem til Pinsekirken i Svend-
borg et par år senere og valgte at 
blive døbt i april 1998. 

For hende er der ikke noget 
bedre end at være med i det 
kristne arbejde. Hun har fx delt 
Julens Udfordring ud. Og hun 
har været med i kirkens sociale 
projekt ”Hjerterummet”. 

- Det er bestemt ikke spild af 
tid, fastslår hun. 

Velsignelse over familien
- Min mand kom senere til 

Kviks hovedkontor i Vildbjerg. 
Det er ikke altid, han selv kan 

se det, men jeg synes, velsignel-
serne regner ned over familien, 
griner Karin.

Hun fortæller, at manden hav-
de en tegning hængende af et 
skib, som han ønskede sig. 

Efter at han havde været med 
hende til Letland og endda været 
rundthåndet overfor en menighed 
derovre, oplevede han - uden at 
vide det - den guddommelige lov 
om at ”så og høste”. 

Han fandt nemlig lige netop 
dét skib, han ønskede sig. Og 
der skete samtidig ændringer på 
arbejdet, så det blev muligt for 
ham at købe skibet. 

- Og jeg står jo bare på side-
linjen og ser, hvordan velsignel-
serne bliver lagt til rette for os, 
når vi beder om dem, konstaterer 
Karin begejstret. 

Dejlige børn i pleje
Efter en periode at have solgt 

køkkener, gik Karin et års tid uden 
arbejde. Det var en periode, hun 
nød meget. Men hun måtte i gang 
igen og tog noget rengøringsar-
bejde, bare for at tjene penge.

Men snart kom der proble-
mer med ryggen, så hun måtte 
stoppe. Og igen føler Karin, at 
Gud lagde et nyt job til rette.

- Det var et ønskejob i en Neye 

læderforretning, hvor jeg havde 
en rigtig god arbejdsgiver, som 
jeg kunne snakke godt med.

Da jeg fem år senere gerne 
ville i gang med at passe børn til 
afl astning af børnefamilier, lagde 
det hele sig også til rette på en 
fantastisk måde. 

Da jeg snakkede med en dame 
fra kommunen, spurgte hun selv, 
om det ikke var noget med børn 
i afl astning. Og så fi k jeg nogle 
dejlige børn i pleje.

Ser Guds hånd i det
- For andre kan det virke som 

tilfældigheder, men for mig er 
det bare stort, når jeg ser Guds 
hånd i det hele, siger Karin og 
fortsætter:

- Vi var på Turø og ønskede 
at flytte derover og bo på en 
bestemt vej med skov og mark, 
men der var ingen huse til salg, 
og vi kunne heller ikke købe en 
byggegrund. - Men efter at jeg 
havde bedt over det, var der 
pludselig en veninde, der fortalte, 
at hendes ejendomsmægler-søn 
netop havde fået et hus til salg 
på Turø. Og det var netop på den 
vej! Så dér bor vi nu.

Israel i hjertet
Karin har næsten hvert år væ-

ret i Israel, og hun har haft tre af 
pigerne i afl astning med på ferie. 

- Det er sådan, at jeg bliver 
genkendt i paskontrollen. ”Nå, 
skal du nu herned igen?” 

Hun har rejst alene og i grup-
per. Første gang var også et 
”mirakel” for hende. 

- Jamen, er det ikke fantastisk, 
udbryder Karin på fynsk: 

- Min svigermor har en fætter, 
som har en datter, som er kon-
verteret til jødedom og er rejst 
derned som ung. Og ved min 
svigermors 75 års-fødselsdag 
kommer jeg til at sidde ved siden 
af forældrene og får kontakten og 
bliver inviteret til at bo gratis hos 
datteren - i Jerusalem!

Jeg synes, det er så fantastisk 
at se alle stederne, hvor Jesus 
gik, - og se, hvordan profetierne 
i Det Gamle Testamente nu går 
i opfyldelse. Hvordan jøderne er 
kommet hjem fra alle verdens-
hjørner. Og hvordan nogle af 
jøderne - de messianske - får 
øjnene op for, at Jesus virkelig er 
deres ventede Messias. 
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Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

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

Det er meget vigtigt for en 
menighed at få en præst med 
en sund forkyndelse - og en 
personlig tro. Derfor har DBI 
og MF nu udgivet en fælles 
vejledning i præstevalg.

Selv om den lutherske kirke 
går ind for tanken om det almene 
præstedømme, hvor alle kristne 
i princippet anses for at være 
præster, spiller en menigheds 
offi cielle præst dog en helt afgø-
rende rolle. 

Fordi menneskers tro i høj grad 
formes af præstens forkyndelse, 
er det afgørende, at præsten har 
en sund bibelsk teologi og formår 
at formidle evangeliet enkelt og 
klart, forklarer Nils Andersen fra 
Menighedsfakultetet.

Start med præsteløftet
DBI og MF opfordrer til, at  

menighedsråd er meget omhyg-
gelige i hele processen, når de 
vælger ny præst. Som en hjælp til 
dette har de teologiske institutter 
udarbejdet en vejledning, der be-
står af tre forskellige dokumenter. 
Dokumenterne handler om hhv 
præsteløftet, præstevalg i valg- 
og frimenigheder og Forslag til 
spørgsmål, der kan stilles ved 
ansættelsessamtalen.

Dr. theol. Kurt E. Larsen skriver 
om præsteløftet:

”I den danske folkekirke af-
lægger den vordende præst et 
præsteløfte i forbindelse med 

sin ordination. Oprindelig var der 
tale om en ed, men fra 1870 blev 
eden forandret til et løfte. I løftet 
gives der tydelige pejlemærker 
om, hvad man kan forvente af en 
evangelisk-luthersk præst. Derfor 
er det også en god rettesnor for 
det menighedsråd, der står over 
for den vigtige opgave at skulle 
vælge en præst.”

En præst lover ”med regn-
skabsdagen for øje” at lægge 
vægt på bl.a. disse fi re vigtige 
principper:

1. En præst skal forkynde 
Guds ord rent. 

- Man kan fi nde hjælp til den 
rette forkyndelse i trosbekendel-
serne, som er en sammenfatning 
af kirkens forståelse af Bibelen. 
I den evangelisk-lutherske kirke 

bekender vi fx troen på ”kødets 
opstandelse og det evige liv”.

2. En præst skal undervise 
og forsvare luthersk kristen-
dom. 

Det handler om frelsen af nåde 
alene og om - med præsteløftets 
ord - at »… bekæmpe sådanne 
lærdomme, som strider mod 
folkekirkens trosbekendelse; 
samt at jeg troligt vil arbejde for 
ungdommens kristelige oplysning 
og vejledning.«

3. En præst skal forvalte 
sakramenterne med ærefrygt.

En præst må ikke ”sjuske” med 
de hellige handlinger dåb og 
nadver, så deres præg af højtid 
og hellighed udviskes. Heller ikke 
må en præst egenhændigt ændre 
på ordlyden i ritualerne og fylde 
dem med sit eget indhold. 

4. En præst skal med sit 
eget liv være et eksempel for 
menigheden. 

Man kan ikke sige et fra præ-
dikestolen og gøre noget helt 
andet i hverdagen uden at være 
utroværdig. En præst kan hel-
ler aldrig sige og gøre ting som 
»privatperson«. 

Præsten skal være et godt 
eksempel, både når det gælder 
etiske spørgsmål, og når det 
gælder kirkeskikke. En præst må 
behandle sin egen familie, naboer 
og samarbejdspartnere godt. 

En præst må selv søge kirken 
og gå til nadver, også når man 
ikke selv har tjenesten. En præst 
må selv gå foran med hensyn til 
gode kristne vaner. Har præsten 

børn, må disse døbes. Præsten 
må bede aftenbøn med dem og 
opdrage dem i den kristne tro, så-
dan som han ved dåben formaner 
forældre og faddere til at gøre det.

Ansættelsessamtalen
I dokumentet om ansættel-

sessamtalen hedder det, at de 
følgende spørgsmål kan hjælpe 
til at sætte fokus på de teologiske 
og menneskelige aspekter. 

- Hvorfor har du valgt at blive 
præst?

- Hvad er det mest centrale i 
den kristne tro?

- Vi siger i trosbekendelsen, 
at Jesus er opstået fra de døde.  
Hvordan forstår du det udsagn?

- Hvordan vil du defi nere kir-
kens mission?

- Hvilken betydning har kirken 
for det moderne samfund?

- Findes der en bibelsk etik?
- Hvordan vil du favne menne-

sker, som har andre livsværdier 
end dig?

- Vil du fejre gudstjeneste med 
eller for menigheden?

- Hvordan vil du inddrage 
sognets foreningsliv i kirkens 
arbejde?

- Hvor vigtigt er det, at tingene 
bliver gjort på din måde? 

- Arbejder du bedst alene eller 
sammen med andre?

- Hvordan ser du sammen-
hængen mellem dit privatliv og 
dit arbejde som præst?

- Hvordan vil du beskrive din 
personlige gudsrelation?

Vejledning til menigheder 
om valget af ny præst
Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet har udgivet fælles vejledning i præstevalg.

I samtalen med en kandidat 
kan man med fordel tale om 
præsteløftet, mener dr. theol. 
Kurt E. Larsen.

Har den kristne tro et svar til
stresstruet sygeplejeperso-
nale?

Det ser Dansk Kristelig Sy-
geplejeforening (DKS) på under 
temaeftermiddagen med titlen 
”Lad os give stressen baghjul”.

I takt med at antallet af syge-
meldinger pga. stress i sundheds-
sektoren stiger, øges også antal-
let af tilbud på kurser om stress-
håndtering fra det offentlige.

Temadag for alle
Har den kristne tro noget at 

byde ind med i den sammen-
hæng? Er tro en hjælp, når man 
trues af stress? Eller kan den 
være et problem? Hvornår er den 
det ene, og hvornår det andet?

Sådanne spørgsmål tager ph.d. 
og cand.psych. Dorte T. Viftrup 
fat på ved den temaeftermiddag, 

som DKS holder på Diakonhøj-
skolen i Aarhus den 17. marts.

Inspiration for medlemmer
Temaeftermiddagen er første 

del af DKS’ landsmøde, som 
fortsætter med et inspirationsar-
rangement for medlemmerne. 

Her vil sygeplejerske og psy-
koterapeut (MPF) Solveig Rosen-
kvist holde oplæg om:

”Hvordan bliver jeg en god 
makker til min stresstruede kol-
lega?” og ”Hvordan lærer jeg selv 
at bede om hjælp i tide?”

Man kan læse mere om lands-
mødet, hvor der også vil være 
overrækkelse af årets Omsorgs-
pris, internationalt netværk (om 
Mercy Ships), Next Generation 
og generalforsamling.

Bodil

Kan troen hjælpe mod stress 
blandt sundhedspersonale?
Dansk Kristelig Sygeplejeforening holder temaeftermiddag om tro og stress i Aarhus d. 17. marts.

Ph.d. og cand. psych Dorte 
T. Viftrup taler ved et åbent 
arrangement om tro og 
stress den 17. marts.

Sygeplejerske og psykote-
rapeut Solveig Rosenkvist  
taler til medlemmer af DKS 
om stresshåndtering.

Det er tankevækkende, hvor aktuelt Pilatus’ spørgsmål, inden 
han sendte Jesus i døden: “Hvad er sandhed?” igen er blevet 
i vor tid.

Europa-Kommisionen har netop advaret Facebook og andre so-
ciale medier om, at de skal fjerne de såkaldte “fake news” fra deres 
sider eller være forberedte på at møde retsforfølgelse. Forbuddet 
mod “fake news” kommer i kølvandet på det amerikanske valg, 
hvor politikere og mainstream påstår, at det var falske historier og 
usandheder, der gjorde, at Trump blev valgt. 

Med de forestående valg i Frankrig, Tyskland og Holland vil man 
ikke risikere noget tilsvarende, og derfor strammes nettet nu om de 
frie alternative medier, der ikke sorterer under en chefredaktion. 
I Tyskland er der fremsat et lovforslag om, at en falsk nyhed på 
Facebook skal koste 500.000 euro i bøde, hvis ikke den tages ned 
indenfor 24 timer. 

Alle kan være enige, at det moralsk set er forkert at fortælle løgne, 
men problemet er, hvem der skal afgøre, hvad der er sandhed 
og løgn. Facebook arbejder på en model, hvor hver opdatering 
er forsynet med et felt eller et fl ag, som brugere kan markere, 
hvis de mener, det er en falsk nyhed. Er der tilstrækkelig mange 
markeringer, vil Facebook se nærmere på sagen og tage stilling til 
opdateringens sandhedsværdi. Men er det ikke at lægge op til en 
stikker-kultur, hvor alle overvåger hinanden og rapporterer ligesom 
i DDR? Hvem tør fremsætte et kontroversielt synspunkt? 

Og hvor ubehageligt og skamfuldt bliver det ikke, når ens ven-
ner markerer, at man lyver? Og kan majoriteten afgøre, hvem der 
taler sandt? Facebook annoncerede for et par uger siden, at man 
arbejder med et journalistisk projekt, hvor brugere kan lære at iden-
tifi cere de sande historier. Hvis Facebook og Europa- Kommisionen 
sætter sådanne organer op, som skal afgøre, hvad der er sandt 
og falsk, ligger risikoen for politisk manipulation faretruende nær.

Sandhed har altid været farlig for magthavere. Fake news-jagten 
tjener ikke sandheden, men er skabt for at kunne styre og under-
trykke den, når og hvis det er nødvendigt. Fake news-hysteriet er 
også en måde at skaffe sig folkelig opbakning til censur på. George 
Orwell skrev i 1940’erne “during times of universal deceit, telling 
the truth becomes a revolutionary act.” (I en tid med universelt 
bedrag, er det at sige sandhed en revolutionær handling). I sådan 
en tid må man hente styrke i troen på Kristi ord om “at sandheden 
skal gøre jer frie”.

Hvad er sandhed  i en 
tid med fake news?
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HVOR VISDOMMEN BEGYNDER
Bibelen siger, at frygt for Herren er ”begyndelsen 
til visdom” og ”begyn delsen til kundskab”.  
Ordsprogene 14,27 kalder den endda for  
”en kilde til liv”! 

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

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

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-
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Kristne migranter med en ikke-
luthersk baggrund skal både 
kunne være medlem af en 
migrantmenighed og af folke-
kirken, foreslår Mellemkirkeligt 
Råd.

 
Antallet af migrantkirker i Dan-

mark har gennem de senere år 
været stigende. 

Samtidigt er enkelte større 
migrantkirkers tilstedeværelse 
og indfl ydelse i det etablerede 
kirkelige landskab mere tydelig 
end nogensinde. 

Og man har steder forsøgt at 
skabe et nærmere samarbejde 
mellem migrantmednighederne 
og folkekirken

Et tættere samarbejde mel-
lem migrantkirker og folkekirken 
rejser imidlertid en række prin-
cipielle kirkeretlige og teologiske 
spørgsmål.

Disse spørgsmål har et udvalg 
under Folkekirkens mellemkir-
kelige Råd arbejdet med og er 
kommet frem til en række anbe-
falinger. Efter en fælles drøftelse 
i Det mellemkirkelige Råd er de 
nu sendt videre til bispekollegiet.  

Dobbelt medlemsskab
Det handler især om ændrin-

ger i medlemsloven og handler 
også om mulighed for dobbelt 
medlemskab af folkekirken for 
enkeltpersoner.

En anden mulighed er asso-
ciering af en migrantmenighed til 
en sognemenighed og udvidelse 
af mulighederne for at rekruttere 
præster til migrantmenigheder. 

Udvalgsarbejde har på teolo-
gisk og kirkeretligt plan stor og 
direkte relevans for udvikling af 
migrantarbejdet i folkekirken, 
samt asylsamarbejdet.

Dåben skiller fortsat
Biskop Peter Skov-Jakobsen, 

formand for udvalget, understre-
ger over for Kristeligt Dagblad, 
at en eventuel ny ordning i med-
lemsloven ikke tager sigte på 
store, etablerede kirker som den 
russisk- ortodokse eller katolske.

Det er heller ikke med henblik 
på protestanter, der har et andet 
dåbssyn end folkekirken, som 
baptister og pinsefolk. 

Tilbuddet skal rette sig mod 
mennesker fra kirker, som har 
samme dåbssyn, tror på den tre-
enige Gud og har de oldkirkelige 
bekendelser som grundlag.

Ikke stjæle medlemmer
”Der er ikke tale om, at fol-

kekirken skal annektere andre 
kirkers medlemmer, men om at 
få mulighed for at byde kristne 
nydanskere velkommen og give 

dem et tilbud om både at være 
medlem af deres egen menighed 
og af folkekirken, hvis de ønsker 
det. Det er ikke muligt i dag, siger 
Peter Skov-Jakobsen til Kristeligt 
Dagblad. 

Biskoppeligt tilsyn
Hvis en migrantmenighed vil 

associere sig med en sogneme-
nighed i folkekirken, skal man dog 
som menighed underlægge sig 
det biskoppelige tilsyn. 

Derfor forestiller biskopperne 
sig, at det dobbelte medlemskab 
især bliver aktuelt for protestan-
tiske og lutherske menigheder.

Ved bispemødet  maj 2017 vil 
arbejdsgruppen mødes med bi-
spekollegiet for at gennemdrøfte 
forslaget.

Henri.

Migrantkristne skal tilbydes 
dobbelt medlemskab

Mellemkirkeligt Råd:

Pinsepræst hædres 
af den svenske konge
Den 7. februar får den svenske pinsepræst Pelle Hörnmark 
overrakt fortjenstmedaljen ”Medal of Merit” af den ottende 
grad af den svenske konge Carl XVI Gustaf.

- Det er sjovt og en ære for mig, men ikke mindst også for Pinse-
kirken. Det er ikke normalt, at der uddeles medaljer til lokale ledere 
i frikirken. Jeg er sjældent blevet så overrasket i mit liv, for det var 
virkelig helt uventet, siger Pelle Hörnmark stolt til avisen Dagen.

Han véd ikke selv, hvorfor han har gjort sig fortjent:
- Det bliver utroligt spændende at fi nde ud af. Jeg kan ikke 

engang gætte. Men der er helt sikkert nogen, der vil forklare mig 
det, siger Pelle, som blot har fået besked om at stille på Slottet kl. 
13.40 sammen med sin hustru Tina.

I en mail til kirker og mennesker i Pinsebevægelsen skriver Pelle:
”Medaljen siger mere om Pinsekirken betydning for Sverige end 

min betydning for Pinsekirken.” 
Forklaringen på, at Pelle Hörnmark har fået medaljen er for-

mentlig, at han som den første pinsemand er blevet formand for 
Sveriges Kristne Råd.

Henri.

Pelle Hörnmark får en fortjenestemedalje af kongen. 

Og migrantmenigheder skal kunne associere sig med en sognemenighed. Under biskoppens opsyn.

Skal migrantmenigheder integreres i Folkekirken? Det skal biskopperne diskutere på deres møde i maj. Her er der samlet 60 præ-
ster og ledere fra 30 migrantmenigheder i Danmark til konference i Kristi Himmelfartsferien 2015.

Ole Backer Mogensen blev 
på Dansk Oase repræsen-
tantskabsmøde i Karlslunde 
Strandkirke fredag d. 20. ja-
nuar valgt ind i lederskabet.

Ole Backer Mogensen er sog-
nepræst i Græsted, og gift med 
Karen Sangild Stølen og far til fi re 
voksne børn.

- DanskOase er min åndelige 
familie. Her har jeg og min familie 
fundet vores hjem og tilhørssted 
i den større Jesu Kristi kirke i 
Danmark gennem mange år, 
skrev Ole Backer Mogensen i sin 
kandidatpræsentation.

- DanskOase er en nødven-
dig del af kirken i Danmark, og 
den måde vi forkynder, lever og 
eksemplifi cerer en tillid til Hel-

ligåndens virke og Guds Riges 
virkelighed, er afhængig af, at vi 
har et klart fokus på opgaven, og 
formår at være ét og er sandhe-
den tro i kærlighed.

Han fortæller videre, at han 
tænker økumenisk - og person-
ligt er tilknyttet Det Økumeniske 
kommunitet i Bjärka-Säby i Sve-
rige. Det betyder bl.a. daglige 
tidebønner og årlige retræter. 

Han har erfaringer fra 20 års 
præstetjeneste i Karlebo, Beth-
lehemskirken og Græsted. 

Sognepræsten ønsker at 
DanskOase udvikler fl ere res-
sourcer og tilbud, som direkte 
kan bruges i en sognemenighed. 

Desuden har Ole en Psyko-
terapeutisk uddannelse i form 
af en 3-årig gestaltterapeutisk 

sjælesorgsuddannelse.
På valg var Elisa Morberg 

Wejse og Steen Balle. Elisa Mor-
berg Wejse blev genvalgt for 3 år. 
Steen Balle genopstillede ikke.

Henri.

Græsted-præst valgt ind i Oases ledelse
Ole Backer Mogensen har også en uddannelse som psykoterapeut.

Ole Backer Mogensen

Amy Orr-Ewing
kommer til 
sommerstævne
En britisk taler med det sær-
egne navn Amy Orr-Ewing er 
inviteret som taler til dette 
års SommerOase.

Men ikke nok med det. 
Hendes mand hedder ̈ Frog” 

- som oversat til dansk betyder Frø. Et øgenavn briterne ellers gerne 
benytter om de franske arvefjender.

Amy Orr-Ewing er direktør for Oxford Centre for Christian Apolo-
getics. Hun er også Europa-, Afrika - og Mellemøst-leder for RZIM 
Zacharias Trust. Begge institutioner er optaget af at forsvare den 
kristne tro og gøre det nemmere for ”tænkere” og fi losoffer at forstå 
kristendommens storhed.

Hun rejser rundt i hele verden som taler, og har blandt andet 
gæstet det Hvide Hus, Capitol Hill og adskillige universiteter, 
heriblandt Oxford, Cambridge, Wien og Hong Kong.

Til hverdag hører hun dog hjemme i Buckinghamshire, hvor 
hun og hendes mand, - Frog Orr-Ewing - sammen har plantet en 
kirke i 2010.

Amy Orr-Erving skal tale tirsdag og onsdag til aftenmødet i Store 
Telt om henholdsvis “Landet” og “Frafaldet”. 

Henri.
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Tre disciple ser et glimt af Jesus i hans herlighed
1 Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og Johannes 

(Jakobs bror) med op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. 
2 Pludselig skiftede Jesus udseende for øjnene af de tre di-
sciple. Hans ansigt strålede som solen, og hans klæder blev 
blændende hvide. 3 Derefter så disciplene Moses og Elias 
komme til syne og tale med Jesus. 4 »Herre, hvor er det skønt 
at være her,« udbrød Peter. »Hvis du synes, så vil jeg bygge 
tre hytter: en til dig, en til Moses og en til Elias.« 5 Endnu 
mens Peter talte, kom en lysende sky og indhyllede dem, 
og de hørte en stemme inde fra skyen: »Det er min elskede 
Søn. Ham er jeg fuldt tilfreds med. Lyt til ham!« 6 Disciplene 
faldt på knæ med ansigtet mod jorden, helt overvældede og 
skrækslagne. 7 Men Jesus bøjede sig ned og rørte ved dem. 
»Rejs jer op,« sagde han. »I skal ikke være bange.« 8 Da de 
kiggede op, var Jesus alene tilbage. 9 På vej ned ad bjerget 
sagde Jesus til dem, at de ikke måtte fortælle om, hvad de 
lige havde set, før han var oprejst fra de døde.

Søndagens tekst: Matt. 17, 1-9 

                        Af Claus Mester-Christensen

Henri Nissen
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Steen Jensen

Landsleder i Alpha-Danmark

At forstå profetier
Profetier har spillet en stor rolle i hele bibelhistorien. Derfor 
skal vi heller ikke betragte profetier som sekteriske eller 
ukristelige, når de nu igen optræder i vores tid. I bibelsk for-
ståelse lever vi nemlig i ”de sidste tider” af verdenshistorien, 
og herom er der profeteret i Joels Bog, at:

Engang herefter vil jeg udgyde af min Ånd over hele menneske-
heden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. 
De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme, de unge 
vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt 
med min Ånd, og de skal profetere. (Joel 3, 1-3.)

Det er det, vi ser ske i dag. 

I Gamle Testamente udvalgte Gud kun nogle få profeter for 
at vejlede Israels folk. Ofte udtalte de kritiske profetier overfor 
konger, som var kommet på afveje. 

Efter pinsedag, hvor Helligånden blev udgydt, var det al-
mindeligt, at de kristne profeterede, når de mødtes. 

I 1. Korinterbrev 12, 31 skriver Paulus: 
”I kan alle sammen komme til at profetere, den ene efter den 

anden, så alle kan lære noget og blive opmuntret og hjulpet.” 
Og i vers 39 konkluderer han: ”Altså, venner, stræb efter 

at kunne profetere, og forbyd ikke tungetale.”

Frygt og tvivl kvæler livet
I de traditionelle kirkelige kredse kender man som regel 

meget lidt til profeti. Det skyldes frygt for, at en profeti KAN 
være falsk. For en sikkerheds skyld giver man så ikke plads til 
det - men derved kommer kirken til at lide under manglende 
vejledning og åndelig indsigt. Det er bedre at give plads til 
profeti, samtidig med at man lærer at bedømme.

Åndsfyldte kristne kan ofte fornemme i deres ånd, om et 
profetisk ord - eller en prædiken, sang, tungetale - er inspireret 
af Gud eller bare menneskeord. Paulus siger i 1.Kor 2,15, at 
”Åndelige mennesker kan bedømme alle ting, men de kan 
ikke selv bedømmes af uåndelige mennesker.”

Ofte kommer kritikken af det åndelige netop fra mennesker, 
der bedømmer efter ”kødet” dvs. ud fra det menneskelige. Den 
slags overfl adisk ”bedømmelse” er intet værd. Tværtimod, 
den skader.

Profeti opmuntrer og vejleder
Profeti er ligesom andre nådegaver ment som Helligåndens 

hjælp til, at kirken lykkes og mennesker hjælpes.
Et profetisk ord kan være til enorm opmuntring og hjælp. 
Jeg har selv modtaget fl ere profetiske ord, som netop var 

præcise svar på længere tids bøn. Men jeg har også modtaget 
”profetier”, som blot var velmente ønsker over mit liv. Dem siger 
jeg også tak for, men de har ikke samme vægt.

Hvis der er tale om præcise profetier om noget, der skal 
ske i fremtiden - som dem, der er omtalt side 11 - vil profe-
terne blive bedømt på, om det går i opfyldelse. Men ligesom 
i Bibelen kan der gå mange år, før en profeti går i opfyldelse. 

Profeter ser ligesom bjergtoppene i et landskab. De ser 
ikke, hvor langt der er mellem bjergtoppene.

Selv om profetierne om, at Trump ville blive præsident, fak-
tisk gik i opfyldelse, så betyder det jo ikke, at han er ufejlbarlig. 
Gud har brugt mange ugudelige konger i historiens løb til at 
ændre verdens-situationen. Nogle omvendte sig, andre kom 
på afveje. Derfor opfordres vi til at bede for alle i høje stillinger. 

Det er langt bedre end at give sig til at ”bedømme” dem, 
som den verdslige verden dømmer og anklager.

Her er en vejledning fra et profetisk team:
Alle, der modtager en personlig profeti, bør:
1. Lytte til de profetiske ord og meditere over dem. Mærk 

efter, om det giver fred.
2. Hvis det giver uro, eller skaber frustrationer, så tal med 

dit lederskab om det profetiske ord, du har modtaget.
3. Hvis det handler om afgørende spørgsmål i dit liv, bør du:
a) Bedømme og vægte ordet ud fra bibelske principper
b) Dele ordet med en kristen, du kender og har 

tillid til, og ikke handle på ordet uden bekræftelse 
og rådgivning.

c) Hvis det giver fred, vil vi opfordre dig til at 
handle på det og selv blive til velsignelse for andre.

Det er ikke sikkert, at du lige-
frem er enig i, at forandring 
fryder. Måske hører du til det 
flertal af befolkningen, der i 
virkeligheden ikke bryder sig 
om forandring og helst ser, at 
alt er, som det plejer at være. 
Alligevel er der nogle gange be-
hov for forandring og fornyelse. 

På Bibelens sidste blade kan 
man læse Jesus citeret for at 
sige ”Se, jeg gør alting nyt”. 

Det er egentlig en interessant 
sætning, som du kan gøre til din 
egen. Det er ham – Himlens og 
jordens skaber - der siger, at 
han gør alting nyt. Det er altså 
ikke dig, der skal fi nde på for-
nyelse og forandring, men det 
er både hans initiativ og ansvar. 

Hvis du kigger på skaber-
værker, ser du en uovertruf-
fen kreativitet, og man må i 
sandhed sige, at mennesket 
er ’underfuldt’ skabt. Både ånd, 
sjæl og legeme er skabt af Gud, 
og det er ham, der vælger at 
gøre alting nyt. Hvis du virkelig 
trænger til fornyelse, så kan 
du slappe af og lade ham gøre 
alting nyt i dit liv. 

Hvis du derimod ikke er me-
get for forandringerne, så kan 
du alligevel hvile i trygheden i, 
hvem det er, der gør alting nyt. 

Han er ikke tilbageholdende. 
Han gør alle ting nye. Der er ikke 
den ting, han lader forblive som 
den er. Han har fat i alle dele. 
Det er en stadig og livslang 
proces, hvor han arbejder på 
alle områder af dit liv. Det starter 
med det nye liv. 

Vi må fødes på ny
Til en af de skriftkloge - Niko-

demus - sagde Jesus: ”Du må 
fødes på ny” - og det gælder 
faktisk alle mennesker. Ingen 

kan se Guds rige, hvis han ikke 
bliver født på ny. Her er der ikke 
tale om, at der fi ndes nogen 
smutveje ind i Guds rige. Du kan 
ikke tage dig sammen og være 
et godt menneske og ad den vej 
komme ind i Guds rige – du må 
fødes på ny. 

Paulus skriver, at ”hvis nogen 
er i Kristus, er han en ny skab-
ning, det gamle er forbi, noget 
nyt er blevet til.” Velkommen til 
dit nye åndelige liv, som han 
har taget initiativet til og gjort 
muligt. Alt du skal gøre, er at 
tage imod i tro. 

Du har mulighed for at tage 
Jesus med i alle ting og dermed 
være med til at gøre alting nyt. 
Tag ham med ind i dine følte be-
hov, og lad ham gøre alting nyt. 
Jeg kalder det Jesus-faktoren. 

Det er ham, som ændrer alting.

Jesus siger ”Se” - læg mærke 
til det. Læg mærke til, at noget 
nyt spirer frem. Der er noget 
nyt på vej. 

Det er en god anledning 
for dig, der læser disse linjer. 
Læg dit liv og din situation i 
hans arme og se, at han gør 
alting nyt! 

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

Ugens prædiken kan også 
læses på netkirken.dk

Der prædikes ikke ud fra Fol-
kekirkens prædikentekst, men 
du kan læse teksten til sidste  
søndag efter Helligtrekonger i 
tektsboksen her under.

Han gør
alting nyt

t

Vi kan lægge vores liv og bekymringer over til ham, som gør alting nyt.
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Sted:

Alle er velkomne

I de seneste uger har der 
verseret en debat omkring 
borgeres ret til selv at be-
stemme, om de ønsker gen-
oplivningsforsøg i fald de får 
hjertestop. Det vil sige: reto-
rikken er blevet reduceret til 
et ja eller nej til genoplivning. 
Herved mistes for mig at se 
en mængde væsentlige mel-
lemregninger, da emnet, som 
så meget andet her i livet, ikke 
er entydigt.

Jeg vil med denne kronik 
forsøge at udfolde det, jeg som 
sygeplejerske og underviser af 
sygeplejestuderende ser er de 
væsentligste områder, der skal 
medtænkes, når man taler om, 
at patienter selv skal have ret til 
at beslutte, at de vil genoplives.  

Hvad er genoplivning?
Medicinsk set er genoplivning 

et forsøg på at få et hjerte, der 
er holdt op med at slå, til at be-
gynde at pumpe igen. I proces-
sen giver man elektrisk stød til 
hjertet og giver hjertemassage, 
hvorved man trykker voldsomt 
på den dødes brystkasse, for 
at få hjertet til at pumpe blod 
rundt i kroppen. 

Det vil sige, at personen, der 
søges genoplivet har været 
klinisk død. 

Det sker ved klinisk død
Mellemregningerne, der skal 

medtages, og som vil være indi-
viduelle for hver enkelt krop, er i 
helt overordnede træk således:

En voksen menneskekrop 
består af millioner af celler, der 
udfører processer, som bruger 
ilt. Er cellerne uden ilt, har de 
fl este af dem en overlevelses-
pakke, hvor de kan køre nogle 
processer uden ilt i en kortere 
periode, men er de uden ilt for 
længe, sker uoprettelig skade 
og celledød. 

Hjertet er vores pumpecen-
tral, der sørger for at pumpe 
blodet rundt til alle celler, så bl.a. 
livsnødvendig ilt og nærings-
stoffer kommer ud til vore celler, 
og affaldsstofferne fra cellernes 
stofskifte fjernes igen.

Lungerne: Genbrugsplad-
sen for ilt er vores lunger. Her 
udveksles kuldioxid, som er et 
affaldsprodukt fra forbrændin-
gen i cellerne, med ny frisk ilt. 
For at denne udveksling kan 
ske, må lungevævet ikke være 
stift eller ødelagt. 

Nyrerne: Vore nyrer er både 
rensningsanlæg og genindvin-
dingsanlæg: Udover udskillelse 
i urinen af affaldsstoffer fra bl.a. 
cellernes forbrænding, fi ltreres 
og genindvindes også vigtige 
næringsstoffer, og samtidig er 
nyrerne meldestation til krop-
pen om, hvordan blodtrykket er. 

Nyrerne er ret sårbare over 
for mangel på blodtilførsel. Via 
komplicerede processer med-
virker signalstoffer fra nyrerne 
derfor til at opretholde trykket i 
blodbanen. 

Hjernen: Mange af disse 
processer styres fra vores hard-
disk/kommandocentral – hjer-
nen. Også den er fuldstændig 
afhængig af at få tilført ilt, for at 
kunne fungere. 

Alt dette ved de fl este af os 
sikkert allerede, men for at 
forstå de meget komplicerede 
sammen hænge, kræves års 
studier inden for de forskel-
lige sundhedsfag…og så er 
der selvfølgelig meget, som vi 
endnu ikke ved fuldt ud.                        

Når døden udskydes                                                                                                     
Pointen er, at det er ikke nok 

at sætte hjertet i gang igen, 
hvis andre vitale organer har 
taget skade under hjertestop-
pet, enten fordi der har været 
stop i blodcirkulationen for 
længe, så organerne har taget 
skade, eller fordi de i forvejen 
er så nedslidte, at de ikke kan 

tåle iltmangel lige så godt som 
sunde organer.

Vi er blevet så dygtige, at det 
langt hen ad vejen er muligt at 
udskyde døden via teknologier 
som respirator, dialyse, kun-
stige hjerteklapper og via me-
dicin som blodtrykssænkende, 
kolesterolsænkede medicin 
eller brug af antibiotica. 

Jeg mener, vi skal takke vo-
res Skaber for, at han har udsty-
ret os med intellekt og materiel 
velstand, så det er blevet muligt. 

Men vores problem i dag er, 
at disse teknologier også kan 
forlænge dødsprocesserne og 
dermed påføre det enkelte men-
neske lidelse. I dag er grænsen 
mellem liv og død ikke altid lige 
klar – behandlingsmæssigt set. 

Selvbestemmelse
Ifølge Sundhedsloven skal 

patienter give informeret sam-
tykke til behandling. Her viser 
bl.a. patienttilfredsheds-un-
dersøgelser, at der er plads til 
forbedring i Sundhedsvæsenet 
– at man ikke altid er i stand til 
at skabe rum og tillid til, at en 
dialog med information om be-
handlingsmæssige muligheder, 
bivirkninger og begrænsninger 
kan komme i stand. 

Patienter har også ret til at 
frabede sig viden – så i disse 
tilfælde må sundhedspersona-
let afstå fra at give den fulde 
information.

Hvad gør vi da ved vores 
selvbestemmelsesret? Vi har 
først og fremmest brug for at 
kunne samtale om svære og 
komplicerede spørgsmål i et 
rum af gensidig tillid. 

Men for mig står det klart: Jeg 

er ikke bygningskonstruktør og 
må derfor lytte til faglig eksper-
tise, hvis jeg vil bygge mit hus 
om for ikke at risikere, jeg piller 
i en bærende konstruktion.

På samme måde er jeg nødt 
til - i tillid til at lægen vil mig det 
bedste - at stole på, at lægen 
som fagperson i samråd med 
mig er bedst til at træffe beslut-
ning om, hvorvidt genoplivning 
er sundhedsfagligt mulig og 
etisk forsvarlig. Det er faktisk 
også derfor, der fi ndes et læge-
løfte, og at sundhedspersoner 
skal autoriseres. 

Kan køre på pumperne
Jeg frygter et science fi ctio-

nagtigt scenarie, hvis man lov-
giver om, at patienter selv skal 
bestemme, om de vil genopli-
ves. Forestil dig vegeterende, 
svært hjerneskadede men-
nesker, hvis hjerte måske nok 
er kommet til at slå igen, men 
som ikke er i stand til at sanse, 
at de klinisk set lever efter et 
genoplivningsforsøg. 

Kroppe er sommetider al-
lerede nedslidte på vitale om-
råder, eller cellerne i kroppene 
tager så alvorlig skade, at de 
sommetider ikke er i stand til 
at gøre andet, end ”at køre på 

pumperne”. Derfor mener jeg, 
det vil være uetisk at lovgive 
om patienters ret til selv at be-
stemme, om de ønsker genop-
livningsforsøg, i fald deres vitale 
organer sætter ud. 

Håbet om evigt liv
For kristne vil det være bedre 

med kristne sundhedsarbej-
dere, der kan lytte til patienterne 
og støtte dem i samtalen om det 
levende håb, som vi Kristustro-
ende er genfødt til. 

For alle mennesker er det 
nødvendigt med omsorg og 
mennesker, der tør være til 
stede, når vi lider under syg-
dom eller svækkelse. Det er 
en sundhedsprofessionel og 
en menneskelig opgave for os, 
uanset hvilken intellektuel viden 
vi har fået.

Genfødsel er evig – genopliv-
ning har en tid. Den tid skal ud-
nyttes, hvor der kan reddes liv, 
og respekteres som en grænse 
der, hvor livet er udlevet. 

Af Margit Lund-Cramer

Lektor ved University College  
Lillebaelt

Sygeplejerske og 
cand scient san

 

Vi må huske, at genoplivning selv i bedste fald kun vil forlænge et menneskes liv midlertidigt. 

Vi har teknologier, der udvisker grænsen mellem liv og død. En læge kan vurdere, at en genoplivning ikke vil 
være til bedste for patienten - men det er vigtigt, at læge og patient kan tale sammen om de svære spørgs-
mål i gensidig tillid, understreger kronikøren. 

For kristne vil det 
være bedre med 

kristne sundheds-
arbejdere, der kan 
lytte til patienter-
ne og støtte dem 

i samtalen om det 
levende håb.
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Kære Orla Lindskov
Jeg føler behov for at skrive 

til dig angående en bestemt 
hændelse for nogle uger siden.

Jeg er en mand på 62, og 
de sidste mange år har jeg lidt 
af gigt i mine led. Jeg har altid 
smerter, og nogle gange, især 
om natten, kan mine smerter 
være meget slemme. Jeg er 
nødt til at tage gigtmedicin og 
ofte også smertedæmpende 
medicin.

Jeg har været kristen siden 
mine helt unge år og tilhører en 
god menighed. Menighedens 
ældste præst er afholdt af alle. 
Men nu kommer vi så til sagens 
kerne:

Det skete for nogle uger siden. 
Jeg talte med nævnte præst om 
forskelligt. Vi kom da også ind på 
problemet med min gigtlidelse 
og mine varige, stærke smerter. 
Da sagde vores ældre præst 

pludseligt: ”Du lider med Kristus 
på korset.”

Den sætning overraskede mig 
meget og har givet mig meget at 
tænke over.

Jeg ved jo, at Kristus led og 
døde for vores synders skyld. 
Han tog straffen for vores synder 
med op på korset. Han havde jo 
ingen synder selv. Men når jeg 
så lider med Kristus på korset, 
altså med mine gigtsmerter, er 
det så straffen for mine egne 
synder? 

Jeg troede jo netop, at Kristus 
også tog straffen for mine synder 
med op på korset. 

Det kan godt være, at det var 
en fortalelse af vores præst. Det 
kan også være, at han sagde 
det for at give min gigtlidelse 
en slags højere mening. Det 
er jo virkelig svært at give en 
forklaring på, hvorfor nogle skal 
lide under sygdom, mens andre 

ikke skal. Og måske især en for-
klaring på, hvorfor kristne bliver 
syge ligesom alle andre.

Mon han mente, at min gigt-
lidelse på en måde er lagt på 
mig af Gud?

Da jeg var barn hørte jeg me-
get i mit hjem om Guds vrede. 
Hvad er det for mennesker, Gud 
er vred på?

Jesu lidelse, altså syndens 
smerte, blev jo lagt på ham af 
Gud. Jeg rører vel også nu ved 
spørgsmålet, om det er Gud, der 
gør mennesker syge?

Der er for resten en ven fra 
vores menighed, der har fået 
stor hjælp til sin gigt ved at få en 
salvedug fra dig. Var det muligt, 
at du også kunne sende mig en 
salvedug?

Med venlig hilsen
”Nils.”

Kære ”Nils”
Jeg har sendt dig en salvedug, 

som du bad om.
Jeg må tilstå, at din præsts 

udtalelse, som nok var ment som 
en trøst, er problematisk. 

Udtalelsen kan nemlig misfor-
stås derhen, at din gigtsygdom og 
dine smerter er en straf, som du 
skal sone ved at blive hængt op 
på korset sammen med Kristus. 

Korset og korsfæstelsen var på 
Jesu tid den ultimative straf. Det 
var en dødsstraf for de værste 
forbrydelser. 

Men din gigtsygdom og dine 
lidelser er ikke lagt på dig af Gud 
som en straf for din synd. 

Alle mennesker har fejlet og 
syndet, så skulle vi jo alle være 
syge med smerter som straf. 

Men Jesus tog straffen med op 
på Golgatas kors. Altså for dem, 
som tager imod hans offerdød i tro. 

Han var ren, uden synd, og det 
var netop derfor, han kunne sone 
vores synder og påtage sig vores 
straf. Det, han gjorde for vores 
skyld, er fuldbragt dvs. fuldkom-
ment. Det er også fuldbragt for dig. 

Derfor giver det ingen mening, 
at du skal op på korset og lide 
sammen med Kristus. Han har 

gjort alt, hvad der skulle gøres til 
soning for dig.

Lad mig starte med at referere 
til budskabet om Jesu tjeneste, 
som det står omtalt i Esajas bogs 
kap. 63.

Her læser vi, at Jesus Kristus 
på Golgatas kors tog vores straf, 
smerte, skyld og sygdom på sig 

med op på korset. Det gælder 
også din straf, smerte, skyld og 
sygdom. Dette gælder for alle, som 
tror på korsets budskab.

Men der er desværre kristne, 
som tror, at når de rammes af tab, 
smerte og sygdom, så er det Guds 
straf. Så er det Gud, der hænger 
dem op på smerternes træ, dvs. 

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig en gang til, da 

jeg i sin tid for ca. tre-fi re år siden 
fi k tilsendt en salvedug for gigt i 
mine fi ngre. 

Jeg har gået med salvedugen 
hver eneste dag og har ikke 
mærket smerter, siden jeg fi k den.

Jeg er imponeret over det gode 
resultat med min gigt, og jeg er 
godt klar over, at bønnen til Jesus 
fra dig giver resultater. Derfor er 
jeg dybt taknemmelig. 

Venlig hilsen
        B.

Er min sygdom en straf fra Gud?

Jesus bar al vores straf på korset

Jeg er meget taknemmelig

Jesus tog straffen for vores synder med op på korset. Han havde jo ingen synder selv.

korsets træ til straf.
Men Jesu gerning på korset er 

et fuldbragt værk. Han led og døde 
for vores skyld. Som der står: ”os til 
fred kom straffen over ham.” 

Du skal altså ikke hænges op 
på korset for at lide sammen med 
Kristus. Han har taget din lidelse 
med op på korset, for at du kan 
få fred.

Korsets lære er, at Gud ikke 
straffer menneskene ved at lægge 
lidelse på dem. Korsets lære er 
også, at al sorg, al lidelse stam-
mer fra menneskets overtrædelser 
med udgangspunk i Adam og 
Evas overtrædelse og ulydighed 
mod Guds bud. 

Guds budskab i korsets evan-
gelium er, at Gud har en meget 
bedre måde at opdrage os på,  
nemlig ved sin kærlighed, og Guds 
kærlighed har Jesus vist os.

Du taler også om Guds vrede:
Guds vrede må vi aldrig sam-

menligne med menneskelig vrede. 
Den krasse opfattelse af Guds 
vrede, som var en ret almindelig 
opfattelse tidligere, gik ud på, at 
Gud tugtede menneskene til at 
adlyde. Hertil brugte han sorg, 
sygdom, ulykker og lidelser af 
forskellig slags.

Men Gud hverken køber os, 
truer os eller presser os til at ad-
lyde og til at lade os frelse. 

Hvor er det stærkt i den sam-
menhæng at tænke på beret-
ningen om Jesu helbredelse af 
de ti spedalske. Kun en af de ti 
spedalske kom tilbage og takkede 
ham. Hvad med de ni?

De utaknemmelige. Fik de de-
res spedalskhed tilbage og blev 
hængt op til straf på korset?

Nej, korset er vores pant på, 
at sådan er Gud ikke. Sådan er 
Evangeliets budskab til dig, også 
selv om du er et menneske med 
fejl og mangler ligesom alle os 
andre. Så bryd ikke dit hoved mere 
med din præsts udtalelse.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Korsets lære er, at Gud ikke straffer menneskene ved at 
lægge lidelse på dem.



Udfordringen søndag den 5. februar 2017       SMÅ OG STORE MIRAKLER . 9  

- Når jeg fortæller, at jeg er en 
kristen kunstner, tænker langt 
de fl este mennesker, at så må 
jeg jo lave kirkekunst! fortæl-
ler billedkunstner Karsten 
Auerbach.

- Det er faktisk kun få gange, 
at jeg har været ”fi n” nok til dét. 
Men mit arbejdsliv er én lang un-
dersøgelse af, hvordan man kan 
lukke kristendommen og kunsten 
ud af hver deres box – og gøre en 
kreativ  forskel. Og det er et helt 
vildt privilegium, der har ført vidt 
omkring!”

Sidst i januar kom han hjem 
fra Indien, hvor han i fl ere år har 
støttet projekter for slum- og ga-
debørn med sine kunstauktioner.

- Jeg prøver at involvere min 
egen lille provinsby. Kirkegæn-
gere eller ej – alle forstår næ-
stekærlighed og vil gerne være 
med! Jeg udstiller i en af de lokale 
folkekirker, og lokalavisen skriver 
gerne om det, fortæller han.

I december gik auktionen helt 
over forventning: Maleriet blev 
solgt for kr. 4.200, men gavmilde 
borgere i Faaborg begyndte helt 
spontant at donere ekstra beløb 

- og kunstneren endte med at 
have 10.500,- støttekroner med 
til Indien. 

Han fi k børnene i den lokale 
børnebilledskole til at male teg-
ninger til børnene i Kolkata.

Få dage senere kunne Karsten 
Auerbach afl evere malerierne til 
børnene i et YWAM-børnehus. 
Her kommer ca. 50 gadebørn 
jævnligt for at få bad, beskyttelse 
og nogle få timers normalt børne-
liv med leg og sund voksenkon-
takt, mens 10 børn bor der fast 
og går i skole. 

I et nystartet projekt i et an-
det slumkvarter holdt Karsten 
Auerbach børnebilledskole i et 
blikskur for ca. 40 børn. Først fi k 
de undervisning i tegneteknik og 
modeltegning. Bagefter skulle de 
lukke øjnene og tænke på det, 
som de drømmer om, længes 
efter og håber på – og prøve at 
tegne det. 

Mange af børnene tegnede 
de landsbyer og den natur, som 
deres familier havde forladt for at 
lede efter arbejde i beskidte, lar-
mende, myldrende Kolkata med 
sine 15 mill. indbyggere.

Henri.

Af Tina Varde

Da Henning Lar-
sen var 12 år, 
begyndte hans 
højre øje at stik-
ke lidt mærkeligt 
ud. Lægerne mente i første 
omgang, at det drejede sig 
om en pande- og bihulebe-
tændelse, men nogle måneder 
senere blev han skannet på 
Rigshospitalet og fi k konsta-
teret en enorm hjernesvulst i 
hypofysen. 

– Den havde også gennem-
brudt hjernekassen, hjernehin-
den og sad ude i ansigtet, hvor 
den trykkede på højre øje. 

Den voksede kraftigt og fyldte 
til sidst hele rummet ud – fra 
hjernekassen og ud i højre side 
af ansigtet. Man kunne røre ved 
svulsten i højre næsebor og se 
den i svælget. Den sad også 
ned langs halspulsåren, og mit 
kindben var trykket ud, fortæller 
Henning Larsen.

Operation gjorde blind
På et tidspunkt stod hans ene 

øje så meget ud af hovedet, at 
det var tydeligt at se, at der var 
noget galt. 

– Svulsten bestod af normale 
sunde celler, så jeg fi k kun stråler, 
for hvis jeg skulle have haft kemo-
terapi, skulle jeg have så meget, 
at jeg ville dø af det.  

– De forsøgte også at operere 
den væk, men det gjorde mig 
blind på det højre øje, fortæller 
Henning Larsen.

Opkald fra Vor Herre
Efter mange år med den livs-

truende sygdom, blev Henning 
opmærksom på Gud:

– Da jeg var 24 år, blev jeg 
kristen, fordi jeg havde et syn: Jeg 
så ”et billede” af mine hænder, 
som var tomme. Det fi k mig til 
at forstå, at mit hjerte var mørkt 
og tomt.

– Gennem det syn, jeg havde, 
fi k Gud adgang til at tale til mig, 
fortæller Henning.

Bagefter tog han nogle af 
sine ting, som repræsenterede 
mørket og tomheden i hans liv, 
og lagde dem ind i et skab, som 
han lukkede. 

– Fra det øjeblik, jeg vendte 
mig fra de ting, havde jeg ikke 
noget livsgrundlag længere, følte 
jeg. Hvad skulle jeg så?

Så Jesus som en 
lysende skikkelse

– En uge senere fik jeg en 
indre tilskyndelse til at tage på 
sprogskole i England. Jeg forlod 
alt for at gøre det, siger Henning.

Mens han gik på skolen i Eng-
land, inviterede en schweizisk 
pige ham med i en lokal kirke. 
Tredje gang han besøgte kirken, 
dukkede Jesus op bagerst i 
kirken.

– Jesus stod som en lysende 
skikkelse, og han rakte hæn-
derne ud mod mig… Al Guds 
kærlighed strømmede fra ham 
og ind i mit hjerte. Et slør løftede 
sig fra mine øjne, og det væltede 
ud med vand fra øjnene, fortæller 
Henning.

Først efter at have set Jesus i 
kirken, blev han klar over, at det 
var Gud, der havde givet ham 
synet og inspireret ham til at tage 
til England. 

”Henning, jeg vil 
helbrede dig.”

– Seks år senere – da jeg 
igen var i en kirke i England, 
talte Jesus til mig midt under 
lovsangen. Jesus sagde: ”Hen-
ning, jeg vil helbrede dig”.

 – Da jeg kom hjem, fortalte 
jeg venner og bekendte, at jeg 
vidste, at jeg ville blive helbredt, 
for Gud havde sagt det.

– Seks måneder senere fi k 
jeg igen en stærk tilskyndelse. 

Denne gang til at tage til en 
kirke i Toronto. 

Mærkede en varme
– Jeg boede hos et medlem af 

kirken, som satte mig af ved kir-
ken hver morgen, når han skulle 
på arbejde.

– Da jeg en af dagene ved fro-
kosttid stod i kirken, som syntes 
at være helt tom, kom en pige fra 
Sverige spontant hen til mig og 
begyndte at tale fra Gud til mig. 

Uden at kende det mindste til 
mig og mit sygdomsforløb, sagde 
hun: ”Henning, alle de år, hvor 
du har været så syg og lidt så 
meget, da forlod jeg dig ikke. Det 
er sket for, at mit navn kan blive 
herliggjort”. 

Da hun talte, mærkede jeg en 
varme omkring mit ansigt, og jeg 
vidste, at jeg var blevet helbredt.

Miraklernes tid
– En uge efter at jeg kom hjem, 

blev jeg skannet på Hvidovre 
Hospital. Lægen skrev bagefter 
til mig:

”Kære Henning Larsen. 
Miraklernes tid er endnu ikke 

forbi”. Lægesekretæren var så 
begejstret, at hun læste hele 
brevet op for mig i telefonen. 
Svulsten var forsvundet.

– Den bestod af en skal af 
almindelige celler og en masse 
blodkar, der var forbundet med 
hjernens blodkar og halspuls-

åren. Da svulsten forsvandt, 
skulle jeg derfor være forblødt. 
Det skete ikke, for alt var normalt, 
siger han.

En rystet læge
Det var i 1996 , at Henning blev 

skannet på hospitalet – en uge 
efter, at han kom hjem fra Toronto.

– Jeg havde en samtale med 
lægen kort efter. Da jeg trådte 
ind i rummet, hvor lægen sad, 
begyndte han at ryste over hele 
kroppen, fordi han var i chok over, 
at svulsten var væk. 

Jeg lagde hånden på hans 
skulder, og så holdt han op med 
at ryste. I et kvarter sad jeg og 
fortalte ham, hvad der var sket.

– Engang imellem sagde han 
ja, og engang imellem kom der 
en halvkvalt lyd fra ham, der nok 
også skulle være et ja. Ellers 
sagde han intet. Da jeg gik ud, 
blev han siddende som i chok.

Fik også meningitis
– Da svulsten blev opdaget i 

1978, fi k jeg seks måneder at leve 
i af lægerne, men jeg døde ikke, 
selvom svulsten også voksede 
meget i årene fremefter.

– På grund af svulsten fi k jeg 
nogle år senere meningitis og 
blev hasteindlagt på hospitalet. 
Da jeg fl ere dage havde ligget 
dybt bevidstløs i en respirator, 
tilkaldte lægerne mine nærme-
ste, så de kunne komme og sige 
farvel, fordi jeg kun havde nogle 
timer tilbage at leve i.

– Men Gud bragte mig igen-
nem, og jeg blev udskrevet et par 
uger senere. Jeg fi k derefter en 
tid til skanning  året efter. Den tid 
viste sig at være en uge efter, jeg 
kom fra Toronto, hvor Gud havde 
helbredt mig.

Skulle have været død
– Det står i min lægejournal, 

at Gud har helbredt mig. Læger, 
jeg aldrig har talt med, er kom-
met hen til mig for at spørge ind 
til helbredelsen, fordi der står, at 
det er Gud, som har helbredt mig. 

– Jeg ”skulle have været” død 
fem gange siden 1978. Tre gange 
sagde lægerne helt klart til mig, 
at jeg ikke ville overleve, slutter 
Henning Larsen.

Gud havde andre planer. I de 
senere år har den 51-årige Hen-
ning Larsen fra Roskilde været 
med i en team af frivillige forbe-
dere i Healing Rooms i Taastrup.

Læge skrev i journal:
”Helbredt af Gud”
for enorm hjernesvulst
Henning Larsen er et mirakel: Tre gange blev han opgivet af lægerne på grund af en kolossal 
hjernesvulst. En tilskyndelse fra Gud sendte ham til en kirke …hvor svulsten forsvandt!

Henning Larsens ansigt er stadig præget af den enorme og 
”uhelbredelige” hjernesvulst – som han blev helbredt for i en 
kirke i Toronto. Han har nu overlevet 20 år siden.

Kunst til gavn 
for indiske børn

Den lokale børnebilledskole lavede billeder til børnene i Kolkata.

I et nystartet projekt i et andet slumkvarter holdt Karsten Auer-
bach børnebilledskole i et blikskur for ca. 40 børn.
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Af Bodil Lanting

På Kirkemøtet 2017 i Trondheim 
fra onsdag 25. januar til tirsdag 
31. januar var hovedtemaet 
”Nåde”. Det store debatemne 
var dog ægteskabssyn og 
indførelse af et kønsneutralt 
vielsesritual.

Selv blandt det mindretal på 
kirkemødet, som opfatter ægte-
skab som en ordning mellem én 
mand og én kvinde, var der fl ere, 
som stemte for fl ertallets forslag. 

Mindretallets forslag, som gik 
imod en ny vielseslitugi, blev 
nedstemt med 34 stemmer for 
og 78 imod.

Det nye vielsesritual blev ved-
taget med 83 stemmer for og 29 
imod. Ialt stemte 112.

Enighed eller 
tildækket uenighed?

– Vi har fundet en konsen-
susløsning, som giver et stort 
rum for os, som har et klassisk 
ægteskabssyn. Og Bibelen er 
grundlaget for enheden, mente 
Harald Hegstad, der er MF-pro-
fessor, souschef i Kirkerådet og 
lægfolks-repræsentant for Oslo 
på Kirkemøtet.

Harald Hegstad støttede altså 
konsensusforslaget om den nye 

vielsesliturgi, selv om han har et 
klassisk syn på ægteskabet. 

Andre blandt mindretallet ad-
varede mod at stemme for kon-
senssusforslaget og opfordrede 
i stedet de bibeltro til at stemme 
efter deres overbevisning, dvs. for 
mindretallets forslag. En af dem 
var Beate Husa fra Bjørgvin Stift.

– En konsensusvedtagelse 
vil for mig fremstå som et ønske 
om at tildække den uenighed, 
som fi ndes i kirken. Folk forstår 
ikke, hvordan man kan stemme 
både ja og nej til samme forslag, 
påpegede Husa. 

Allerede på sidste års kirke-
møde vedtog man, at der skulle 

udarbejdes en liturgi, som kan 
bruges til vielse af homofi le par. 

Plads til uenighed?
Flere af mindretallets delega-

ter, blandt andre den kommende 
biskop i Stavanger, Ivar Braut, 
støttede Hegstads syn om at 
stemme for konsensusforslaget.

– Begge parter strækker sig, 
det er vedtagelsens ånd. Det er 
ikke et kompromisforslag, men en 
fælles forståelse, så langt vi kan. 
Det er værdifuldt, sagde Braut.

Men Husa og fl ere andre af-
viser det.

–  Jeg er overbevist om, at det 
ikke er en konsensusvedtagelse, 
som skaber den enhed og det 
rum for begge syn, som vi alle har 
brug for for at gå videre sammen. 
Kun en afstemming, som tegner 
det reelle billede af, hvor vi står, 
kan skabe det rum, sagde Husa.

Hun opfordrede fra talerstolen 
især biskopperne til at stemme 
imod konsensusforslaget, hvis 
de har et klassisk ægteskabssyn.

’Bibelen læses forskelligt’
Hegstad mente derimod, at 

debatten og striden ville fortsætte 
i det uendelige, hvis konses-
susmodellen blev blokeret. Han 
mener, at alle parterne ønsker at 
argumentere ud fra Bibelen - men 
kommer til helt forskellige resulta-
ter. Og dermed er der ikke grund 
til at tale om en eventuel kirke-
splittelse, mener professoren.

Samtidig opfordrer han mindre-
tallet til at stå fast.

– De skal med frimodighed stå 
for det syn, de har. Jeg mener, at 
vi gennem denne vedtagelse ska-
ber rum for, at vi kan praktisere, 
forkynde, vejlede og undervise i 
den opfattelse. Det fordrer natur-
ligvis også, at man viser respekt 
for dem, som har det modsatte 
syn, siger han til KPK.

Den norske Kirke indfører 
kønsneutral vielsesliturgi
Også nogle kirkeledere med et klassisk ægteskabssyn stemte for ”konsensusforslaget” 
under Kirkemøtet i Trondheim.

’Ubibelsk kaldes helbibelsk’
Af Bodil Lanting

”På en utrolig måde klarer 
biskop Atle Sommerfeldt at få 
Bibelen til at sige det modsatte 
af det, den faktisk siger.”

Sådan indleder chefredaktør 
Vebjørn Selbekk fra Dagen en 
lederartikel d. 26. januar. En tid-
ligere leder i avisen havde fået 
biskoppen til at reagere kraftigt 
med beskyldninger om uredelig-
hed og brud på det ottende bud 
om at sige falsk vidnesbyrd mod 
næsten.

Kreativ bibelbrug
Dagens redaktør kommenterer 

biskoppens indlæg:
”Når en biskop nævner Herrens 

ti bud og advarer om, at man er i 
færd med at bryde dem, så skulle 
det jo i udgangspunktet gøre 
stærkt indtryk. En kirkens øverste 
tilsynsmand burde kende Den 
hellige Skrift og vide, hvad han 
snakker om.”

Men dette udgangspunkt hol-
der ikke, fordi indlægget er gen-

nemsyret af biskoppens ”mildt 
sagt kreative bibelbrug. Faktisk 
præsterer han at få Bibelen til at 
sige det modsatte af, hvad den 
faktisk siger”, skriver Selbekk.

”Biskopen præsterer at kalde 
det ubibelske syn på homofile 
ægteskaber for ”helbibelsk”. Og 
han karakteriserer det som den 
”bredere, bibelsk forankrede 
ægteskabsforståelse”. 

Det må være et mesterstykke 
i kunsten at bruge ”alternative 
fakta”, mener Vebjørn Selbekk.

Den form Gud velsigner
Redaktøren undrer sig også 

over, at biskoppen ”kan få sig til at 
sammenligne det tunge samvittig-
heds- og bibeltroskabsspørsmål 
som kønsneutrale ægteskaber 
er, med uenighed om brugen af  
«elektriske guitarer, trommer og 
harmonika til gudstjenester og 
møder». 

En sådan banal sammen-
ligning er ”illustrerende for det 
forfald, den ligegyldighed og 
den ignorance, som nu præger 
teologien på ægteskabsområdet.”

For det er ikke Dagens redak-
tør, men Bibelen selv fra 1 Mose-
bog til Joh. Åbenbaring, der redu-
cerer det bibelske ægteskabssyn 
til at handle om modsatte køn, 
understreger Selbekk.

På trods af Bibelens ord
”Ægteskabet mellem mand og 

kvinde er den eneste samlivs-
form, som har Guds velsignelse 
over sig. Hvis man altså skal tage 
Bibelen alvorligt” skriver Selbekk. 

Han tilføjer, at ceremonien 
for det kønsneutrale ægteskab 
ikke indeholder bibeltekster om 
ægteskabet. De findes nemlig 
ikke. I stedet må man anvende 
bibelvers, som egentlig handler 
om noget andet og derpå vride 
og vende dem, så de passer ind 
i et homofi lt vielsesritual.

De, der vedtager det nye viel-
sesritual på kirkemødet, burde 
indrømme, at de gør det på trods 
af og ikke på grund af det, Bibelen 
siger om ægteskabet, konklude-
rer Vebjørn Selbekk.

Flertalsforslaget giver plads til 
begge opfattelser, mener pro-
fessor Harald Hegestad, der 
stemte for forslaget på trods af 
sin egen ægteskabsforståelse.
Foto: KPK. 

- Man kan ikke sige både ja og 
nej. Det er at tildække uenig-
heden, mener Beate Husa fra 
”mindretallet”.

Redaktøren på Dagen undrer sig over, at en biskop kalder homofi le vielser ”helbibelske”.

Ægteskabet mellem mand og kvinde er den eneste samlivsform, 
som har Guds velsignelse ifølge Bibelen, siger Vebjørn Selbekk.

Mange søger til frimenigheder 
efter vedtagelsen af nyt ritual
Norsk Luthersk Misjonssambands trossamfund er blevet kimet 
ned lige siden Kirkemøtet vedtog det nye ritual, som åbner for 
vielse af homofi le par.

– Folk ringer og spørger om indmeldingsskema og ønsker mere 
information om NLMs trossamfund, fortalte konsulent i NLMs tros-
samfund, Fanney Ingadóttir, allerede mandag eftermiddag.

– Vi tager imod de henvendelser, som kommer og prøver at svare 
og informere på en god måde uden at opfordre til udmelding eller 
indmelding. Vi prøver at være neutrale, siger hun.

’Meget alvorlig situation’
Leder af NLM Norge, Kåre Johan Lid, mener, at 

Kirkemøtets beslutning er en meget alvorlig sag.
– Vedtagelsen er som forventet, men det er 

meget alvorligt, at der nu er indført en ny og bi-
belstridig lære om ægteskabet. Dette vil gøre det 
vanskeligere at fortsætte samarbejdet med Den 
norske Kirke mange steder, siger Lid til bladet Utsyn. 

NLM vedtog at oprette sit eget trossamfund i sommeren 2015, 
før det blev klart, at Åpen folkekirke ville få fl ertal på kirkemødet.

– I NLM ønsker vi at være frimodige omkring vort ståsted og bygge 
et arbejde enten selvstændigt eller sammen med andre, som deler 
vort ståsted. Men jeg vil samtidig understrege, at vi vil støtte op om 
alle dem i Den norske Kirke, som står for den bibelske forståelse 
af ægteskabet, siger Lid.

IM forventer at folk vælger side
Også i Indremisjonsforbundet (ImF) forventes det, at folk, som har 

”siddet på gærdet” nu tager en afgørelse om medlemskab.
– Vi ved, at en del har sagt, de vil afvente det endelige resultat, 

før de tager en endelig afgørelse i medlemskabsspørgsmålet. En 
del har nok ventet med at tage valget, så jeg tror, vi vil se en vis 
udvikling i indmeldingerne hos os og i andre trossamfund, siger 
generalsekretær i ImF, Erik Furnes.

– Samtidig tror jeg, at denne sag er gået i en bestemt retning så 
længe, at de fl este, som ser, at de må tage en konsekvens af denne 
sag i forhold til medlemskab, har gjort det allerede, tilføjer han.

Dokument med råd om situationen
ImF udgav allerede i marts sidste år et fem 

siders dokument med råd om situationen i Den 
norske Kirke. Dokumentet ligger på hjemmesiden. 

– Dokumentet er så tydeligt, at vi ikke behøver 
at komme med mere konkrete råd nu, siger Fur-
nes. Han fortæller dog også om nye henvendelser.

– Jeg fi k sent i dag en opringning fra en kredsleder, som siger, 
at de lokalt efterspørger endnu mere konkrete ting. Vi har givet råd, 
som vi mener er tydelige, men vi ser også, at lokale fællesskaber 
har brug for mere konkret vejledning ud fra den lokale situation, 
siger Erik Furnes til KPK.

Bodil

Norsk Luthersk Mission blev kimet ned, efter at Kirkemøtet 
havde vedtaget den nye vielsesliturgi. Billedet er fra oprettel-
sen af trossamfundet i 2015. Foto: Malene Bjørgaas, KPK. 

Bibeltro præst forlod kirkemødet 
og meldte sig straks ud af kirken
Præst og debattør Øivind Benestad er-
kendte under kirkemødet, at slaget var tabt. 
Han forlod mødet efter at have meddelt, 
at han melder sig ud af kirken. Herefter 
stod hans plads tom under resten af kir-
kemødet.

- Jeg sørger dybt over den vej, fl ertallet på 
Kirkemøtet er slået ind på. Der ligger mange 
udetonerede bomber i kirkelandskabet fremover, sagde Øivind 
Benestad til avisen Vårt Land. Han har i 15 år kæmpet imod, at 
homofi le får ret til at gifte sig i Den norske Kirke. Mandag erkendte 
han, at slaget var tabt - og tog konsekvensen.

Bodil
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- Livet vil vinde igen i Ame-
rika, sagde vicepræsident Mike 
Pence ved March for Life i Wa-
shington D.C.

Han forsikrede, at den nye 
regering vil holde alle sine valgløf-
ter. Det inkluderer blandt andet, 
at der ikke længere skal bruges 
skattedollars til aborter. 

Derimod vil regeringen sikre, at 

alle fra de ufødte til de ældre får 
den hjælp, de har brug for.

- Vi vil ikke hvile, før vi får gen-
skabt en kultur for liv i Amerika, 
sagde Pence. Han tilføjede, at det 
ikke bare handler om at beskytte 
ufødte babyer, men også om om-
sorg for mødre, som skal træffe 
svære beslutninger.

Trump-regeringen havde også 
sendt andre højststående em-
bedsfolk til marchen, blandt dem 
seniorrådgiver Kellyanne Con-

way, der også er kendt som 
abortmodstander.

I en kommentar fra LifeNews 
hedder det: ”Også tidligere har 
prolife-præsidenter, inklusive 
Ronald Reagan og George W. 
Bush, talt til deltagerne i March 
for Life, men de gjorde det med 
en telefon-opringning. 

Det at Pence har været her 
selv for at tale til pro-life marchen 
vil uden tvivl hæve sikkerhedsni-
veauet for arrangementet, hvor 

der ofte er mod-demonstrationer 
arrangeret af abort-tilhængere.”

På historiens askedynge
Også i sin tid som guvernør 

i Indiana var Mike Pence kendt 
for sin abortmodstand. Han har 
udtalt, at han vil kæmpe for, at 
livets hellighed igen kommer til 
at stå centralt i amerikansk lov, 
samt at ”Roe vs. Wade (abortlo-
ven) hører hjemme på historiens 
askedynge”.

Vicepræsident Pence 
talte ved ProLife march

Som den første vicepræsident 
nogensinde talte Mike Pence 
til de mange tusinde deltagere 
ved March for Life i Washing-
ton. CNN sendte hele den 10 
minutter lange tale.

Abortloven hører til på historiens askedynge, sagde Mike Pence i Washington D.C. d. 27. januar.

Bishop Angaelos fra den koptisk 
ortodokse kirke i Storbritannien 
har udtalt sig i debatten om national 
sikkerhed kontra tilbud om asyl for 
verdens allersvageste.

”Selv om det er vigtigt af sikre en-
keltpersoner, samfund og nationer, har 
der unægteligt været stor ustabilitet 
og konfl ikter, som har ført til umen-
neskelig behandling og fordrivelser af 
millioner af udsatte i Mellemøsten og 
andre steder. 

Når vi prøver at beskytte enkeltper-
soner eller dele af samfundet, er det 
meget vigtigt, at vi ikke fremmedgør 
andre, så vi nægter dem basale men-
neskerettigheder og frihed...

Som kristne, der følger Bibelens 
lære og tusindårige traditioner, tror vi, at vi skal tilbyde asyl og gæst-
frihed til alle uden diskrimination. Vi skal endda elske vore fjender.

Selv om vor menneskelige svaghed har ført til de konfl ikter og farer, 
vi ser i verden, må vi ikke tillade, at den samme svaghed får os til at 
umenneskeliggøre andre, så vi anser dem for mindre værdige til at få 
del i Gud-givne frihedsrettigheder.”

Biskoppen minder om vigtigheden af kærlighed, accept, tilgivelse 
og barmhjertighed. Uden disse værdier vil vor verden blive et langt 
mere fjendtligt sted, fastslår han.

”Som en kirke, der ofte oplever dødelige terrorangreb, forstår vi alt 
for godt behovet for at beskytte samfund og enkeltpersoner. Men vi 
må ikke gå på kompromis med vor egen menneskelighed. For det er 
med den, vi skal henvende os til det store fl ertal, som hverken direkte 
eller indirekte taler for eller forsøger at øve vold mod andre. Vi beder 
om visdom for ledere, tryg rejse og asyl for de svage og en erkendelse 
af hvert enkelt livs værdi og hellighed hos dem, der prøver at skade 
og øve terror mod andre”, slutter indlægget fra den ortodokse biskop.

Bodil

- Vi må ikke lade verdens 
problemer hindre os i at 
elske vore fjender og vise 
gæstfrihed, mener biskop 
Angaelos. 

En abortklinik i New Mexico 
måtte for nylig dreje nøglen 
rundt. Det er den tredje abort-
klinik, som er lukket i løbet af 
januar 2017.

Abortmodstanderne i Life-
News.com oplyser, at hele kæ-
den af klinikker ved navn Whole 
Women’s Health i 2014 fl yttede 
fra Texas over grænsen til New 
Mexico - for at omgå de strenge 
abortlove i Texas. Klinikkerne 
henviser mindreårige piger fra 
Texas til abort i New Mexico, hvor 
det kan ske uden forældrenes 
samtykke. 

Da abortmodstandere fandt 
ud af, at endnu en klinik skulle 
åbne i New Mexico, startede de 
en intens bedekampagne.

Nåede ikke at åbne
Præsteparret Manny and Gra-

ce Lardizabal fra Albuquerque, 
New Mexico, ledede et bede-
team ved grænsen nær klinikken.  
Men allerede da teamet ankom 
til klinikken på åbningsdagen, fi k 
de at vide, at klinikken alligevel 
ikke ville åbne. En pro-life gruppe 
havde nemlig påpeget, at klinik-
ken ikke var oprettet i overens-

stemmelse med lokalplanen.
- Det var økonomiske årsager, 

der drev Whole Women’s Health 
til New Mexico, og det er sikkert 
også økonomiske årsager, der 
driver dem ud igen, sagde Troy 
Newman fra Operation Rescue. 

“Abort-tallet er gået ned, og 
grænseområdet er overfyldt med 
abortklinikker, efter at retsinstan-
serne tillod to El Paso abortklinik-
ker at genåbne for nogle år siden. 

Men der er simpelthen ikke 
behov for så mange aborter, og 
det i sig selv er et svar på bøn”, 
vurderer Troy Newman.

Bodil

Abortklinik lukket 
efter bedekampagne

- Det er svar på bøn, at der 
ikke er behov for så mange 
aborter, siger Troy Newman.

Biskop: ’Vi skal hjælpe forfulgte 
- også når de er vore fjender’

Præst profeterede 
i juli 2015: Trump 
bli’r som en trompet
Allerede den 28. juli 2015 profeterede præsten Jeremiah 
Johnson fra “Heart of the Father Ministry”, Lakeland, Florida, 
at Gud har valgt Donald Trump til en særlig opgave som Guds 
“Trompet” - ligesom Gud engang udvalgte Persiens ugudelige 
kong Kyros til en opgave.

Profetien lyder oversat sådan:
“Trump skal være min “Trompet” for det amerikansk folk. For han 

har kvaliteter, der er svære at fi nde endog i mit eget folk. 
Trump frygter ikke mennesker. Ej heller vil han tillade bedrag 

og løgne at gå ubemærket hen. Jeg vil bruge ham til at afsløre 
mørket og perversiteten i Amerika; men I må forstå, at han er som 
en elefant i en glasbutik. Mange ønsker at smide ham ud, fordi han 
vil forstyrre deres følelse af fred og ro. Men I skal skære igennem 
hans vittige og komiske væremåde for at opdage sandheden, som 
jeg vil tale gennem ham.

Jeg vil bruge den rigdom, jeg har givet ham, til at afsløre og 
iværksætte undersøgelser for at søge sandheden. Ligesom jeg 
oprejste Kyros til at opfylde mine formål og planer.

I skal lytte meget nøje til “Trompeten”. For han vil slå alarm, og 
mange vil blive velsignet på grund af hans medfølelse og barmhjer-
tighed. Skønt mange vil se hans ydre stolthed og arrogance, har jeg 
givet ham et blødt faderhjerte, der ønsker at række en hjælpende 
hånd til den fattige og trængende – og til de fremmede.”

Sanger profeterede om Trump og Gates i 2007
Denne profeti er blot én af fl ere profetier, som er udtalt før Trumps 

kandidatur kom på tale, som tidligere nævnt i Udfordringen. 
Sangeren Kim Cle-

ment, som døde i 2016, 
har udtalt en profeti om 
Trump helt tilbage i 2007. 

”Trump bliver en trom-
pet, siger Herren! Jeg vil 
oprejse Trump til at blive 
en trompet og Bill Gates 
til at åbne op for porten 
for en fi nansiel virkelig for 
Kirken, siger den levende 
Guds Ånd!”

Clement profeterer om en kommende præsident, og siger:
”Der vil komme en bedende præsident, ikke en religiøs én. For 

jeg vil narre folk, siger Herren. Jeg vil narre folk, ja jeg vil. Gud siger, 
den, der er valgt, skal komme ind, og de 
skal sige, ”Han har varmt blod!” 

For Guds Ånd siger, ja, han kan være 
varmblodet, men han vil bringe mure 
af beskyttelse om landet på en større 
måde og økonomien i dette land skal 
hurtigt ændre sig, siger Hærskarers 
Herre.

Lyt til Herrens ord. Gud siger, ”Jeg 
vil som en hjelm/et ror for jer indsætte 
en præsident i to perioder, der vil bede, 
men han vil ikke være en bedende 
præsident, når han begynder. Jeg vil 
indsætte ham i embedet, og så vil jeg 
døbe ham med Helligånden og min 
kraft, siger Hærskarers Herre.« 

Profetien virkede nok utrolig i 2007, men nu er den varmblodede 
Donald Trump valgt. Han bander og er alt andet end religiøs. Men 
han er begyndt at bede til Gud. Og han bygger ”mure”, både en 
fysisk mur overfor Mexico, og på et højere plan, nemlig fi nansielt 
mht. toldmure og indrejseforbud fra nogle muslimske lande.

Henri.
Læs også leder side 6 om bedømmelse af profetier.

Jeremiah og Morgan 
Johnson er pastorpar 
i “Heart of the Father 
Ministry”, Lakeland, 

Florida

Clement profeterede, at 
Time og Newsweek ville 
blive nødt til at skrive om 
det, som skulle siges.
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Af Flemming 
Nielsen

 Fra min plads 
ser jeg pludse-
lig, at der sker 
noget nede midt 
i mængden med de 4000 men-
nesker. 8-10 mennesker be-
gynder begejstret at hoppe op 
og ned med armene i vejret, 
og cirklen med de begejstrede 
mennesker bevæger sig op 
mod os. 

Da gruppen når helt op til 
scenen, ser jeg, at der går en 
lille, ældre dame midt imellem 
dem. Oppe på scenen bekræfter 
hun, at hun nu kan gå uden den 
stok, hun har været afhængig af 
i mange år. 

Dette er blot det første af 
mange, mirakuløse helbredelser, 
som vi kommer til at se til de fi re 
kampagneaftener, hvor vi er på 
tur med Gospel Outreach  i byen 
Glazoué i Benin. 

4.000 gik frem til forbøn
Deltagerskaren vokser gen-

nem de fi re aftener til op mod 
12-14.000 mennesker. Det er 
svært at vurdere, hvad der gør 
størst indtryk: 

Om det er, når over 4.000 
mennesker bevæger sig helt frem 
mod platformen efter et klart kald 
til frelse, strækker deres hænder 
mod himlen som tegn på over-
givelse fra alt det, de ønsker at 
lade bag sig, eller om det er, når 
vi ser Guds forunderlige, synlige 
og konkrete indgriben.

Afrikansk konge solgte 
slaver fra nabolande

Benin er Verdens 10. fattigste 
land. Befolkningen tæller knap 11 
millioner mennesker, fordelt på et 
område 2½ gange så stort som 
Danmark. 

Landet var fransk koloni fra 

1899 til 1960. Det sled på landet, 
men fransk er fortsat det offi cielle 
sprog i Benin. 

Benin har en central plads 
i historien om slaveriet tilbage 
omkring år 1750, hvor Kong Da-
homey havde en årlig indkomst 
på omkring 250.000£ om året ved 
at sælge slaver fra nabolandene. 

En stor del af slaverne fra 
Afrika blev udskibet fra Benin.

Marxistisk-muslimsk
præsident blev kristen

Mathieu Kérékou blev præsi-
dent i 1972. Han annoncerede 
i 1974, at nationen var kom-
munistisk/marxistisk og skiftede 
senere i 1980 sit fornavn ud til 
”Ahmed,” efter at have konverte-
ret til islam. 

Dette skiftede han dog tilbage 
igen, da han blev genfødt kristen 
i slutningen af 80’erne. 

Landet gik fra kommunistisk til 
demokratisk styre i 1990. På dette 
tidspunkt udgjorde antallet af 
kristne i landet under 0,4%. I dag 
er dette tal vokset til hele 18% - 
og det fortsætter med at stige! 

Voodoo skaber frygt
Voodoo er officiel religion i 

Benin. Over 60% befolkningen 
menes at praktisere denne re-
ligion eller være med i voodoo-
sammenhænge.  

Det kan ses i bybilledet, men 
det kan også konstateres, når 
mennesker hernede møder Gud. 

Mange mennesker hernede 
bærer på frygt, forbandelser eller 
sår på krop og sjæl. Det er med til 
at holde befolkningen fastspændt 
i fattigdom.  

Når mange mennesker i lo-
kalområder tager imod Jesus 
Kristus, påvirker det samfundet. 

De begynder at vende sig fra 
egoisme og fra at sprede frygt til 
at tænke i næstekærlighed. Flere 
steder kan det konkret ses på 
fald i kriminalitet og forbedring af 

levestandarden.  

Lam dreng helbredt
Som kampagnen skrider frem, 

ser vi Gud helbrede fl ere og fl ere 
mennesker. 

En ca. 8-årig dreng kommer 
op på scenen med sin søster. 
Søsteren bekræfter, at han siden 
fødselen har været delvis lam 
i begge ben og kun har kunnet 
tage få skridt ad gangen. Nu går 
han med raske skridt frem og 
tilbage på scenen. Skaren jubler.  

En ung mand kommer op og 
fortæller, at han i mange år har 
haft smerter i hofte- og bækken 
parti, efter at en voodoo-forban-
delse blev kastet på ham mange 
år tilbage. Efter den fælles bøn 
om Guds helbredelse oplever 
han, at smerterne forsvinder.

Danskers oplevelse
Søren Roed fra Esbjerg for-

tæller: ”Det gør stort indtryk 
på mig, når der blandt mange 
helbredelser kommer en mor 
med sin 15-årige søn, som er lidt 
skræmt over at høre lyde og nu 
kan sige lyde, fordi han er blevet 
helbredt. Det er fantastisk at se 
hans overraskelse, moderens 
glæde og hendes jubel over, at 
hendes søn nu er rask. Det kan 
ikke beskrives ….”

Møde med regional konge
Landet har 24 regionale kon-

ger. Den lokale af slagsen er en 
af de mest magtfulde i landet. 

Han åbner for besøg af nogle 
fra vores team, hvor han får over-
rakt Dannebrogsfl aget. 

Han hilser kampagnen velkom-
men og glæder sig over de ting, 
der sker. Et medlem af hans hof 
er blevet helbredt for gangbesvær 
aftenen forinden.

”Jeg ønsker ikke at være en 
konge for syge og krøblinge, men 
vil hellere være konge for raske 
borgere. Så bed venligst for de 

”Jeg ønsker ikke at være en konge for syge og krøblinge. Så bed venligst for de syge,” sagde den 
lokale kong Aoyole, som her modtager et Dannebrog fra teamet. 

Denne dreng havde været døv de sidste tre måneder, men efter forbøn fi k han hørelsen tilbage. 
Her tester Per Hyldgaard, at drengen igen kan høre.

12.000 til dansk kampagne i Benin

Denne kvinde var døv på højre øre og havde en tumor på størrelse med en knytnæve. Hun kom-
mer direkte fra hospitalet og fortæller om sin mirakuløse helbredelse.

Flemming Nielsen fortæller om den store oplevelse det var at være med på Per Hyldgaards kampagne i voodooens hjemland Benin.

Det danske team bestod af Søren Rod, Esbjerg, Anja Due, Aalborg, og  Per Hyldgaard, samt i an-
den række Manfred Hansen, Aalborg, Flemming Nielsen, Pandrup, og Dan Ahlmann, Esbjerg. 
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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. 

Ca. 4.000 mennesker bevæger sig helt frem mod platformen, efter en klar udfordring til frelse, og strækker deres hænder mod himlen som tegn på overgivelse fra alt det, de ønsker at lade bag sig.

syge,” siger han. Dette siger han 
til trods for, at den tilstedevæ-
rende Voodoo-præsts synligt 
viser sin utilfredshed. 

Kongen tog imod Jesus
Manfred Hansen fra Aalborg 

fortæller: ”Mødet med kongen 
gjorde indtryk. På den ene side 
udøver han magt og dømmer i 
lokale sager om tvister. På den 
anden side ser man også fat-
tigdommen tæt på kongen, der 
sidder på en gammel frisør-stol.”

Aftenen efter sidder han oppe 
ved siden af scenen, rejser sig 
under frelses-bønnen og rækker 
sine hænder ud for at modtage 
Guds velsignelse, som mange 
af os andre. 

Dette er ifølge lokale præster 
lige så usædvanligt, som at han 
under mødet med vores team 
begyndte at tale direkte med 
evangelist Per Hyldgaard frem for 
at gøre det gennem sin talsmand 
ved hoffet som vanligt. Dette er 
ifølge lokale stort set aldrig sket 
tidligere.  

Krig i den åndelige verden
Der sker også andre usæd-

vanlige ting. Der er enkelte men-
nesker i mængden, der pludselig 
reagerer vildt og voldsomt. 

Den åndelige verden er i krig 
her, og de pågældende bliver 
hurtigt fragtet til et specielt telt, 
hvor særlige rådgiver beder for 
de besatte.  

Manfred Hansen fra Aalborg 
siger: ”Det ser voldsomt ud, og 
det er meget ukendt for os. Men 
mange bliver her udfriet under 

kampagnen og bliver fyldt med 
Guds kærlighed i stedet. Mirak-
lerne har mange udformninger”.

Kristnes enhed slår 
voodoo-præster ud

En af forudsætningerne for, at 
en kampagne kan blive en suc-
ces, er enhed. I Afrika er menne-
sker ofte fattige, men stolte. Der 
bliver gået op i retfærdighed, og 
hvis man ikke får respekt eller 
anseelse nok, gør man modstand. 

Derfor er det en kunst at forene 
menighederne omkring et projekt 
som dette og at få præsterne til 
at enes og at arbejde sammen.  

Det er lykkedes helt unikt 
denne gang. Den første aften 
og de efterfølgende 3 formid-
dage afholder Gospel Outreach 
undervisning for præster og 
menighedsledere. Op mod 300 
deltagere lytter intenst til under-
visning af de forskellige medlem-

mer af teamet. Nogle er tilrejst 
helt fra hovedstaden Cotonou. 

Det er også en fest at være 
med her, hvor taget næsten letter 
på grund af det jævnlige ”Halle-
luja” og ”Amen”.   

Søren Roed siger: ”Det er spe-
cielt at vide, at voodoo-præsterne 
både inden og under kampagnen 
har gjort alt i deres magt for med 
rituelle ofringer og ritualer at hin-
dre kampagnen. Men når kirkerne 
står sammen i enhed, er det, som 
det står skrevet: En slår tusinder 
og to slår titusinder. Det er en ma-
nifestation af Guds vidunderlige 
nåde og kraft i aktion”. 

Ydmyg leder for 110 
kirkeplantninger

Pastor Nazaire er helt fanta-
stisk. Et par stykker af os har 
mistet vores kuffert efter fl yrejsen, 
og Nazaire bruger en times tid 
på at hjælpe os med at købe det 
mest nødvendige. 

Langsomt går det op for os, 
at han ud over at være lokal 
koordinator under kampagnen 
også er generalsekretær i en 
sammenslutning af 110 menig-
heder, samt ledende præst i en 
menighed med 800 medlemmer. 

Han har virket der i 20 år, 
men det viser sig også, at der i 
perioden ud fra denne menighed 
er etableret 110 menighedsplant-
ninger. Det er faktisk dem, han er 
generalsekretær for. 

Han har forbindelse tæt på lan-
dets præsident og er anerkendt 
for sit virke. 

”Pastor Nazaire er nøglen til, 
at en kampagne som denne kan 

lykkes”, fortæller Per Hyldgaard, 
leder af Gospel Outreach. 

”Det er ikke alle steder, at kam-
pagnen bliver så velfungerende 
som her, og at opfølgningsarbej-
det bærer samme frugt”. 

Nye menigheder opstår
Netop frugten af kampagnen 

er måske det allervigtigste. Go-
spel Outreach holdt kampagne i 
hovedstaden Cotonou for et års 
tid siden. 

Meldingerne inden kampagnen 
lød på, at fi re nye menigheder 
blev startet efter forrige besøg, 
men Pastor Nazaire fortæller, at 
det korrekte antal er 11. 

Før og efter kampagnen ser vi 
fl ere af de nyplantede menighe-
der og nybyggede kirker. Teams 
fra de etablerede menigheder er 
klar til at rykke ud og starte nyt 
på steder, hvor særligt mange er 
kommet til tro på Jesus Kristus 
efter kampagnen.  

Hvad kan du tage med
Den sidste formiddag afslutter 

Per Hyldgaard sin undervisning af 
præsterne med et billede. 

Han placerer 2 præster i hver 
sin side af lokalet oppe foran. 

Den ene præst til venstre i 
lokalet søger fl ere og fl ere beha-
geligheder og har til sidst en fi n 
stol, en ventilator og fl ere andre 
ting omkring sig. 

Den anden i højre side har i 
stedet vundet et menneske mere 
for Jesus Kristus. De går hver ud 
og vinder en mere, hvorefter alle 
går ud og vinder en mere. Til sidst 
står der ret mange mennesker 

til højre i salen hos den anden 
præst. 

”Hvad kan man bringe med sig 
i Himlen?” spørger Per Hyldgaard 
ud over salen. Svaret kommer 
umiddelbart: ”Sjæle vundet for 
Jesus Kristus, men ingen mate-
rielle goder ….” 

Det bliver en tankevækkende 
afslutning af turen for mig...

Alle husstande berørt
Pastor Nazaire fortalte den 

sidste dag, at en lokal ikke-kristen 
mand var kommet til ham og 
havde sagt: ”Der er ikke en hus-
stand i Glazoué, som ikke har 
været i kontakt med - eller under 
påvirkning af kampagnen i en 
eller anden udstrækning.”

Han kunne også fortælle, at der 
allerede var taget beslutning om 
dannelse af endnu en ny menig-

hed i byen, grundet resultater af 
kampagnen. 

Taknemlig - eftertænksom
”Man mister sit hjerte til Afrika”. 
Jeg kender sætningen fra mis-

sionærer og mennesker, der har 
opholdt sig dernede i nogen tid, 
men det bliver noget helt andet, 
når jeg selv står der. 

24 timer adskiller min vante 
hverdag på mit job og i mine 
trygge omgivelser i Danmark fra 
at stå ude ved siden af min afri-
kanske ven, der fortsat laver mad 
over bål og henter vand 5 km væk. 
Men han er glad og er begejstret 
for Jesus Kristus som sin frelser. 

Det sætter mine tanker i gang, 
og jeg er endnu mere taknemlig 
for mit liv og mine goder, da jeg 
kommer tilbage til Danmark...

Gospel Outreach 
er et missionsarbejde, 
som blev startet af evan-
gelist Per Hyldgaard i 
2004, med det formål 
at forkynde evangeliet 
om Jesus Kristus og 
være med til at op-
bygge Guds Rige i hele 
verden. Siden 2004 har 
Gospel Outreach arbej-
det i over 30 nationer 
over hele verden. 
Man kan støtte arbejdet 
på konto-nr.: 9046 - 457-
34-58449



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

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

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

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

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

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

Skal varen nå
hurtigt frem, vælg
”Express Levering”

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

111 minutter. 

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

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

149,-

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

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

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

98,-

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

103 minutter. 

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

93 minutter.

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

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

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

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

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

i verdens mest 
udforskede objekt.

Th
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Torino-ligklædetTorino-ligklædet
Af Jostein Andreassen & Oddvar Søvik

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

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

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

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

98,-

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

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

vi sætter fokus på ”at rejse i 

Israel på egen hånd”

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

Fredag 10. februar kl. 19.00 – Amagerbro Frikirke

Tingvej 11, 2300 København S

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

og hver lørdag kl 10.00-11.00 på Rhema Radio

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

www.ucb.dk

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

United Christian Broadcasters

Anmeldt af Kirsten Krog

Alle religioner har en dogmatik, 
en liturgi, symboler, såkaldte 
myter, præsteskab og en kirke- 
eller tempelbygning. Dette 
gælder ifølge Jakob Brønnum 
også for den moderne materia-
listiske, forbrugsorienterede, 
neoliberale pengereligion eller 
mammons religion, som præ-
ger vort samfund.

I sin bog ”Pengeguden” ar-
gumenterer Jakob Brønnum 
således for, at man kan genfi nde 
de samme mekanismer i vor tids 
fokus på penge, som findes i 
religionerne. Her er det blot ikke 
de kristnes Gud eller en anden 
transcendent gud, man dyrker, 
men pengeguden. I mammons 
religion er dogmerne: ”Tid er 
penge” og ”ingenting er gratis”, 
myterne kredser om den nødven-
dige vækst, som vil give personlig 
frihed, og kirkebygningerne er 
de store indkøbscentre, hvor 
kendisser, der reklamerer for 
luksusvarer, udgør præsteskabet. 
Ja mammons religion har endog 
en slags kirkeår i form af kvartals-
regnskaber og udsalgsperioder.

Diametrale
modsætninger

Men denne religion står i dia-
metral modsætning til kristen-
dommen. Mens pengeguden 
proklamerer, at ingenting er 
gratis, forkynder kristendommen 
at alt i bund og grund er gratis. 
Mens pengereligionens symbol er 

aktiekursernes grafer, er kristen-
dommens symbol et kors. 

Mens de mammontroende tror 
på økonomisk vækst og deraf 
følgende frihed, tror den kristne, 
at friheden fi ndes i en frigjorthed 
fra pengene, og at penge aldrig 

for alvor sætter mennesket fri, 
men snarere gør det til en slave 
af mammon. 

Ifølge Jakob Brønnum udeluk-
ker den neoliberale tænkning 
næstekærligheden og dyrker i 

stedet egoismen, for den ”under-
lægger sig helt og holdent den 
naturvidenskabelige, biologiske 
tilværelsesdefi nition ”the survival 
of the fi ttest” og lader den gælde 
som maxime for, hvordan vi be-
handler hinanden” (s.116). Han 
sætter livet op som modsætning 
til Mammon.

Værdifuld hjælp til vor tid
Jakob Brønnum argumenterer 

overbevisende, og bogen er en 
værdifuld hjælp til at gennemskue 
vor tids pengefi kserede, forbrugs-
orienterede og materialistiske 
mentalitet, som vi også som 
kristne er langt mere styrede af, 
end vi er os bevidste og bryder 
os om. Derimod er Jakob Brøn-
nums måde at bruge Bibelen 
som argument for hans meninger 
ind imellem lige vel kreativ, og 
hans teologi er klart til den mere 
liberale side. 

Kan man imidlertid leve med 
det, bør man helt sikkert læse 
bogen. Det er således forfri-
skende og på høje tid, at nogen 
stiller spørgsmålstegn ved de 
vækstargumenter, som præger 
dagens økonomiske debat, og 
som netop har fået dogmestatus 
som stort set givne og indisku-
table. Med andre ord er det på 
tide, at vi kristne bliver sat fri af 
pengeguden.

Jakob Brønnum: Pengeguden
298 sider • 248 kr.
Eksistensen

Er mammon blevet en religion?

Anmeldt af Edith Theis-Nielsen

Kroppen og Ånden, sjælesor-
gens samtale er en fortsættelse 
af Sjælesorgens basis, som 
handlede om teologien bag 
sjælesorg, krydret med mange 
billeder. 

Sjælesorgens samtale er en 
fremragende bog og forekom-
mer mig endnu bedre end bind 
1, anmeldt 24/1.2016, fordi fokus 
er selve samtalens indhold, og 
den trækker på både forfatterens 
egne erfaringer som sjælesørger 
og talrige andre kilder. 

Den er opdelt i to afsnit: Hel-
bredende relation, som giver en 
fortrinlig forberedelse til tilgivel-
sens natur med Kristus i centrum 
og Forligelsens tjeneste, som 
rummer dyb indsigt i samtalens 
substans. Et meget fyldigt noteap-
parat vidner om, at hele værket 
hviler på særdeles grundige og 
veldokumenterede studier. Ind-

holdsfortegnelsen er bagerst i 
bogen, mens bogens indledning 
viser, hvordan bind 1 og bind 2 
hænger sammen. 

Job giver gode råd
Sjælesørgerens første opgave 

er at lytte og at tie med henvisning 
til Job og hans venner. ”Hør dog 
på, hvad jeg har at sige...”Job 
21,2. Og hjælpeløshed baner vej 
for, at sjælesørgeren er ydmyg og 
lyttende! I kapitlet Vor talsmand 
Job sømmer Andersen fast, at 
”Jobs bog er for mig blevet en 
lærebog i sjælesorg,” og han 
uddyber meget fi nt, hvorfor det 
er sådan. 

Flere kapitler tager livtag med 
store emner, som handler om at 
blive vred på Gud jf klage- og 
vredes-salmerne i GT. I kapitlet 
om at tilgive Gud, skriver An-
dersen: ”Kristus har altså banet 
tilgivelsens vej fra begge sider, 
”Først Guds tilgivelse af mig. 
Dernæst min tilgivelse af Gud.” 

Store emner kulegraves
Andersen belyser meget nu-

anceret holdninger til synd, skyld 
og skam. Klassisk teologi under-
vurderer både skammen, men 
også betydningen af skyld. Man 
må dog holde balancen mellem 

selvrespekt og selvfordømmelse. 
I forhold til skylden kan ingen te-
rapi hjælpe, kun Guds forligelse 
kan løse op, og han udtrykker 
det sådan: ”Det vigtige er, hvad 
jeg gør med syndserkendelsen. 
Kryber jeg i fl yverskjul og lader 
skammen holde mig væk fra 
Kristus? Eller går jeg til Kristus 
og sætter ord på den?” 

Tro, tvivl og forligelse
Det er ikke tvivlen, som er 

problemet, men hvad man gør 
ved den! Bibelens eksempel er 
Johannes Døberen, som kom-
mer til Kristus med den. Ligesom 
tvivleren Thomas og fl ere andre. 
Og om omvendelsen: ”Se, jeg 
(Jesus) står ved døren og banker 
på..” (Åb.3,15), men ofte er det 
sådan, at den tvivlende oplever 
sig selv som den, der banker på, 
uden at nogen lukker op! 

Der er meget værdifuldt stof 
om sorg, og igen fremhæver 
Andersen betydningen af, at 

Et spadestik dybere i sjælesorgen 
Anden del af Leif Andersens omfattende værk om sjælesorg har fokus på samtalens indhold og tager livtag med store følelsesmæssige emner. 

sjælesørgeren evner at lytte med 
inspiration i Sl 39,13 ”Hør min 
bøn, Herre, lyt til mit skrig, vær 
ikke tavs, når jeg græder”. Men 
afsnittet Sæt lyset på Kristus er 
også vigtigt, da det giver fornyet 
tillid til Gud. Det er forligelse!

Hele bogen kan godt læses 
uden nødvendigvis at slå op i 
bind 1, blot man har for øje, at 
bind 1 har fokus på, at der skal 
være balance i samtalen mellem 
den udøvende sjælesørger og 

modtageren (dvs. ”konfi denten” 
i begge bind). Hele værket er i 
høj grad også værd at studere 
i sammenhæng, for det rummer 
stor og dyb indsigt, præsenteret 
kreativt og inspirerende.

Leif Andersen: 
Kroppen & Ånden -
Sjælesorgens samtale
517 sider • 350 kr.  
Forlaget Kolon

Leif Andersen er cand.theol. 
og har siden 1998 været ansat 
som lærer på Menighedsfakul-
tetet i Århus.
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Af Dr. Ute Buth, 
Lydia Magasinet

Hvilke metoder for kunstig 
befrugtning fi ndes der i dag, 
og hvordan virker de?

- Generelt skelner man mellem 
laboratoriemetoder uden for kvin-
dens krop og dem, der påføres 
kroppen gennem eksempelvis 
insemination. 

Ved insemination fi ltreres de 
mest levedygtige sædceller fra 
spermen og indføres direkte i liv-
moderen (homologt fra én mand, 
heterologt fra sæddonor). 

En insemination er en mu-
lighed i tilfælde af let nedsat 
sædkvalitet, eller hvis slimhinden 
i livmoderhalsen har udviklet 
antistoffer mod sædceller. 

Befrugtningen sker som ellers 
ligeledes i æggelederen. 

En anden mulighed er hormon-
behandling af kvinden, hvilket 
for eksempel kan hjælpe til at 
stimulere kvindens æggestokke. 

De mest gængse metoder for 
kunstig befrugtning er de klas-
siske IVF (InVitro-Fertilisation) 
og ICSI (IntraCytoplasmale Sper-
menInjektion) reagensglasbe-
handlinger. 

Udtagne æg lægges ind
Ved IVF-metoden befrugtes 

tidligere udtagne æg med man-
dens sæd i en plasticskål i labo-
ratoriet. De befrugtede æg tilføres 
næring, opbevares ved legems-
temperatur og lægges efter nogle 
dage op i livmoderhulen, for at de 
kan sætte sig fast i slimhinden. 

I forbindelse med ICSI-meto-

den indsprøjtes en enkelt sæd-
celle direkte i ægcellen under 
mikroskop. 

Sædcellerne skal altså ikke 
som ved IVF-behandlingen eller 
ved naturlig befrugtning konkur-
rere om ægcellen. 

Ud over dette adskiller ICSI-
metoden sig ikke fra IVF-meto-
den. ICSI-metoden anbefales ved 
stærkt nedsat sædkvaliet.

Hvor stor er chancen for et 
godt resultat?

- De tilgængelige tal afhænger 
meget af kvindens alder og den 
pågældende metode. 

Grundlæggende har ældre 
kvinder sværere ved at blive gra-
vide. Er der slet ingen æg, eller 
lader de sig ikke længere stimu-
lere, er kunstig befrugtning med 
egne kimceller ikke en mulighed. 

Her kan der dog som i andre 
forhold være undtagelser. En 
kvinde, som ikke burde kunne 
blive gravid, bliver det, hvorimod 
en anden med langt bedre forud-
sætninger ikke bliver det. 

I tvivlstilfælde er det derfor 
ofte en stor hjælp at sætte sig 
ned sammen med en medicinsk 
ekspert på området og få belyst 
alle plusser og minusser ved 
behandlingen.

Succesraten for kunstig be-
frugtning lader sig mest præcist 
afl æse i de faktiske fødselstal, for 
et svangerskab kan stadig munde 
ud i en abort. 

For 2012 lå fødselstallene i 
gennemsnit i forbindelse med 
IVF- og ICSI-behandling på ca. 
16,4 procent pr. påbegyndt cy-

klus, i nogle centre højere.

Hvornår begynder livet?
- Hvornår lever et menne-

ske? Dette spørgsmål er meget 
komplekst, både når det drejer 
sig om livets begyndelse og om 
livets ende. Det afhænger af, 
hvordan vi defi nerer udtryk for 
menneskeligt liv. 

Med hensyn til livets begyn-
delse er det derfor nødvendigt 
så nøjagtigt som muligt at vide, 
hvoraf og hvordan et menneske 
på normal vis udvikler sig: Efter at 
den hurtigste sædcelle er svøm-
met ind i ægcellen, ligger deres 
cellekerner et par timer ved siden 
af hinanden. 

Begge cellekerner indeholder 
med deres 23 kromosomer hver 
halvdelen af den menneskelige 
arvemasse plus et kønskromo-
som; vi taler her medicinsk om 
fosterforstadiet. 

Smelter kernerne efter nogle 
timer sammen til en fælles cel-
lekerne, indeholder denne fra nu 
af den fulde menneskelige arve-
masse på 46 kromosomer plus 
kønskromosomet XX eller XY. 

Herefter begynder den befrug-
tede celle uophørligt at formere 
sig. Celledelinger er et anerkendt 
biologisk kriterium for udtryk 
for liv. 

På dette tidspunkt er livet tyde-
ligvis begyndt. 

Cellerne formerer sig allerede 
i æggelederen på vej ind i liv-
moderen og forbereder sig ved 
deres differentiering på at sætte 
sig fast: Det bliver bestemt, hvilke 
celler der danner barnet, hvilke 
celler der bliver til moderkagen 

og hvilke der bliver til fosterhinder. 
Livet begynder altså allerede 

tydeligt, før fostret sætter sig fast 
i livmoderen. 

Det hurtigt voksende lillebitte 
menneske har nu ganske vist 
hårdt brug for tilslutning til navle-
snoren og dermed til forsyninger 
fra moderen.

Fosterstadieperioden er en 
slags mellemstadium. 

Mange er af den opfattelse, at 
dette allerede er menneskeligt 
liv, da cellekernen af æg- og 
sædcelle efter nogle timer vil 
smelte sammen uden indfl ydelse 
udefra, og fordi hele den menne-
skelige arvemasse allerede ligger 
i denne celle. 

Andre fremfører, at det endnu 
ikke er liv, fordi det således endnu 
ikke kan formere sig, og fordi 
kun enkeltdele af arvemassen 
foreligger adskilt fra hinanden. 
De konkluderer heraf, at livet først 
begynder med sammensmeltning 
af begge cellekerner og den deraf 
følgende første celledeling.

Hvad sker der med befrug-
tede æg, som ikke sættes ind?

- Befrugtede æg må i henhold 
til loven om fosterbeskyttelse kun 
anvendes i fosterstadiet eller i 
nødstilfælde fryses ned. Bliver 
der ikke senere brug for dem, 
skal de tilintetgøres i dette sta-
dium. Efter tysk lov må kvinden 
maksimalt få to til tre æg eller 
fostre sat ind. Hvis der befrugtes 
flere æg, skal de fryses ned i 
fosterstadiet. Hvis der ikke senere 
bliver brug for dem, måske fordi 
familieplanlægningen er afsluttet, 

og parret derfor beslutter, at de 
skal tilintetgøres, bliver de tøet 
op ved stuetemperatur. Hvis de 
ikke får tilført næring og har de 
rette legemsbetingelser, kan cel-
lekernerne ikke smelte sammen, 
og cellerne dør.

Nogle har talt for, at nedfrosne, 
befrugtede æg i fosterstadiet kan 
doneres uegennyttigt og anonymt 
til barnløse par, som ”medicinsk 
og biologisk ikke er i sand til at 
få børn på naturlig og reproduk-
tionsmedicinsk vis”. 

Om og hvordan denne idé 
vil blive vurderet rent juridisk, 
må tiden vise. Frem for alt er 
der modstridende holdninger til 
spørgsmålet om, hvorvidt, hvor-
når og i hvilken grad de børn, 
som kommer til verden på denne 
måde, skal have noget at vide om 
deres biologiske rødder.

Hvordan kan man betragte 
kunstig befrugtning set ud fra 
et kristent synspunkt?

- Da dette fagområde i sagens 
natur ikke kan henvise til ækviva-
lente steder i Bibelen, fi ndes der 
ingen enkle og for det meste kun 
indirekte svar som for eksempel 
beskyttelse af liv. 

Mit ønske er, at de pågæl-
dende par stille og roligt sætter 
sig ind i problemstillingen og 
gør sig klart, hvilke skridt der er 
nødvendige at tage, for derved 
at fi nde fred med sig selv, med 
hinanden og med Gud. 

Det er især vigtigt, at man ikke 
forventningsfuldt overfører egne 
holdninger til andre i tillid til, at 
de også vil fi nde dem rigtige. Selv 

inden for et parforhold kan dette 
være en udfordring. Min erfaring 
som rådgiver har især lært mig 
én ting: ”Ikke at dømme, men at 
forstå!” Det gælder om at forsøge 
at nå frem til veje, som begge 
parter fi nder etisk gangbare.

Ingen kan måle den sorg, 
barnløse personligt går igennem, 
og vurdere, hvordan man ville 
reagere i en sådan situation. 

Som kristne må vi trygt aner-
kende, at det alene tilstår Gud 
at dømme, og derfor støtte og 
opmuntre mennesker i tillid til, at 
de træffer deres afgørelser med 
ansvar over for ham. 

Til hvilken erkendelse de 
kommer, bør udenforstående 
ikke blande sig i og da slet ikke 
dømme om. Bibelen opmuntrer 
os til at leve i erkendelse af det, 
vi har forstået, og stole på, at 
Gud vil åbenbare os det øvrige 
(Filipperbrevet 3,15-16). 

Som læge og rådgiver er det 
et centralt anliggende for mig at 
følge de pågældende gennem 
hele beslutningsprocessen og 
hjælpe dem til at træffe langtids-
holdbare beslutninger på et godt 
vidensgrundlag.

 
Dr. med. Ute Buth er læge, kon-

sulent i Hvide Kors og forfatter til 
blandt andet ”Ich warte noch auf 
dich. Unerfüllter Kinderwunsh – 
fachliche Hilfe und persönliche 
Erfahrungsberichte” (Jeg venter 
stadig på dig. Ufrivilligt barnløse 
– faglig hjælp og personlig beret-
ning bygget på erfaring). 

De fl este par har et øn-
ske om at få børn, men 
for mange sker dette ikke 
på naturlig vis, eller de 
må forsøge i lang tid. 
Tallene for barnløshed er 
stigende. Dette medfører 
stor sorg. 

Samtidig sker der hele ti-
den fremskridt inden for 
den moderne medicin. 
Der er forskellige menin-
ger om, hvilke veje der er 
etisk forsvarlige. 

Den kvindelige læge 
Ute Buch fortæller om 
de forskellige former for 
kunstig befrugtning.

Når drømmen om et barn ikke lykkes



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

Om helbredelse
ved kristnes bøn
Af Henri Nissen

Journalistisk bog fra 2003 
om den kristne helbredelses-
forkynder Charles Ndifon, 
der blev kendt gennem tv-
serien ”Åndernes Magt”. 

Om det bibelske belæg for 
at tro på helbredelse; viden-
skabelige undersøgelser, der 
viser, at bøn og tro virker, 
og vidnesbyrd fra helbredte.

224 sider, ill., 
fi ndes også på 
bl.a. engelsk, og 
svensk.
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Af Henrik Engedal

Det kom som lidt af et chok for 
de fl este, da den ledende as-
sisterende præst Helle Rønne 
Samuelsen og hendes mand 
Carsten, sammen med deres 
tre døtre, fortalte kirken, hvad 
der skulle ske: Familien havde 
fået et kald fra Gud om at tage 
til Rønne og starte en nye Vine-
yard kirke dér. Det var ellers 
slet ikke det, der lå i kortene.

Familien Rønne var med fra 
begyndelsen, da den første Vi-
neyard kirke blev startet i Køben-
havn. Og Helle har været præst i 
kirken i 13 år, de sidste 11 år på 
fuld tid. Carsten har arbejdet både 
som pædagog og tømrer. Så det 
virkede helt perfekt. Indtil den 
særlige dag i Nörrkoping, altså. 
Det vender vi tilbage til. 

Hedvigs søndagsskole
Helle Rønne Samuelsen er 

opvokset på Bornholm. Hun 
havde nogle venner, som gik i 
søndagsskole, og 9-årige Helle 
spurgte forældrene om lov til at 
komme med.

- Først sagde de nej, men efter 
at jeg havde plaget lidt, fi k jeg 
lov til at tage med. Og det var en 
meget speciel oplevelse. Der var 
en mand, som kørte rundt i sin bil 
og hentede os på vores bopæl. 
Så hoppede vi bare ind i bilen – 
det var før sikkerhedsselen rigtig 
blev indført – så vi sad bare oven 
i hinanden. Så kørte han os ud på 
landet i et lille bitte hus, hvor der 
boede en gammel dame, som 
hed Hedvig.

Hedvig var et meget varmt og 
hjerteligt menneske. Og inde i sit 
lillebitte hus havde hun indrettet 
en ”Søndagsskolestue”.

Som jeg husker det, var alle 

væggene plastret til med teg-
ninger fra børn, som kom i den 
søndagsskole – helt op til loftet. 
Og i dét miljø blev jeg introduceret 
til Jesus og troen på ham. 

Fik en stærk barnetro
- Jeg fi k forklaret en masse, og 

en rigtig stærk tro voksede faktisk 
frem i mig, ud fra de historier, der 
blev fortalt. Jeg blev virkelig et 
stærkt troede barn, og jeg tænkte 
meget over, hvordan bøn mon 
fungerede, og hvad Himlen var 
osv., siger Helle, som følte sig 
accepteret, som hun var. 

Hun forklarer, hvordan det at 
være ny i kirken nogle gange 
kan føles, som om man ”både er 
et trofæ og en alien”. Og det kan 
være sådan, at man aldrig helt 
bliver accepteret som en del af 
fællesskabet, fordi man kommer 
”udefra”.

Men denne her lille kirke, om 
du vil, den var bare en samling 
af alle de unger, som gad at 
komme. Der var ikke særlig 
meget korrekt over det, og der 
blev sikkert bandet lidt osv., men 
vi blev introduceret til Jesus, og 
det gjorde virkelig den afgørende 
forskel for mig. 

Nogen gad gå ud
Jesus’ lignelse fra Lukasevan-

geliet om det store festmåltid, 
hvor alle først er inviteret, men 
hvor de får besked på at gå endnu 
længere ud og invitere de blinde 
og handicappede, er fl ere gange 
kommet frem i Helles tanker. 

- Jeg følte faktisk, at det var 
det, der skete dengang. At der 
var nogen, som faktisk gad at gå 
ud og fi nde os unger på gader og 
stræder. Og at vi blev inviteret til 
Guds rige, selvom jeg ikke helt 
forstod det dengang, forklarer 
Helle.

En lav dørtærskel
Denne inviterende og åbne 

måde at være kirke på er derfor 
noget, som har kendetegnet både 
frikirken København Vineyard og 
familien Rønne Samuelsen.

Mange af de nye medlemmer 
i kirken siger ofte, at accepten 
at dem og det åbne fællesskab 
er noget af det, som de kan lide. 
Det håber familien, med det pas-
sende mellemnavn, at kunne 
videreføre i Rønne.

- Jeg har i hvert fald bestræbt 
mig meget på, at der ikke er noget 
”dem og os”. Eller dem, der er 
kristne, og de nye osv. Nej, så er 
vi bare lige, ikke? 

Teologi førte til krise
Carsten har en trosbaggrund, 

hvor han altid har troet på Gud, 
og er opvokset i en kristen familie. 
Han havde fået nogle profetiske 
ord om at plante kirke, så det 
handlede han på. Han tog to 
fridage om ugen og begyndte at 
læse teologi:

- Men det gik ikke, som jeg hav-
de forestillet mig. Mens jeg læste 
på SALT (Skandinavisk Akademi 
for Lederskab og Teologi red.) fi k 
jeg faktisk en voldsom krise. Der 
var nogle ting, jeg var vokset op 
med, noget jeg byggede troen 
på, der blev pillet ved. Samtidig 
åbnede dørene for at plante kirke 
sig ikke. 

Pga. troskrisen og følelsen af, 
at kaldet til at være præst ikke 
kunne blive til noget, stoppede 
han med SALT igen. 

- Nu kan jeg se, at det er det 
hele værd, men for et år siden 
ville jeg havde sagt, at det var 
spild af tid, siger han ærligt.

Indenfor det seneste års tid 
har ægteparret haft en lyst til at 
lave noget mere sammen. De 
ville tjene Gud sammen, men de 

vidste ikke helt hvordan.

Drømmer sammen
- Vi har mange af de samme 

tanker om, hvad vi drømmer om, 
og hvad kirke skal være, siger 
Helle.

Parret har for nylig fået en dat-
ter, og derfor har de begge været 
på orlov. Denne tid alene uden 
dagligdagens stress og jag gjorde 
det lettere at høre Gud tale. 

- Det er som grums i et glas 
vand. Når det bliver stille, så kan 
man se det klart, siger Helle.

Hun havde forestillet sig helt 
andre ting efter sin egen logik.

- Men så kommer der det 
her nedslag. Og vi sidder med 
en følelse af, at det her ikke er 
en menneskeskabt tanke. Det 
er noget, som er dumpet ned i 
hovedet på os.

Profetiske ord
Under orloven havde de tænkt, 

at de ville tage en tur til nord-Sve-
rige på en konference i Vineyard-
kirken i Nörrkoping.

- Jeg følte en vild profetisk 
stemning, da vi kom. Jeg kunne 
mærke, at Gud havde et eller 
andet til mig. Så jeg gik op og blev 
bedt for, siger Carsten.

Carsten ville have det hele 
med, så han blev stående, til den 
tredje kom og bad for ham.

- I det samme han lagde hæn-
derne på mig, begyndte han at 
beskrive de sidste 13-15 år af mit 
liv. Hvordan jeg havde lukket mig 
inde i en boks og skulle ud af den 
og ud i mit kald igen. Han supple-
rede med at beskrive udseendet 
på to i min netværksgruppe, som 
jeg lige havde inviteret. Så det 
bekræftede det bare for mig.

Et syn af Rønne torv
Carsten fi k i sit indre et bil-

lede af Rønne Torv, hvor Guds 
rige som et lys brød igennem 
og spredte sig til glæde og op-
muntring. 

- Det var simpelthen så stærkt 
for mig, at jeg ikke vidste, hvad 
jeg skulle gøre. For jeg vidste 
godt, at Helle nok ikke var så 
begejstret, smiler han.

- Og det var nok det, der skulle 
til, for det, vi gør nu, er meget 
risikabelt. Når man har børn og 
vil give dem et godt liv… det er jo 
vanvittigt at sige sine jobs op og 
tage til en by i udkants-Danmark. 

Uden den orlov, så tror jeg ikke, 
at vi havde været lydhøre, siger 
Helle og indskyder, at de ikke har 
nogen lønnede jobs i sigte.

Et skridt i tro
En proces på nogle måneder 

med samtaler og bekræftelser 
fra fl ere forskellige er endt med, 
at familien har besluttet at starte 
en Vineyard kirke i Rønne til som-
mer. De synes begge, at det er et 

stort offer at skulle forlade kirken 
og vennerne i København. Men 
de ser også frem til at bo på det 
smukke Bornholm og se, hvad 
Gud har planlagt for dem dér. 

- Men hvis man ikke går på den 
her type kald, så bliver det hele 
bare noget, vi snakker om. Det er 
et skridt i tro, og det kan jo godt 
gå dårligt. Men hvis vi nu sidder 
om ti år og ikke har gjort det, og 
vi tænker, at vi kunne have gjort 
det, men at vi var for trygge - det 
er en skrækkelig tanke! under-
streger Helle.

- Jeg gør det, fordi jeg ikke kan 
andet. Det lyder måske lidt fromt. 
Jeg ved ikke, om jeg overhovedet 
dur til at forkynde eller relatere 
til Bornholm, men jeg kan ikke 
andet. Man skal ikke rationali-
sere det for meget, tror jeg, siger 
Carsten.

Rønnerne starter ny kirke i Rønne
Højst overraskende for både familien selv og den voksende frikirke København Vineyard, har familien fået et kald til at starte en kirke på Bornholm.

- Vi gør det som en 
familie. Det er os 
fem som enhed. Og 
vores store piger 
græd og skal sige 
farvel til en god 
hverdag med ven-
ner og skole. Men de 
sagde: ”Hvis Gud vil 
det, så er det selv-
følgelig det, vi gør”, 
siger Helle. 
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Bogsalg

Bestil på Hosianna.dk / tlf. 74 56 22 02 il å i d

Af Bo Henriksen

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

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

Et trompetkald for krigere
- ny gademission

StillingerMøder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  11. februar kl. 14.00
Søndag  12. februar kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

Erhverv

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 19/2 Egon Falk  - Det relevante evangelium 
Søndag 26/2 David Hansen - Kristus vort HÅB, i nuet og i fremtiden

Søndag d. 12/2 kl. 10:30
Max Büsman
TEMA: Oplev lovprisnings- 
 tungesang

Søndag d. 5/2 kl. 10:30
Anders Ova
TEMA:  Min svaghed er
 min styrke 

Ferie & Rejser

Læs mere på 
www.felixrejser.dk/oslo

Turen går til Norge
Temarejse om Hans Nielsen Hauge
Dyk ned i Hans Nielsen Hauges liv og betydning for 
Norges kirke- og nationale historie før og nu. Vi bor 
på Lovisenberg Diakonale Gæstehus, og der er mor-
gen- og aftenbønner i deres kapel. Vi besøger også 
kendte steder i Oslo.
Dato: 26. juni - 3. juli
Rejseledere: Inger Lis 
 Ulsdal, Humlebæk og 
 Inger-Lise Svinth, Gjern
Tilmelding inden d. 24/3. 
Herefter forhør om pladser.

Med ’smag af retræte’

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Gadeklummen

Friskolen i Bramming
søger lærer
Vi søger en lærer fra 1. marts 2017, da skolens elevtal er 
stigende. Stillingen indeholder undervisning i dansk med 
klasselærerfunktion, og kan du også undervise i idræt og 
tysk vil det være en fordel, men ikke et krav. 

Er du vores nye medarbejder, har vi mulighed for på sigt at 
sammensætte et skema, der passer til dine kvalifi kationer. 
Vi er fl eksible i forhold til ansættelsesgrad.

Vi forventer, at du: 
• Har en positiv og anerkendende tilgang til børn og 

voksne.
• Er fokuseret på elevernes ressourcer og vil udvikle deres 

potentiale.
• Kan arbejde i overensstemmelse med skolens kristne 

grundholdning og aktivt arbejde for denne.

Vi tilbyder dig: 
• En arbejdsplads med skønne børn samt engagerede 

kolleger, der ser frem til at have dig med i samarbejdet 
om vores skole.

• Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem 
LC og fi nansministeriet.

Friskolen i Bramming er en kristen friskole med 130 elever 
fordelt fra 0. kl. – 9. klasse og en SFO med 45 børn fra 
0.- 4. klasse. På Friskolen har vi et overskueligt skolemiljø, 
gode rammer, fokus på faglighed og en skole præget af det 
kristne livs- og menneskesyn.

Send din ansøgning med relevante bilag vedhæftet på mail 
til info@friskolen.dk

Har du spørgsmål og ønsker noget uddybet, er du velkom-
men til at kontakte skoleleder Anna Lise Lunde Petersen 
på skolens telefon: 75 17 24 49, på mobil: 30 27 55 52 
eller via mail: info@friskolen.dk.

Ansøgningsfrist: 17. februar 2017. Ansættelsessamtaler 
forventes at fi nde sted i uge 8.

Friskolen i Bramming, Gabelsvej 12 C, 6740 Bramming
www.friskolen.dk 

”Det er nemmere at handle sig til tro end at 
tro sig til handling”, sagde John G. Lake. Da 
vi skulle lære at cykle refl ekterede vi ikke over 
dette pragtfulde transportmiddel eller læste 
tykke bøger for at få kundskab. Nej. Vi satte 
os op, fandt balancen og tog nogle knubs, til 
det var lært. 

I Gadekirken København beder man sammen 
og går herefter ud parvis. Hele tiden lærer vi no-
get nyt og bliver bedre på forskellige parametre.

Den første kontakt er en spændende disciplin. 
Uden at være anmassende har vi en insisteren-
de attitude og kommunikerer klart vores ærinde. 
Vi er ikke spørgende eller afventende. Ofte er det 
en god ide at improvisere for at komme i snak. 
Friske kommentarer, komplimenter og spørgs-
mål i forbindelse med børn, hunde, påklædning 
eller lignende er gode icebreakere. Vi kontakter 
alle, for ”Gud vil at alle skal frelses.” Enten 
sender han mennesker til os, eller omvendt. 
Det er ikke nødvendigt at presse et profetisk 
syn igennem. 

Det er vigtigt ikke at skue hunden på hårene. 
Den venlige familiefar kan være modstander af 
Jesus, og den unge piercede kvinde med be-
synderlig påklædning kan have et åbent hjerte. 

Fortæl om evangeliet i grove træk. Syndefaldet, 
korset og forsoningen må præsenteres i gadefor-
mat og tage mindre end tre minutter. Det samme 
er tilfældet med vores personlige vidnesbyrd, 
som er meget kraftfuldt. Mødet med Jesus – 
oplevelser og følelser – er indiskutable, og folk 
anerkender ægtheden. I forhold til helbredelse 
beder vi ikke tiggerbønner, men tager autoritet. 

Vi høster stor frimodighed og skarphed ved 
at stå overfor samme indvendinger, argumenter 
og verdensbilleder igen og igen. Erfaringer som 
også kan bruges i andre sammenhænge. ”Go to 
grow and grow to go”, siger amerikanerne. For at 
vokse i ting, må man gøre dem. Hvis du vil blive 
bedre til noget, må du selv gøre en indsats. Ingen 
kan forestille sig følelsen af vinden i håret, når 
cyklen suser afsted efter mange timers træning! 
Det skal opleves!

Hvordan lærte du at cykle?
www.bogsvend.dk

Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bogsalg
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 5:

Gerda Hansen,
Kampmannsvej 16
Sanddal,
7000 Fredericia

Kodeord: Januarudsalg

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.
dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
9. februar 2017. 

(Obs! Du kan IKKE benytte 
den portofri kupon til at indsende 
koden.) 

Blandt de indsendte løsninger 
trækkes hver uge lod om et ga-
vekort på 150 kr. til Hosianna.dk, 
vælg mellem bøger, cd’er, fi lm og 
adventsstjerner fra Christiansfeld.

Kryds og tværsen leveres af 
bureauet Kehlet Aps, Varde.

God fornøjelse!

Løs ugens 
kryds og 
tværs - og 
vind et 
gavekort!

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

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

Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld - Tlf. 74 56 22 02 

Indryk en 

stillingsannonce 

i Udfordringen 

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

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

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

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

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

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

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation.

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

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

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

Se stillingsopslag på www.almeskole.dk 

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

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

Ledige stillinger
Lærere
En fuldtids- eller deltidslærer til udskolingen søges 1.8. 2017. Stillingen er 
fast. Almindelige skolefag er i spil og især engelsk og matematik.
Ansøgere med interesse for IT, evt. som pædagogisk IT vejleder imødeses 
med interesse, men det er ikke en betingelse. IT kan også kombineres med 
andre stillinger på skolen.
En deltidslærer på ca. 60-80 % søges til et barselsvikariat med bl.a. musik 
pr. 1.5. 2017 eller senere. 
Evt. mulighed for senere fastansættelse.
Ansættelserne sker efter overenskomst med FM og LC

Pædagoger og pædagogmedhjælpere
Vuggestuen vokser til 25 børn i løbet af foråret. Derfor søges et par dygtige 
pædagoger med tiltrædelse pr 1.3.2017 eller senere.

2-3 deltidspædagogmedhjælpere søges med tiltrædelse omkring 1.3. 2017 
eller senere.
Ca. 15-25 timer pr. uge.
Mulige arbejdsopgaver i vuggestue, børnehave, førskolegruppe og SFO.
Evt. mulighed for vikartimer i skolen.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem BUPL og frie grundskoler.

Ansøgerne må være i overensstemmelse med skolens kristne holdning og 
aktivt arbejde for denne.

Rengøringsleder
Hver dag arbejder 5-7 rengøringsmedarbejdere på at holde skolen ren og 
pæn.
Til at koordinere, planlægge og gå foran med rengøringen søges en
ansvarsbevidst og fleksibel rengøringsleder.
Stillingen er ca. 25 timer om ugen. 
Arbejdstiden vil typisk ligge fra ca. middag til ud på eftermiddagen.
I perioder med f.eks. hovedrengøring vil arbejdstiden variere.
Alt efter hvilken person, der søger, kan stillingen kombineres med andre 
funktioner på skolen eller i børnehaven og vuggestuen.
Løn efter overenskomst mellem FKF og KRIFA.

Oplysninger og ansøgning til Thorkild Bjerregaard
senest 23.2.2017. (Tlf. 24 45 61 97)
Midtjyllands kristne Friskole
Brændgårdvej 4, 7400 Herning, TB@mkf.dk.

Der går 500 elever på skolen i 0.-10. kl. – tosporet 
afdelingsopdelt skole – ca. 80 ansatte – 25 børn i vuggestue- 70 børn i

børnehaven – 150 i SFO. I 2017 afsluttes en gennemgribende ombygning 
og tilbygning til skolen.

Bogsalg

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

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

Jernbanegade 37, 6870 Ølgod, og Kongensgade 36, 1., 6700 Esbjerg
Tlf. 75 24 46 00 - www.advopartner.dk – post@advopartner.dk

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at din ægtefælle ikke skal dele sine egne rimelige 
pensionsrettigheder med dig i tilfælde af separa-
tion eller skilsmisse, medmindre I har fået lavet en 
ægtepagt herom? 
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Erhverv
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

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

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

Mandag 6/2
12:20 1800 tallet på vrangen (1:8)
1800-1814. Det handler om ska-
belsen af det moderne Danmark!
På den ene side lider nationen 
det ene nederlag efter det andet 
og skrumper voldsomt ind. På 
den anden side er det en enestå-
ende blomstringstid indenfor kunst, 
åndsliv og videnskab. Vi viser alle 
facetterne og vender vrangen ud 
på 1800-tallet. Hovedpersonerne i 
de otte programmer er blandt andre 
N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, 
Søren Kierkegaard og Georg 
Brandes. Vært og tilrettelægger: 
Liv Thomsen.

13:00 1800 tallet på vrangen (2:8)
- Gud, konge og politistat, 1814-
1830. Danmark er gået statsban-
kerot og har tabt Norge. Samtidig 
strammer kong Frederik d. 6. grebet 
om danskerne. Enevælden tolerer 
ikke kritik og tyr gerne til tortur 
og censur. N.F.S. Grundtvig får 
mundkurv på. Han er en havkat i 
hyttefadet og rager uklar med alle. I
20’erne ser han lyset og begynder 
for alvor at indkredse sine idéer 
om kirken, skolen og fædrelandet. 
Idéer som vi diskuterer den dag i
dag. 

Onsdag 8/6
00:10 The Tree of Life
Amerikansk drama fra 2011.
Den midaldrende Jack er desil-
lusioneret over sin tilværelse. Han 
søger efter en mening med livet, 
og i tankerne vender han tilbage til
sin barndom i 1950’ernes Texas. 
En eventyrlig tid, hvor sommerda-
gene synes endeløse, og hvor Jack 
og hans brødre går på opdagelse i
en stadig større verden. Men også 
en barndom, hvor Jack udkæmper 
mange kampe med sin strenge far.
Terrence Malicks impressionistiske 
mesterværk modtog Cannes-festi-
valens Guldpalme for bedste fi lm.
Mr. O’Brien: Brad Pitt.
Jack som voksen: Sean Penn.

Torsdag 9/2
06:30 Alverdens tro (4:8)
Seriens vært, Anna Lindman 
Barsk, rejser rundt i Sverige for at 
møde mennesker, der lader religion 
styre deres liv. I denne episode 
møder hun Ann-Ida, en ung kvinde, 
der har fravalgt enhver form for 
sexualitet og nærhed for i stedet 
at leve med Gud. 

Lørdag 11/2
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Nåden hun er af konge-
blod”, og om hvordan mange i dag 
mener, at Gud skal være en slags
bydreng. Vor Frue Kantori ved 
dirigent Poul S. Jacobsen synger 
salmen fra Sankt Markus Kirke 
Søndag septuagesima. 

Søndag 12/2
14:00 Gudstjeneste fra Uhre 
Kirke ved Brande. Septuagesima 
søndag betyder, at der er 70 dage 
til påske. Med ”Himmeriget ligner” 
indleder Jesus dagens lignelse 
i evangeliet om arbejderne i vin-
gården, som alle fi k den samme 
løn, selvom de slet ikke arbejdede 
lige meget. Stof til eftertanke. Sog-
nepræst Anne Dolmer er liturg og 
prædikant.

TV3
Onsdag 8/2
22:00 Left Behind
Amerikansk fi lm fra 2014 med 
Nicolas Cage.
Baseret på LaHaye & Jenkins’ ro-
manværk om, hvad der kunne ske 
mellem bortrykkelsen af de kristne 
og Jesu genkomst. Filmatiseringen 
fra 2014 koncentrerer sig om selve 
bortrykkelsen. Vi følger piloten 
Rayford Steele (Nicolas Cage) og 
hans familie i timerne op til bortryk-
kelsen og det første døgn efter. 

Aalborg Kristne TV
Karnersvej 21, 9000 Aalborg
Tlf. 41 29 14 05 - www.aktv.dk
AKTV sender på TV Aalborg. 
Sendetider:
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag 
og Søndag: 17.00 - 18.00
Onsdag og Lørdag 21.30 - 22.30

UCB TV
Postbox 92, 2720 Kastrup
Tlf. 32 34 01 12 - www.ucb.dk
Sender på Kanal 10 Norge, satel-
lit THOR 1 grad vest, fr. 10872, 
SR 24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 
- 18.00. 
Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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

GOD TV  
Tlf. 98 90 91 50
Email: info.scandinavia@god.tv
GOD TV kan ses overalt. Down-
load en app til iPhone, iPad eller 
Android eller se www.god.tv hvor 
der fi ndes 20 web kanaler 24/7 og 
meget mere. GOD Channel kan 
også ses 24/7 via parabol: ASTRA 
4A 5º Ø Frekvens: 11.996 GHz, Po-
larisation: H, Symbol Rate: 27,500 
Symbol/s: FEC: ¾. Kan også mod-
tages fra Hotbird 13° øst, Astra 19° 
øst og Eurobird 28,5° øst. Findes 
i alle Viasats programpakker og i 
mange bredbånds- og kabelnet.

Revelation
Kanal ASTRA 2a, 2b, 2d - 28,2 gra-
der E= øst. Engelsk kanal. Undervis-
ning / forbøn for syge. Ekstra parabol 
muligvis nødvendig. Program og tek-
nisk support: www.revelationtv.com

Kanal 10
Sender norske, danske og svenske 
kristne programmer på Sirius 5º 
øst. Fr.11.881. Pol. H SR 27500 
Fec.3/4. Programoversigt: www.
kanal10.se. Kanal 10 Norge:  www.
kanal10norge.no. Sender på satel-
lit, kabel-TV og web-TV.

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

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/

Radio 

Søndag 5/2
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Tro, håb og passion. Maj Ingemann 
Molden besøger Skurvognen for at 
tale om en livsrejse fra skuespiller, 
cowgirl og til yogalærer i Ålborg.
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Lindevang kirke, 
Københavns Stift. Sidste søndag 
efter helligtrekonger. Prædikant: 
Christiane Gammeltoft-Hansen.
21.03 Tidsånd (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 6/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 7/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Tro, håb og nybrud. Eventmager 
Carsten Ohm besøger Skur-
vognen for at tale om krøllede 
hjerner, varme hjerter og troen 
på tillid. Vært: Anders Laugesen. 
www.dr.dk/tro. (Sendes også 
torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 8/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 9/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Genudsendelse fra tirsdag.

Fredag 10/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 11/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 12/2
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Skywalk, Den 
Evangeliske Frikirke. Medvirkende:
Prædikant: Jakob Lundager
Lovsangsleder: Lasse Meyer
Rytmisk band. Transmission: Anet-
te Johnsen. Salmer: lovsange.
21.03 Tidsånd (P1)

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

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

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

Udfordringen

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

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

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

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

Andre kanaler
På Thor 1o vest:
Vision Norge, Gospel Channel

Fr. 11247 Pol V Sr 24500 Fec 7/8. 
På Astra 1 19,2o øst:  Bibel TV Fr. 
10832 Pol H SR 22000 Fec 5/6. 
Astra 2 28,5o øst:
TBN Europe Revelation

Nicolas Cage spiller piloten 
Rayford Steele  i fi lmen ”Left 
Behind”. Sendes på TV3 ons-
dag kl. 22:00

P1 Søndag 12.2 kl. 9:54: Direkte transmission fra ungdomskirken 
Skywalk i Randers. Jakob Lundager, leder af Skywalk, prædiker. 
Lovsangen står Skywalks eget lovsangsband for.

(6/2017)
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TJEK

-De siger, at tro kan fl ytte bjerge. Hvor meget tro 
har du...?

Roger Gihlemoen har tidli-
gere arbejdet med fi lm, tv og 
teater i Norge. Nu bruger han 
erfaringerne som missionær i 
Tanzania.

Da Roger og hustruen Anne 
rejste ud som missionærer for 
Norsk Luthersk Mission (NLM), 
havde hun en specifi k jobbeskri-
velse. Men Roger følte sig som en 
traditionel ”missionærkone”, der 
selv må fi nde sin rolle og opgave 
undervejs - når familien ikke lige 
kræver hele ens tid.

Løsningen for Roger er blevet 
at kombinere sine fi lmkundskaber 
med dækning af et presserende 
behov i Tanzania.

Hjælp til de ’halve’
I Tanzania opfatter man voksne 

som ”hele mennesker”, mens 
børn og unge kun opfattes som 
”halve”. Derfor ville Roger Gih-
lemoen gerne gøre noget for de 
mange børn og unge i landet.

Nu har han valgt at lave bibel-
ske animationsfi lm i 3D ved hjælp 
af konservesdåser. Dels fordi det 
er et billigt materiale, dels fordi 
det i forvejen bruges til fremstilling 
af legetøj i Tanzania. 

– Noget af det fi ne ved dette 
projekt, er, at jeg kan lave noget, 
som stilmæssigt er helt unikt for 
Østafrika, siger Roger.

Han har allerede set mange 
konservesdåser, der har fået nyt 
liv som legetøj i form af fx dyr, 
biler, motorcykler og træer.

– Disse ting får en helt speciel 
og unik stil. Jeg har hentet inspi-
ration fra dette genbrugslegetøj 
og laver et helt animeret miljø i 
denne stil, forklarer han.

Den røde tråd i Bibelen
Rogers konservesdåser skal 

nu formidle bibelhistorier. Forelø-
big har han planlagt fem fi lm om 

hhv. Adam og Eva, Abraham og 
Isak, David og Goliat, Jesu fødsel 
og Jesu død og opstandelse.

– Historierne er valgt ud af en 
helt specifi k grund. Jeg fortæller 
essensen i Bibelen, den røde 
tråd. Efter at have set de fem 
fi lm vil man vide, hvad Bibelen 
handler om, siger Roger.

- Siden jeg laver dette i 3D, har 

jeg fået mange spændende udfor-
dringer. Jeg må jo visualisere alle 
karaktererne. Hvordan ser Adam 
ud? Hvilken nationalitet er han, 
er han mørk eller lys, har han en 
navle? spørger fi lmskaberen.

Han fortæller, at de fem fi lm 
skal være som én sammenhæn-
gede stor fi lm.

– Jeg er gået grundigt til værks 

for at lære så meget som muligt 
om alle disse temaer, der ikke er 
beskrevet særlig meget. Nu prø-
ver jeg så at give et spændende 
og muligvis lidt ukonventionelt 
indblik i bibelhistorien, fortæller 
Roger.

Stort fælles projekt
Det har været svært at fi nde  

folk med de rette kompetencer til 
at lave animationsfi lmene. Tanza-
nias videregående skoler er over-
fyldt med elever - men de mangler 
ofte det rigtige udstyr. Samtidig 
er der mangel på praktikpladser, 
så de færdiguddannede har ikke 
altid de kvalifi kationer, som en 
europæer kunne forvente.

– Men projektet går fremad, 
og jeg møder mange fantastiske 
personer. Det er vigtigt, at pro-
jektet bliver allemandseje, og at 
alle enkeltpersonerne, som har 
bidraget, bliver vist frem. 

Vi bygger jo kompetencer i et 
ukendt terræn her. Denne type 
produktion har man ikke kendt 
til før i Østafrika, forklarer Roger.

Film for 100 mio. seere
– Jeg har over 100 millioner 

potentielle seere i Østafrika, som 
næsten aldrig har set animations-
fi lm på deres eget sprog, siger 
fi lmskaberen. 

Han har selv det nødvendige 
udstyr, og en stor del af produk-
tionsomkostningerne dækkes 
af NLM og Norea Mediemisjon. 
Nu handler det mest om at fi nde 
lokale folk til at oversætte de bi-
belske fi lmmanuskripter til swahili.

Bodil/KPK

Gamle konservesdåser skal omformes Gamle konservesdåser skal omformes 
til fi gurer i Roger Gihlemoens bibelske til fi gurer i Roger Gihlemoens bibelske 
animationsfi lm. animationsfi lm. 
Foto: Privat/KPK.Foto: Privat/KPK.

Gamle dåser bruges i bibelske 
3D animationsfi lm i Tanzania
Roger bruger sine erfaringer fra Norge - og lokal inspiration, når han laver fi lm for børn i Tanzania.

Bæredygtigt genbrug: Mange børn i Tanzania har legetøj, der 
er lavet af genbrugt metal fra diverse dåser. Det har inspireret 
Roger til dåsefi gurer i de bibelske animationsfi lm. Foto: Privat

Roger bruger lokale skuespillere og musikere til at indtale 
teksterne i sine fi lm. Her er musikskolestudent Caroline Mushi i 
aktion. Foto: Privat

Hvordan ser Adam 
ud? Hvilken nationa-

litet er han, er han 
mørk eller lys, har han 

en navle?

Mutemath er et amerikansk rockband, der især er berømte 
for deres soundtrack til fi lmene ”The Twilight Saga”. 

Mutemaths trommeslager Darren King har udtalt, at han 
ikke ønsker, at Mutemath kaldes et ‘kristent band’ - de spiller 
jo aldrig i kirker eller den slags. Bandmedlemmerne bekender 
sig dog til den kristne tro (kilde: http://mindequalsblown.net/
interviews/interview-mutemath).

Samarbejdet mellem dem og 21 Pilots strækker sig over 5 
sange. Jeg håber virkelig, at det er muligt for dig, der læser 
dette her, at lytte til pladen, inden du læser resten af anmeldel-
sen. Jeg synes albummet skal opleves - uden mine fun-fakta.

Lyrikken består ofte af bekendelser, efterlyser nåde, og 
det er måske derfor “heathens” er soundtracket til “Suicide 
Squad”. En fi lm fuld af... misforståede karakterer, om man vil, 
på kant med loven. Det minder nogen af os om Twilight, den 
førnævnte fi lm. Hvilket sammentræf.

På denne plade bliver der brugt synthesizer, cello, og 
vokalerne forvrænges. Der bliver tvivlet, growlet, rådgivet og 
rappet, mens begge trommeslagere, Darren og Josh, kraftfuldt 
sammen løfter sangen i “Heavydirtysoul”.

21 Pilots’ tekster forsøger at fortolke mennesket og vise, at 
det ikke altid er så enkelt at sige ‘dem’ og ‘os’. Jeg selv er fl a-
sket op i en pinsekirke, hvor det var nemt at komme til at sætte 
labels på alt, der var ‘kristent’ og ‘ikke kristent’. Så voksede 
jeg op og lærte om nuancer i tilværelsen. Forfatteren Anne 
Rice skrev den fi lmatiserede bog “En vampyrs bekendelser” 
og brugte myten som metafor på noget, alle ‘bad guys’ og 
‘bad girls’ kan genkende. Mystikeren Simone Weil valgte at 
blive udenfor kirken for bedre at kunne tale til dem, der aldrig 
havde hørt om Gud. Hun tjente bedst på den vis.

Marianne Glitfeldt

Nuancer
i tilværelsen
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Klummen

Af Bodil Lanting

Katedralskolens KFS’ere får 
mange af deres ikke-kristne 
studiekammerater med til 
møder med navnet ’Debatten 
på Katten’.

”Katten” er Aarhus Katedral-
skole, som tirsdag fi k besøg af 
Sydteamet fra KFS’ Ledertræ-
ningscenter (LTC) i Ødsted.

Nydelse eller et højere mål
- KFS’erne i Aarhus arrange-

rer tre uger i træk ’Debatten på 
Katten’ tirsdag aften. Her er først 
et kort oplæg og derefter dialog 
ved bordene. Der var cirka 50 i 
caféen, halvt KFS’ere og halvt 
ikke-KFS’ere.

I aftes var det KFS-sekretær i 
Aarhus, Hans-Christian Vindum 
Pettersson, der havde emnet 
’Hvad handler livet om’. Han 
talte om to livssyn; det kristne 

og hedonismen. 
Hedonismen handler om, at 

livets åndedrag bare skal give så 
meget nydelse som muligt, mens 
det kristne har et højere mål - det 
handler om at fi nde hjem, fortæl-
ler LTC-elev Peter Stidsen.

Snak ved bordene
Efter dialogen ved bordene 

kunne man stille spørgsmål til 
HC, og det blev der gjort. Nogle 
var blevet udfordret og også 

inspireret af denne opdeling i 
livssyn. Derefter var der igen fri 
snak, og det fortsatte i lang tid, 
mens folk stille og roligt drys-
sede hjem. 

Sydteamet skulle bare deltage 
som alle andre, men selvfølgelig 
have fokus på at dele evangeliet 
med folk, slutter Peter Stidsen. 

Kristne studerende i Aarhus inviterer medstuderende til ’Debatten på Katten’. Den 31. januar holdt KFS-sekretær Hans-Christian (indsat billede) 
et oplæg om to forskellige livssyn, hhv. det kristne og hedonismen.

’Debatten på Katten’ samler 
studerende til snak om tro
Kristeligt Forbund for Studerende inviterer kammeraterne til cafémøder på Aarhus Katedralskole.

”Gårsdagens arrange-
ment var virkelig vellykket. 
Hans-Christian var enormt 
velforberedt og håndterede 
svære emner med stort en-
gagement.

Hans oplæg omhandlede 
de forskelle og ligheder, der 
er at fi nde mellem det kristne 
og det hedonistiske livssyn. 

I den forbindelse fik vi 
et indblik i det kristne syn 
på menneskeligt ansvar, 
lykke, sex og ikke mindst den 
kristne opfattelse af døden. 

Selvom aftenens temaer 
var udfordrende, var stem-

ningen god, og en alsidig 
samtale tog pladsen fra den 
planlagte debat. 

Det gav i min optik en mere 
udbytterig aften, end hvad 
jeg hidtidigt har oplevet til 
Debatten på Katten. 

Jeg vil klart anbefale folk 
at møde op, også selvom 
de overhovedet ikke kan 
forholde sig til tro – det er 
udfordrende, interessant og 
hyggeligt alligevel.”

 Rita, 3.G’er på Aarhus 
Katedralskole

’Udbytterig
aften på Katten’

I slutningen af januar rejste 6 
unge volontører og 1 prakti-
kant af sted til Honduras og 
Filippinerne gennem Vivas 
volontørprogram Impact. 
Som noget nyt bliver en del 
af volontørkurset Impact 
Academy nu afholdt på Filip-
pinerne. 

Impact Academy består af 

et modul før udrejse, et modul i 
udlandet og et modul efter hjem-
komsten. 

Indtil fornylig har det kun været 
muligt at holde et fuldt modul 
under udrejse for de volontører, 
der rejste til Mellemamerika, 
men sådan er det ikke mere. Nu 
holdes der også et fuldt modul 
i udlandet for de volontører, der 
rejser til Asien.

Levende kulturmøde
I Viva mener man, det er vigtigt, 

at noget af volontøruddannelsen 
foregår under opholdet, hvor 
kulturmødet er blevet en levende 
virkelighed og ikke blot er et teo-
retisk begreb. 

Det ruster volontørerne bedre 
til arbejdet på børne- og unge-
projekterne, at de kan tage reelle 
problemstillinger op undervejs.

Vivas volontørprogram
Viva er en international kirkelig 

og humanitær børneorganisation, 
hvis mål er at forbedre børn 
og unges vilkår. I Vivas volon-
tørprogram Impact er målet at 
mobilisere unge til medansvar og 
engagement for verdens udsatte 
børn og unge.

Bodil

 Impact-volontører på 
skolebænken i Filippinerne

De nye Impact-volontører er set 
fra venstre: Lene Foldager Peder-

sen, Andreas Smalbro, Helene 
Bay Thunbo, Hanna Hejlesen, 

Annika Nebel Møller, Mie Krag 
Kühne og Caroline Bouet Ham-

merum (ikke på billedet).  

Jeg elsker at starte dagen med en kop varm kaffe, når 
vækkeuret ringer lidt for tidligt om morgenen, men her i 
Honduras fi k jeg lov til at opleve, at den varme drik kan 
noget helt andet end bare at give et energi-boost.

 
Min medvolontør Kristina og jeg kunne kun få spanske ord, 

da vi i december ankom til vores børnehjem i Honduras, hvor 
størstedelen kun taler spansk. Derfor var det at føre en samtale 
en ret stor udfordring i starten, men noget af det, vi hurtigt lærte 
at sige, var, at vi bedst kan lide kaffe uden sukker, hvilket børnene 
syntes var rigtig sjovt. 

Det at snakke spansk kommer helt naturligt med børn, fordi 
de ofte glemmer, at vi ikke snakker spansk, og derfor bare 
snakker, mens det med personalet tog lidt længere tid, før de 
åbnede sig op for os. 

Det skete, en dag da vi spiste aftensmad, og jeg, med de få 
spanske ord jeg kunne, spurgte en af de ansatte, om hun kunne 
lide maden, selvom det var ret tydeligt, at det kunne hun godt. 
Det overraskende var derfor ikke, at hun svarede ja, men derimod 
at hun pludselig åbnede sig op og snakkede en masse, som jeg 
mere eller mindre forstod. Mine manglende sprogkundskaber 
gjorde, at jeg fi k sagt ja til, at vi dagen efter på vores fridag ville 
besøge hende for at gå en tur og drikke en kop kaffe. Vi var 
naturligvis lidt spændte på, hvordan det lige ville blive, når vi nu 
ikke kunne særlig meget spansk, men vi bad til Gud og lagde 
dagen over i hans hænder. 

Dagen efter besøgte vi hende, og det gik langt over forvent-
ning. Det var en fantastisk dag, hvor vi fi k mødt hendes familie, 
drukket en kop kaffe uden sukker, set mere af Honduras, trænet 
vores spanskkundskaber og bedst af alt, så fi k vi en ny ven.

 
Dagen satte nogle tanker i gang hos mig, fordi det bare er så 

anderledes fra vores danske kultur 
at invitere nogle hjem, som man 
næsten lige har mødt, men jeg tror 
virkelig, det er noget, vi kan lære 
noget af. Derfor er min udfordring 
til mig selv og til dig: hvem vil du 
invitere hjem til en kop kaffe?

En kop kaffe 
uden sukker

Af Kristina Eskildsen
volontør i Impact
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Af Bodil Lanting

Når jødiske forældre får de-
res førstefødte søn, må han 
indløses med fem sølvshekel, 
for sønnen hører Herren og 
tempeltjenesten til. 

Det skriver Vidar og Heljä 
Norberg, som var med, da Noam 
Bedein i Efrat købte sin første-
fødte søn tilbage.

Begrundelsen fi ndes i 2 Mose-
bog 13,1-3, hvor Herren siger til 
Moses, at alle førstefødte blandt 
mennesker og dyr hos israelit-
terne hører Herren til.

Moseloven foreskriver, at en-
hver jødisk dreng skal omskæres 
på ottendedagen efter fødslen. 
Derimod siges der ikke noget 
om, hvornår barnet skal indløses 
eller købes fri fra tempeltjenesten.

Normalt sker indløsningen en 
måned efter fødslen, oftest på 

den 31. dag. Hvis barnets far dør, 
før sønnen bliver indløst, må han 
selv gøre det som voksen. 

Børn af Arons præsteslægt 
skal dog ikke indløses, da de 
ifølge deres stammetilhørsfor-
hold skal være Guds præster og 
tjenere.

Fest med dreng på sølvfad
Vidar og Heljä Norberg fortæl-

ler om ceremonien i Efrat:
Ved en indløsning behøver 

der ikke at være andre til stede 
end far, søn og præst. Men nu 
om dage holder mange familier 
en stor fest. Det skete også hos 
bedsteforældrene Sara og David 
Bedein i Efrat. Deres søn Noam 
og hustruen Adi kom med den 
førstefødte dreng, Lavi Shalem 
Bedein, som skulle indløses. Der 
var også mange gæster, inklusive 
rabbiner Shlomo Riskin.

Så blev et sølvfad sat på bor-
det. Her blev den lille dreng lagt. 
Kvinderne lagde deres dyreste 
guldsmykker, ringe og ædel-
sten på fadet - ja, selv oven på 
drengen. For ethvert barn er en 
dyrebar skat. 

Jødefolket er et præstefolk, og 
alt (mandligt) førstefødt er helliget 
til Herren. Det koster fem shekel 
af frikøbe et barn. 

...Rabbiner Shlomo Riskin har 
sølvmønterne med sig. Han tager 
barnets far med sig ud af huset. 
De snakker sammen om indløs-
ningen, og rabbineren forstår, 
at dette er seriøst ment. For en 
symbolsk sum overtager Noam 
Bedein de sølvmønter, som er 
påkrævet for at indløse sønnen.

Ceremonien starter med at 
faderen takker Gud for bar-
net. Herefter holder rabbineren 
mønterne over barnet og siger:

 ”Dette (pengene) i stedet for 
det (barnet). Denne er tilgivet på 
grund af dette. Og denne dreng 
skal gå til livet, til studier af To-
raen, og frygte Gud. 

Måtte det være Guds vilje at 
akkurat denne dreng må få forløs-
ningen at se, måtte han også gå 
ind i Tora-studier, bryllupsbalda-
kinen og gode gerninger. Amen!”

For mange år siden var jeg journalistpraktikant i en jysk land-
kommune. En dag fi k jeg et tip om, at kongen af de danske lan-
deveje – stodderkongen – var i området. Han var ude hos Ejnar 
sammen med et pænt udsnit af de danske landevejsriddere.

Ejnar boede på et lille husmandsted ude i det åbne landsskab, 
og han var en original. Det fortæller han selv i den artikel, jeg skrev 
om ham, og det mente vistnok alle på egnen, der kendte ham. En 
original af den slags, der desværre bliver færre af.

Den første gang, jeg mødte Ejnar, stod han midt på gårdspladsen 
med sin cowboyhat på hovedet og sit fl otte sølvgrå fuldskæg, der 
svang sig i en blød kurve til begge sider. Ejnar trykkede hårdt min 
hånd, som om han ikke ville slippe igen, og sagde well kommen 
- bredt og smukt og hjerteligt.

Der var fest på gården den dag. Den lille håndfuld godmodige, 
farende svende havde parkeret deres barnevogne ude på gårds-
pladsen, så man kunne tro, at det var en mødregruppe, der var 
på besøg.

Der var humør på, og jeg husker ikke, hvad der blev sunget eller 
råbt, men jeg aftalte i hvert fald på et tidspunkt med Ejnar, at jeg 
skulle komme tilbage, når der var faldet mere ro på.

Et par dage senere stod jeg der så igen. Nu var vi alene, Ejnar 
og jeg, og jeg så stalden med de to køer, og han viste mig høn-
sene og laden med de gamle, udrangerede maskiner og traktorer. 
Gårdspladsen rodede af ting, som Ejnar havde købt billigt, men 
vistnok ikke nænnede at skille sig af med igen.

Ejnar var godt selskab. Et varmt og hjerteligt menneske var han, 
og selv om Ejnar offi cielt var landmand, var det landevejens farende 
svende, hans hjerte brændte for. I miljøet var han et kendt ansigt 
– lige fra Hjallerup til Egeskov Marked – og når han drog afsted til 
kræmmermarkeder, iklædte han sig altid sin fi ne medaljejakke og 
bar cowboyhatten som en mester.

Hvor der er hjerterum, er der husrum, og på Ejnars lille hus-
mandssted var der altid masser af hjerterum og husrum for alle 
de farende svende, der kom den vej. De elskede ham. Han gav 
dem mad. Han gav dem en seng at sove i. De fi k et varmt bad, og 
Ejnar tilbød dem sit venskab.

Ejnar var et storslået menneske: varm, kærlig, sjov og fuld af 
spændende fortællinger. Og først og fremmest generøs i al sin 
originalitet og menneskelighed.

Og ja - vel havde livet da været svært. En forkvaklet barndom, 
en ungdom, hvor han knoklede i brunkulslejerne, og senere, da 
han fi k råd, det lille husmandssted med nogle få tønder land og 
nogle få dyr i stalden, men vigtigst af alt: Husrum og hjerterum.

Jeg aner ikke, om Ejnar var en kristen, for jeg 
spurgte ikke. Men jeg er ret sikker på, at Guds 
kærlighed strømmede igennem ham, for hvis 
ikke, kan jeg slet ikke forklare det blivende 
aftryk, som denne hjertevarme og bemærkel-
sesværdige mand efterlod i mig.  

God søndag!

Ejnar og vagabonderne

Ægteparret Vidar og Heljä 
Norberg var med, da denne 
dreng blev indløst i Efrat i 
Judæa. Drengen ligger på et 
sølvfad sammen med fami-
liens smykker. Hans far ”for-
handler” med rabbineren om 
prisen og betaler et symbolsk 
beløb. Herefter velsigner rabbi-
neren barnet og ønsker, at det 
må få forløsningen at se.
Foto: Heljä Norberg

Jesus blev indløst - det 
gør jødiske drenge stadig
Selv om der ikke fi ndes et tempel, bliver jødiske drenge stadig indløst, ligesom Jesus blev det.

En moderne sølvshekel fra 
Bank of Israel indeholder 117 
gram rent sølv, og et barns 
indløsning koster 5 mønter. 
Foto: Bank of Israel

Det betyder Bibelens tale om førstefødte
Bibelsk Oppslagsbok, som er udgivet af Saarisalo og David 

Hedegård på Karmel forlag i 1949, skriver om den førstefødte:
”– Førstefødt kaldes ikke bare den ældste af fl ere søskende, 

men også forældrenes eneste barn. Alt førstefødt skal være hel-
liget Herren (2. Mos. 13, 2. 11–16; 22, 28f.; jfr. 5. Mos. 15, 19). Bag 
dette ligger vel tanken om, at alt tilhører Gud. Og når det første-
fødte er indviet til Ham, så er alt indviet til Ham, jfr. Rom 11, 16. 

– Israel betegnes som Guds førstefødte søn, 2. Mos. 4, 22 f. 
Ordet bruges også om Kristus i Rom 8, 29; Kol. 1, 15, 18; Hebr. 
1, 6 og om de kristne, Hebr. 12, 23.”

Da Jesus blev indløst
Den nu afdøde arkæolog 

og doktor i teologi, Aapeli 
Saarisalo fra Helsingfors, 
skriver i bogen «Messiasku-
ningas» (Messiaskongen).

”Moselovens første pligt 
var at omskære Jesus. Dette 
var det ydre tegn på pagten 
mellem Gud og Abraham (1. 
Mos. 17). Maria havde født et 
drengebarn og var uren i 40 
dage.  Herefter tog Maria og 
Josef Jesus-barnet med sig 
til Jerusalem for at fremstille 
Ham for Herren og betale 
indløsningssummen. 

For renselse efter bar-
nefødsel betalte de ifølge 
Mose-loven et par turtelduer 
eller to due-unger for de 
fattige. De rige betalte en 
turteldue og et lam som 
kostede fem eller ti gange 
så meget.”
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