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Af Bodil Lanting

Folkekirkens Nødhjælp kritise-
rer Trumps antiabort-politik for 
ikke at sikre kvinders rettighe-
der. Nu tager fl ere danskere til 
genmæle op til hjælpeorgani-
sationens landsindsamling.

Den 23. januar underskrev 
Donald Trump et dekret om, at 
USA ikke skal støtte organisa-
tioner som Planned Parenthood 
International og Marie Stopes 
klinikker, som henviser kvinder 
til abort. Efterfølgende har Fol-
kekirkens Nødhjælp startet en 

facebook-kampagne, der handler 
om at sikre ”kvinders rettigheder”. 
Og begrebet ”kvinders rettighe-
der” er blevet en international 
omskrivning af retten til fri abort.

Men kampagnen har fået fl ere 
danskere til at kritisere Folke-
kirkens Nødhjælp. Det kommer 
nemlig som et chok for mange, at 
en kirkelig organisation udtrykker 
støtte til abort.

Der er to liv på spil
I et debatindlæg i Kristeligt 

Dagblad den 2. februar skriver to 
medlemmer af repræsentantska-
bet i Retten til Liv om det ironiske 

i, at Folkekirkens Nødhjælp ”tror 
på et liv før døden”. 

I indlægget ”Vi tror på et liv. Trist 
og deprimerende kampagne fra 
Folkekirkens Nødhjælp”, skriver 
Anders K. Petersen og Frederik 
Berggren-Smidt: 

”Folkekirkens Nødhjælp er 
tilsyneladende blinde for, at der 
i abortproblematikken er to in-
divider involveret: Moderen og 
barnet.” 

Artiklen understreger, at der vi-
denskabeligt set er tale om et nyt 
individ fra befrugtningsøjeblikket. 

”Aborttilhængere kan ikke 
længere gemme sig bag be-

tragtninger af fostre som gra-
viditetsvæv, der kan fjernes på 
samme måde, som når man 
fjerner et modermærke som en 
uønsket del af kvindens krop”, 
skriver kontormedarbejder An-
ders K. Petersen og sognepræst 
Frederik Berggren-Smidt.

’Nødhjælp på
bekostning af andres liv’

Også Indre Missions formand 
kommenterer sagen med indlæg-
get ”Himmelråbende. Nødhjælp 
på bekostning af andres liv”.

”Når opfordringen lyder til 
mange om at bruge tre timer 

på kvinders rettigheder ved en 
indsamling, så sker det altså på 
bekostning af barnet i moders 
liv”, skriver Hans-Ole Bækgaard.

Han efterlyser en indsamling 
uden et ”politisk budskab” og 
spørger:

”Hvorfor ikke kæmpe mere 
målrettet for, at intet barn må 
sulte, som er årets tema? Hvorfor 
ikke kæmpe for både kvinders 
rettigheder og børns - også de 
ufødtes - rettigheder uden at spille 
dem ud mod hinanden?”

Fortsættes side 5

Folkekirkens Nødhjælp kritiseres for abortstøtte
Nødhjælpen har kritiseret Donald Trumps afvisning af amerikansk støtte til abort rundt om i verden. 
- Men hvorfor ikke redde både mor og barn, spørger Retten til Liv og Indre Missions formand.

- Det er himmelråbende at 
”kvinders rettigheder” handler 
om at slå ufødte børn ihjel, 
mener IMs formand Hans-Ole 
Bækgaard.

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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Ugens profi l: Bent Houmaa Jørgensen
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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 til mandag 6/3 kl. 9.

Frimenighedspræst i Aalborg 
og missionær gennem mange 
år, Bent Houmaa Jørgensen, 
fylder 60 år søndag den 19. 
februar.

Den kommende fødselar har 
næsten 40 års erfaring med kir-
kearbejde. Han blev født i 1957 
på en gård i Lemvig. Som 23-
årig blev han færdiguddannet på 
Luthersk Missions Missionsskole 
i Hillerød og fi k det, der svarer til 
en bachelor i teologi. 

I 1980 begyndte han at arbejde 
for Luthersk Mission som forkyn-

der og som pionermissionær med 
det formål at hjælpe nye kristne 
menigheder i gang i Danmark.

 
14 år i Tanzania

Denne ”igangsætten” har ka-
rakteriseret den sindige jyde lige 
siden – både 14 år som udsendt 
til den lutherske kirke i Tanzania 
i Østafrika og siden 10 år som 
ansat i Luthersk Missions afdeling 
i Østjylland. 

Han har skrevet to bøger: ”Fri 
os fra det onde” (2006) og ”Jenga 
daraja” (1996, på swahili - betyder 
Byg bro), som bliver brugt på en 

Aalborg-missionær fylder 60

Peter Sode Jensen, der er 
præst i Holstebro Oase-
kirke, er blevet valgt til for-
mand for DanskOase.

Peter Sode Jensen vok-
sede op på Fyn i et hjem 
med tilknytning til bl.a. Indre 
Mission. Han var uddannet 
landmand, før han begyndte 
at læse teologi. Det foregik 
på Københavns Universitet 
med tilknytning til Dansk Bibel-
Institut. Herefter var han sognepræst i Klemensker på Bornholm i 9 
år, før han i 2010 blev præst i Holstebro Oasekirke.

Syn for det gode lederskab
Peter Sode Jensen er daglig leder af Arrow lederskab, som tilbyder 

kristne lederkurser. Han har derfor fokus på, at ledere hjælper deres 
medarbejdere til at blomstre og trives. Samtidig må det ikke gå ud 
over familien.

”Behovet for ledere i vores land og kirker, som trives, skaber liv og 
får mennesker omkring dem til at blomstre op i deres potentiale til 
gavn for vores medmennesker, er enorm.

 Virkeligheden er at der er alt for mange ledere, som mistrives og 
føler sig alene i deres opgaver. Flere famler rundt i et forsøg på at 
skabe mål og mening i en alt for travl hverdag. Nogle vil bare gerne 
gøre det bedre, andre er bare blevet trætte, andre modløse, andre 
er tæt på at crashe og nogen ligefrem crasher i både liv og tjeneste.

 Familien må ofte betale en alt for høj pris. Dem, som lederen egentlig 
også skulle lede og være et forbillede for”, skriver Peter Sode Jensen 
i en refl ektion på Arrowlederskab.dk

Peter Sode Jensen er gift med Anne Marie, og de har sammen 4 
piger på henholdsvis 25, 23, 19 og 12 år. 

’Nåden er altid større’
Peter Sode jensen brænder for, at den enkelte i menigheden må 

fi nde sit Gud-givne potentiale og sprudle i tjenesten for Gud og me-
nighedens fællesskab.

I præsentationen af Peter Sode Jensen på  Holstebro Oasekirkes 
hjemmeside fremhæves det, at han er kendt for at sige: ”Nåden er 
altid større” - og at han understreger vigtigheden af et sundt familieliv.
Om DanskOase siger den nye formand: 

”Mit ønske er, at DanskOase fortsat lader sig lede af Jesus og 
bliver fornyet af ham. At DanskOase ud fra Folkekirkens evangelisk-
lutherske grundlag fremmer en nådebaseret identitet, rummelig kultur 
og sund karismatik, som udruster både DanskOase og andre i den 
danske kirke til mission, så mennesker bliver ledt til Jesus gennem 
levende menigheder.”  

Tidligere formand, Ruben Dalsgaard, fortsætter som næstformand 
i DanskOases lederskab.

Bodil

Ny formand 
i DanskOase

Ny supporter hos Musskema
Jane Arden, Nibe, er tiltrådt en nyopret-
tet stilling i Support hos Musskema.dk, 
som har mange kirker, kirkelige organi-
sationer og menighedsråd som kunder. 

Jane Arden (38) skal primært supportere 
virksomheder i det digitale system bag 
Musskema.dk. Derudover skal hun lave 
layout af Musskema.dk’s hjemmesider og 
grafi sk opsætning af nyhedsbreve, udgi-
velser mv. Hun er uddannet mediegrafi ker, 
kommer fra en stilling som mediegrafi ker og IT-supporter hos 
Legetek.dk og har tidligere været mediegrafi ker hos Solo Grafi sk.

Uddannelserne på Filadelfi a 
bliver samlet i én funktion
En ny-organisering af uddannelserne 
på den selvejende institution Filadelfi a i 
Dianalund åbner op for samspil mellem 
diakoni og sundhedsfaglighed. 

Center for Diakoni og Ledelse er blevet 
til ”Filadelfi a Uddannelse”, der fremover 
skal varetage ikke bare den diakonale ud-
dannelse, men al uddannelse på Filadelfi a. 

Sammenlægningen skete formelt pr. 1. 
januar 2017, og Connie Yilmaz Jantzen er 
leder af den nye funktion. 

Fremover vil Filadelfi a Uddannelse tilbyde uddannelser, kurser 
og undervisning inden for fi re fagområder: epilepsi, neuroreha-
bilitering, diakoni og ledelse. Connie Yilmaz Jantzen forventer et 
nyt spændende samspil mellem de to hjørner af Filadelfi as virke 
– diakoni og sundhedsfaglighed. 

- Vi vil blandt andet udforske, hvordan diakonien kan tale ind i 
det sundhedsfaglige, og hvad diakonien kan bidrage med her, siger 
Connie Yilmaz Jantzen. 

I praksis betyder det, at der nu under samme tag er seks med-
arbejdere, der arbejder med uddannelse, hvoraf de to er Ph.d.-
studerende. Ud over intern uddannelse og kurser arrangeres en 
lang række eksterne kurser, uddannelser og konsulentarbejde, 
ligesom der fortsat tilbydes samtaler og supervision. 

Udviklingskonsulent ansat i 
Dansk Kristelig Sygeplejeforening 
Dansk Kristelig Sygeplejeforening har ansat 
Jannie Pedersen som udviklingskonsulent 
pr. 1. marts 2017. 

Jannie skal afl øse foreningens sygeplejefag-
lige konsulent gennem 15 år, Annette Langdahl. 
Stillingen har været ubesat siden 1. april 2016, 
idet bestyrelsen har taget sig god tid til at over-
veje hvilken medarbejder, foreningen har brug 
for. Timetallet er opgraderet fra syv til ti timer ugentligt.

Jannie Pedersen er sygeplejerske og i gang med at afslutte sin 
kandidatuddannelse i diakoni på Aarhus Universitet. 

Hun bor på Bornholm sammen med sin mand, Flemming, og 
børnene Sofi a (10), Anton (8) og Julius (6).

Grafi ker Niels Bach-Hansen
er pludselig død kun 66 år
Udfordringens tidligere grafi -
ker, Niels Bach Hansen, døde 
pludselig mandag - formentlig 
af en blodprop. Han blev kun 
66 år. 

Niels var oprindeligt uddannet 
grafi ker fra Designskolen i Kol-
ding, men han havde også stu-
deret Børne- & Ungdomskultur på 
Syddansk Universitet i Odense.

Han var en filosofisk mand 
med en stor viden, ikke mindst 
om Christiansfeld. Han var endda 
født i kælderen under Brødreme-
nighedens Hotel og vidste meget 
om den kristne fristad, hvor 
Udfordringen fi k sin redaktion fra 
1990’erne. 

Niels’ forældre drev en tank-
station i hotellets baggård. Derfor 
boede de i kælderen, hvor der i 
dag er restaurant, fortalte han. 

Han var medlem af Brødre-
menigheden og fungerede ind 
imellem som salstjener i kirken.

Niels var gift med Marianne 
Bach, som i mange år var in-
formationssekretær for Dansk 
Ethiopermission - nu Promissio.

Da bogen Hjerternes By om 
Christiansfeld skulle udgives 
første gang i 2008, trak Niels 
Hansen beredvilligt i en 1700-
tals dragt og optrådte i byen som 
Brødremenighedens stifter grev 
Zinzendorf. 

De sidste år af sit liv lagde 
Niels mange billeder og oplysnin-
ger ud på en lokal facebook-side 
om Christiansfeld.

Niels efterlader sig udover 
hustruen Marianne to voksne 
børn, Maria og Andreas, samt et 
barnebarn.

Henri.

Niels Bach Hansen optrådte i 2008 som grev Zinzendorf. Her er 
han i samtale med Brødremenighedens præst Helge Rønnow. 

Connie Y. Jantzen

Bent Houmaa Jørgensen har tidligere været missionær i Tanzania.
del bibelskoler og fakulteter i Tan-
zania. Overalt har han undervist 
mennesker i den kristne tro og 
været med til at vise dem ind i et 
kristent fællesskab.

Omsorg for Aalborg
Siden 2007 har Bent Houmaa 

Jørgensen været ansat som 
præst i Aalborg Frimenighed, der 
er Luthersk Missions frimenighed 
i Aalborg. Menigheden er sam-
men med andre af byens kirker 
med til at hjælpe mennesker i den 
nordjyske hovedby gennem bøn 
og konkret praktisk omsorg - ju-
lehjælp til trængte familier eller et 
ekstra glas vand og en hjælpende 
hånd til unge i byens natteliv. 

I sin fritid nyder han at lave 
havearbejde, læse bøger og se 
en god fodboldkamp, hvor han 
selvfølgelig holder med det lokale 
superligahold, AaB. Og så står 
fællesskab med familien også 
højt på listen. Han er gift med 

Vivi, og sammen har de har 5 
voksne børn.

Bent Houmaa Jørgensen blev 
i 1980 Missionsteolog (bachelor) 
fra Luthersk Missions Missions-
skole, Hillerød.

I 1980-1982 var han forkyn-
der og pionermissionær i LM 
Danmark.

1983-1997 var han udsendt 
som missionær for LM til den 
Evangelisk Lutherske kirke i 
Ulanga-Kilombero Stift, Tanzania.

1998-2007 var han afdelings-
missionær for LM Østjylland.

2002-2007 var han indvan-
drerkonsulent, forkynder m.m. i 
LM Danmark.

Siden 2007 har Bent Houmaa 
Jørgensen været præst i Aalborg 
Frimenighed.

Bodil

Ugens emner
* Bed for din kommune.

* Bed for børnene - også de ufødte.
* For skoler og uddannelsessteder.

* Bed for de psykiske og åndeligt syge. 
* Bed for de alternativt søgende.
* Bed dem, der er afhængige, fri.

* Bed om velsignelse 
over din kommune.

* Vær selv en 
velsignelse!

Bed for Danmark!Bed for Danmark!
Der er nu kristne bedegrupper i alle de grønne kommuner. De 
sorte er endnu ikke dækket. Opret en gruppe, der beder jævn-
ligt for kommunen og tilmeld jer på forbedere@udfordringen.dk
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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. 

Af journalist
Iben 
Thranholm

Psykologien har givet os man-
ge gode redskaber til forstå 
os selv og vores traumer med, 
men samtidig er den også 
mangelfuld, fordi den ikke 
inddrager Guds helbredende 
kærlighed.

Det er et af hovedbudskaberne 
i bogen “Journey Into Wholeness. 
Prayer For Inner Healing. An Es-
sential Ministry Of The Church” 
(Rejse mod helhed. Bøn for indre 
helbredelse. En væsentlig tjene-
ste i kirken, 2013)

Videnskabsmand
blev forbeder

Forfatteren er Alan Guile, en 
katolsk lægmand, der har fyrre 
års erfaring med, hvordan bøn 
kan hjælpe mennesker med at 
komme fri af deres traumer og 
genvinde deres sande selv ved 
at åbne sig for den overvældende 
kraft, der fi ndes i Guds kærlighed. 

Bogen er fyldt med case-stor-
ies og vidnesbyrd fra mennesker, 
der er blevet helbredt såvel fysisk 
og psykisk. 

Oprindeligt var Alan Guile 
universitetsprofessor indenfor 
videnskaben, men efter at have 
gennemgået en personlig om-
vendelse, følte han, at Gud kaldte 
ham til at sige sit job op og fl ytte til 
en anden by. Og fra da begyndte 
folk at ringe til ham for at bede 
om forbøn. 

Psykologi er ikke nok
Som videnskabsmand afvi-

ser Alan Guile på ingen måde 
psykologien, men arbejder udfra 
en erkendelse af, at den ikke er 
tilstrækkelig i sig selv. 

Psykologen kan hjælpe med at  
fi nde ind til problemet, men ofte 
opnår man ikke fuld helbredelse. 
Det skyldes, at kærligheden 

mangler. Alan Guiles har set, at 
mange mennesker først blive helt 
helbredt, når de åbnede sig for 
Guds kærlighed.

Traumer tilbage 
fra fostertilstanden

Jeg er taget til Stockton-upon-
Tees som er en lille by i Nordeng-
land syd for Newcastle, hvor Alan 
Guile bor. Mens vi sidder i bløde 
lænestole, fortæller han om de 
erfaringer, han har fået ved at 
bede for mennesker i sin stue:

“Min erfaring siger mig, at al 
angst og uro i voksenlivet kan 
spores tilbage til alderen før 7 år. 

Mange af de måder, vi reagerer 
på i voksenlivet, kommer fra vores 
underbevidsthed. Tankemønstre i 
vores ubevidste sind dannes, før 
vi bliver 7 år. 

Et problem kan have rødder 
tilbage til et meget tidligt stadie i 
vores liv. Skaden kan allerede ske 
i fostertilstanden, hvor barnet kan 
modtage negative påvirkninger 
fra forældrene. 

Jeg har bedt for helbredelse 
for mange, som går helt tilbage 
til deres liv som foster. De kan 
have følt afvisning, hvis enten 
moderen eller faderen ikke ville 
have barnet. Deres liv kan have 
været truet, hvis moderen har 
prøvet at abortere, så der er sket 
en skade i fostertilstanden. 

Der kan også være traumer fra 
selve fødslen, hvis det har været 
en vanskelig fødsel, eller hvis 
barnet har svært ved at trække 
vejret selv første gang og føler, 
at det er ved at blive kvalt. Og 
måske 20 eller 30 år efter vil man 
som voksen have svært ved at 
klare nye udfordringer, fordi man 
ønsker at trække sig tilbage til et 
sikkert sted, som ofte er livmode-
ren. Det er reaktionsmønstre, der 
ligger i vores underbevidsthed.

Den største helbredende 
kraft er kærligheden

Alan Guile understreger, at 
det ikke er et enten-eller mellem 

psykologien og troen. Gud tilsi-
desætter ikke lægevidenskaben 
eller den psykologiske viden, men 
han arbejder med det. Og det er 
her, bønnen kommer ind som no-
get ekstra, sammen den bedste 
professionelle hjælp, man kan få 
fra læger, psykologer og psykia-
tere, – men alene er psykologien 
ofte ikke tilstrækkelig.

Terapien efterlod åbne 
blødende sjælesår

Alan Guile kommer med et 
eksempel: “Der kom et ægtepar 
til mig, fordi de havde problemer 
i deres ægteskab. 

Manden havde gennemgået en 
terapi, fordi han havde det svært 
med følelser. Her havde han fun-
det frem til den smerte, som han 
havde begravet og bar rundt på, 
men terapien havde efterladt ham 
med åbne blødende sår i sjælen. 
Han kom til mig for at fi nde ud 
af, hvad han skulle stille op med 
alle disse følelser. Det er her, du 
har brug for Kristus, hans død og 
lidelse på korset. 

Den eneste måde, vi kan blive 
befriet fra al afvisning, vrede og 
ensomhed og smerte, som ligger 
begravet i os, er ved at lade Jesus 
røre  – med hans sår – ved vores 
sår, som ligger dybt i os. 

Der står i Esajas’ bog: “Ved 
hans sår blev vi helbredt”. Det er 
kun gennem Kristi blod, kun gen-
nem hans sår og lidelse, at han 
kan helbrede den smerte, vi ikke 
kan bære, og som truer med at 
ødelægge os. Det er kun på den 
måde, vi fi nder sand fred.”

Gud kender din smerte
Fælles for de personlige histo-

rier i Alan Guiles bog er, at for-
andringen først virkelig kom, da 
personerne erfarede medfølelse 
og kærlighed. Selvom de havde 
søgt hjælp mange andre steder, 
så havde de ikke erfaret den kær-
lighed. Den store helbredende 
kraft er kærlighed, understreger 
Alan Guile.

Selvom psykologien har man-
ge brugbare redskaber til selv-
analyse, sker det, at traumer 
ligger så dybt begravet, at man 
ikke selv kan huske det. 

Alan Guile har mange gange 
været vidne til, at Gud gennem 
bøn har vist mennesker årsagen 
til deres problemer. 

Jesus har en journal
“Jesus har en journal over 

enhver smertefuld situation og 
hændelse i vort liv. Han elsker 
ethvert menneske med en ubetin-
get kærlighed. Når en person er 
såret, deler Jesus denne persons 
smerte. Jesus kender til alle vores 
smerter og traumer. 

Så selvom en person ikke kan 
huske det, og nogle hændelser 
synes at være ubetydelige, så 
kender Gud vores tilstand. 

Når jeg lytter til en person, har 
jeg ingen idé om, hvordan tingene 
vil fl aske sig, men jeg ved med 
sikkerhed, at Kristus ikke svigter 
nogen. Hvis det er nødvendigt 
kan Jesus give ”et ord”, som en 
nøgleinformation, så vi går tilbage 
i tid og beder for personen som 
f.eks. 2-årig, hvis det er dér, trau-
met ligger.” 

Gud er udenfor tid
”Jesus Kristus er sand Gud og 

sandt menneske og er udenfor 
tiden. Derfor kan jeg invitere ham 
til at fi nde dig, da du var et, to eller 
fi re år, og der skete noget, som 
går dig på. Jeg kan invitere ham 
til at være sammen med dig og 
holde dig i hans arme, til at trøste 
dig og lytte til dig, hvis du er en 
lille femårig, der er bekymret. 
Du kan sidde på hans skød og 
fortælle om dine bekymringer, 
og han vil trøste dig. Fordi han 
er Gud, har han kraften til at hel-
brede dig i dybden, og jeg ved, at 
han gør dette for mennesker, for 
hundredevis er kommet her, og 
mange har skrevet vidnesbyrd 
om, hvordan Jesus har forandret 
deres liv.”

Er det bare psykologi?
Men hvordan kan Alan Guile 

være sikker på, at det, der sker hos 
ham, ikke blot er ren psykologi, fx 
fordi han er god til at lytte? 

“Der skal helst indtræffe en 
dyb, dyb fred, efter vi har bedt for 
personen. Gør der det, kan man 
godt stole på, at Gud har rørt ham 
eller hende. Føler man mere håb 
og fred i livet – bliver smerten 
mindre. Folk kommer ofte mange 
gange i måneder og år for at blive 
bedt for. Det er ikke et hurtigt fi x. 
Helbredelsen sker ofte gradvist.  

Gud kender det rette forløb for 
hver enkelt person. Det kan tage 
måneder og år. For eksempel er 
tilgivelse altafgørende for hel-
bredelse, og tilgivelse kan tage 
lang tid.”

Kirken skal tilbyde 
helbredelse

Med bogen om indre helbre-
delse vil Alan Guile også gøre 
opmærksom på, at kirken har 
glemt at udøve denne tjeneste 
for mennesker i dag: 

“Der er så mange mennesker, 
der lider i dag på alle mulige må-
der - mentalt, følelsesmæssigt og 
fysisk. Kirken må tro på, at Jesus 

virkelig vil helbrede også i dag 
og søge efter mennesker, som 
er troværdige, og som Gud har 
kaldet til at bede for folk. Kirken 
må tro dette”, siger Alan Guile og 
fortsætter:

“Jeg har lyttet til så mange 
mennesker, der har fået et nega-
tivt billede af kirken og derfor har 
forladt dem. Det er ofte billeder, 
der ikke har noget med kirkens 
sande lære at gøre. 

Mange har ikke modtaget den 
livgivende sandhed om Guds 
konstante allestedsnærværende 
kærlighed for hvert enkelt menne-
ske gennem de mennesker, som 
har omgivet dem i hjem, skoler 
og selv i kirker. 

Men frelsen handler om helbre-
delse af hele mennesket, og derfor 
må kirken særlig i vores tid komme 
tilbage til sit udgangspunkt, nemlig 
at tilbyde mennesker helbredelse. 
Kristus betroede denne kraft til 
kirken og de troende, og det bør 
være nerven i al evangelisering. 
Det gælder om at lede mennesker 
til et personligt møde med den 
levende Gud og en erfaring af Hel-
ligåndens kraft. Når kirken gør det, 
oplever mange fl ere mennesker 
helhed, frihed og fred.”

Psykologien har 
brug for Guds 
helbredende 
kærlighed
Mange mennesker lider i dag fysisk og psykisk, uden at de ved hvorfor.
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Af Steen Jensen

Kan du forestille dig en guds-
tjeneste i folkekirken med 
dansende kirketjenere og et 
nadvermåltid tilberedt af Mi-
chelin-kokke, eller skal alt bare 
blive ved det gamle?

Det handler om gentænkning. 
Om at bryde med vanetænkning.

”Let´s Rethink” hedder temaet 
for kulturhovedstadsåret i Aarhus, 
hvor alt det velkendte kastes op 
i luften og genovervejes. Den fol-
kekirkelige gudstjenesteform får 
også lige en tur i gentænkningens 
centrifuge.

Ritualer nytolkes
Aarhus er som bekendt euro-

pæisk kulturhovedstad i hele 
2017.

Da det også er 500-året for Re-

formationen, er Aarhus Domkirke 
gået sammen med Teatret Sva-
legangen for at skabe en event, 
der sætter spot på gudstjenesten 
i kirken.

Det er der kommet forestil-
lingen ”Befri Gudstjenesten” ud 
af. Et moderne, kunstnerisk bud 
på, hvordan en gudstjeneste 
også kan se ud anno 2017. Et 
par timers mix af teater, prædi-
ken, musik, debat, lyrik, dans og 
gastronomi – med noget for alle 
sanser.

Kort sagt: En nyfortolkning af 
kirkens ritualer og en helt ander-
ledes form. Eventen sker over 7 
aftener i Domkirken – første gang 
på lørdag den 18. februar.

- Vaner er gode, så længe de er 
levende og lader sig justere. Men 
vaner er også drilske, de fanger 
og binder os til sidst. Er gudstje-
nesten på samme måde blevet 

fanget i vaner? Spærrer den selv 
for sit befriende budskab? Fore-
stillingen spørger, og du svarer! 
siger domprovst Poul Henning 
Bartholin fra Aarhus Domkirke.

Alternative prædikanter
Syv meningsdannere har hver 

fået til opgave at prædike. Det er 
Hans Rønne, Sherin Khankan, 
Steen Hildebrandt, Lone Overby 
Fjorback, Flemming Jensen, 
Emma Holten og Selina Juul. De 
prædiker over emner lige fra tro 
og kærlighed til forbrug og bære-
dygtighed.

Derudover vil man bl.a. møde 
Den Danske Salmeduo, Per Vers, 
dansekompagniet Don Gnu og 
Aarhus Gospel Singers med 
Rune Herholt. Kokke fra Restau-
rant Gastromé, der er med i det 
fi ne selskab i Michelin-guiden, 
tilbereder nadvermåltidet.

Martin Luther var også en 
slags ”gentænker”, som lavede 
revolution i fastlagte mønstre og 
vaner og ikke mindst involverede 
folket. Kirken måtte ikke være en 
fremmedgørende institution!

Teser på domkirken
Det er sikkert også helt i hans 

folkelige ånd, at Aarhus Dom-
kirkes tårn i resten af februar 
vil blive oplyst af en interaktiv 
video-installation, hvor forbipas-
serende efter mørkets frembrud 
kan interagere og komme med 
deres egne bud på teser anno 
2017, som så kan læses på en 
widescreen på tårnet.

Aarhus Domkirke er lukket 
for almindelige søndagsguds-
tjenester i februar som følge af 
arrangementet. De holdes i stedet 
i Skt. Clemens Gård.

Aarhus vil befri gudstjenesten

Af Steen Jensen

Syv kunstmuseer i Midtjylland 
tager ”de syv dødssynder” 
under behandling og stiller 
spørgsmålet, om det stadig er 
synder, eller om nogle af dem 
ligefrem er blevet dyder?

I kirken i Middelalderen var 
de syv dødssynder fråseri, mis-
undelse, stolthed, grådighed, 
begær, dovenskab og vrede.

Men hvad skal vi stille op med 
sådanne begreber hér i år 2017?

I forbindelse med kulturhoved-
stadsåret i Aarhus er spørgsmålet 
lagt i hånden på en bred vifte af 
kunstnere, og resultaterne af de-
res refl eksioner kan ses i spæn-
dende udstillinger på syv kunst-
museer i hele Region Midtjylland 
– lige fra Lemvig til Ebeltoft.

Udstillingerne kan ses frem til 
udgangen af maj.

Et af museerne er Museet for 
Religiøs Kunst i Lemvig, som 
har fået til opgave at undersøge 

begrebet fråseri. Det har for den 
legendariske amerikanske kunst-
ner Barbara Kruger udmøntet sig 
i værket Gluttony, hvor Barbara 
Kruger reflekterer over fråseri 
og forbrug i verden anno 2017. 
Med sin visuelle brug af fotografi  
og grafi ske tekster med direkte 
reference til reklamen tilbyder 
amerikaneren en kritisk refl eksion 

over, hvordan den kulturelle og 
sociale identitet formes af forbrug. 

På Randers Kunstmuseum 
er det begrebet ”begær”, der 
belyses af den kendte og udfor-
drende danske kunstner Christian 
Lemmerz og den amerikanske 
konceptkunstner Jenny Holzer.

Den danske kunstner Katja 
Bjørn, kendt for sine nytænkende 

videoskulpturer, har fået til op-
gave at fortolke begrebet ”misun-
delse” på Museum Skive.

På Glasmuseet i Ebeltoft præ-
senterer de mexicanske brødre 
Jamex og Einar de la Torre et 
farverigt bud på dødssynden 
”dovenskab”.

Rebecca Louise Law er en 
britisk kunstner, der arbejder med 
ægte blomster i sine kunstfærdige 
installationer, og på Skovgaard 
Museet i Viborg tager hun begre-
bet ”stolthed” under behandling.

På Horsens Kunstmuseum er 
dødssynden ”vrede” tema, og her 
fortolkes det af billedkunstner og 
professor Martin Erik Andersen 
i samarbejde med billedhugger 
René Schmidt og kunstnerduoen 
Vinyl Terror & Horror.

Endelig sætter Holstebro 
Kunstmuseum fokus på dødssyn-
den ”grådighed”, som fortolkes 
af de tre kunstnere Peter Linde 
Busk, Steinar Haga Kristensen 
og Alexander Tovborg.

I anledning af at Aarhus er 
europæisk kulturhovedstad 
i 2017, er Aarhus Domkirke 
og Teatret Svalegangen gået 
ind i et samarbejde, hvor der 
leges med formen i folkekir-
ken.

Aarhus Domkirke og Teatret Svalegangen i et utraditionelt samarbejde i årets kulturhovedstad. Der 
leges med formen i folkekirken og sprænges rammer i en uge i februar.

Udstillinger om de syv dødssynder
Kunstmuseer i Midtjylland sætter spot på de gamle synder i forbindelse med kulturhovedstadsåret.

På Skovgaardmuseet i Viborg kan man indtil 28. maj se en 
udstilling om stolthed.

 Nyheden om at fi re danske skoledrenge havde til hensigt at 
brænde en afghansk klassekammerat af, har sendt chokbølger 
gennem det danske medielandskab. 

Mange har i første omgang reageret og spurgt, hvordan drengene 
dog kunne fi nde på det, og hvor sådan en ondskab kommer fra? 
Hvordan kan sådan noget foregå i et samfund som det danske? 
Det er ikke nyt, at skoledrenge ryger i totterne på hinanden og slår 
hinanden til plukfi sk. Men ville brænde fjenden af - er det ikke ny 
brutalitet, vi ikke før har set?

Det mener forfatter og tidligere tv-vært Suzanne Bjerrehus, der 
på sin Facebook profi l skrev, at de fi re drenge begynder at opføre 
sig som ISIS, og at brænde nogen af levende har vi aldrig forbundet 
med dansk kulturbaggrund. Volden er i følge Bjerrehus importeret 
med indvandringen. Det har rejst en storm af kritik, hvor Bjerrehus 
beskyldes for manipulation, bl.a af SF’eren Özlem Cekic. Andre 
røster som debattør og P1 vært Geeti Amiri har skrevet, at hvis 
det var fi re afghanske drenge, der havde forsøgt at brænde en 
dansk dreng, så ville Inger Støjberg med det samme have stillet 
et hasteforslag. 

Historien handler ikke kun om en usædvanlig voldshandling, 
men om etnicitet og det multikulturelle samfund. Historien kan 
bruges imod islamkritikere til at argumentere for, at det ikke kun 
er indvandrere, der er voldelige, men også danskere. Der er ikke 
forskel på kulturer, vil mange mene. Ingen grund til bekymring. 

Men historien viser netop, at problemerne med multikulturelle 
samfund er enorme, selvom vi gerne vi skjule dem i godhedens 
navn. Det er kommet frem, at der længe har været store konfl ikter 
mellem de danske drenge og den afghanske dreng. De konkrete 
årsager til konfl ikten er ikke blevet oplyst, men blot, at skolens 
ledelse ikke har grebet tilstrækkeligt ind for at dæmpe gemytterne. 

Det ligner jo til forveksling et billede på samfundet generelt. 
Volden vokser på begge sider, fordi myndigheder, politikere og 
sågar politi er berøringsangste over for alt, hvad der har med de 
voldelige sider af indvandring, kultur- og religiøse forskelle at gøre. 
Det er en utopi at tro, at man kan blande forskellige kulturer uden 
nogen højere moral om, hvad der er rigtigt og forkert. Af skræk for 
at blive beskyldt for racisme stikker man hovedet i busken med det 
resultat, at volden stiger på begge sider. Det er denne fornægtelse 
af virkelighed og sandhed, som er det største problem, hvad angår 
indvandring og multikultur, fordi det skaber en følelse af ufrihed og 
afmagt. Uden sandhed er der ingen frihed. Så lad os ikke være 
bange for at sige sandheden. Eller at høre den.

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

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

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

Kan købes hos alle boghandlere eller på:

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

øbes hos alle boghandllere eller ppå:

PRIS

200,-

NYHED

(Fortsat fra forsiden)

Politiske budskaber
Folkekirkens Nødhjælp har tidli-

gere udsendt politiske budskaber. 
I 2004 udtrykte organisationen 
kritik af Israel ved at opstille en 
kopi af Israels sikkerhedsmur på 
Roskilde Festivalen. Det samme 
skete i 2012. 

Nuværende miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen 
kaldte det ”uprofessionelt” og 
”amatøragtigt”, og Jyllands-Po-
sten har afsløret, at nødhjælps-
organisationen har finansieret 
en kritisk rapport om fl ere rejse-
bureauers Israels-rejser.

Naser Khader, der er kirke-og 
udviklingsordfører for De Konser-
vative, mener, at humanitære or-
ganisationer ”skal holde sig væk 
fra den politiske hvepserede” og i 
stedet formidle det gode arbejde, 
de faktisk gør i verden. 

”Jeg forstår det ikke. Som 
kirke bekymrer vi os om verdens 
nødlidende, men skal det virkelig 
ske på bekostning af andres liv?” 
spørger Hans-Ole Bækgaard. 
Han slutter sit indlæg med at 
overveje, om der ikke fi ndes an-
dre organisationer, hvis nødhjælp 
ikke går ud over uskyldige børn i 
moders liv.

Foreningen Ægteskabsdialog tilbyder vitaminer til parforhol-
det med en Dialogweekend den 17. - 19. marts 2017 på Hotel 
Aalborg. 4-6 uger senere bliver der holdt en opfølgningsaften.

Uanset om man har været gift i 5 eller 50 år kan et ægteskab  
have brug for en vitaminindsprøjtning, forklarer Grethe og Vagn 
Lauritsen, der er frivillige i Ægteskabsdialog. 

- Mange par oplever mere indbyrdes åbenhed, større følelse 
af indbyrdes ansvarlighed, samhørighed og ansvarlighed, siger 
Grethe og Vagn Lauritsen.

Det bekræfter Sara og Stefan, som var på en weekend i efteråret 
2014. ”Vi er stadig meget taknemmelige over det, vi oplevede. Og 
ikke mindst den betydning, weekenden stadig har for os i dag. Det 
var en følelsesmæssig rutschebanetur, som bragte os nærmere og 
tættere på hinanden end nogensinde før”, fastslår Sara og Stefan.

Fokus på hinanden
Weekenden består af en række oplæg om emner som kommu-

nikation, konfl ikthåndtering, seksualitet og meget mere. Mange par 
oplever efter en weekend at få et tættere seksuelt forhold. Dette 
følsomme emne behandles også i løbet af weekenden.

- På en dialogweekend sættes der fokus på opmærksomheden 
over for hinanden, hvordan vi på forskellig vis kommunikerer om os 
selv og med hinanden, og parrene oplever værdien i at prioritere 
tid og fællesskab sammen. Weekenden er også stedet, hvor man 
får redskaber til at tackle vanskelige følelser, som opstår, når man 
lever tæt sammen, siger Grethe og Vagn Lauritsen.

Sara og Stefan oplevede det som et meget givende program:
- Det var en god blanding af tunge og lettere emner. Noget af 

det havde vi talt om før, andet kom vi først til at gå i dybden med 
på weekenden. Og vi fi k god tid til det. Man får virkelig talt om 
nogle vigtige ting, som vi ikke har tid til at tale om i hverdagen, 
siger Sara og Stefan.

Verdenskendt koncept
En dialog-weekend arbejder med forskellige temaer omkring 

samliv og kærlighed - uden at inddrage gruppearbejde.
Ægteskabsdialog startede i Spanien sidst i 50-erne. Her så en 

katolsk pater et behov for at hjælpe ægtepar i deres samliv. Senere 
er dette arbejde tilpasset til den protestantisk/lutherske kirke og 
har bredt sig ud over verden.

ÆgteskabsDialog i Danmark har et tæt samarbejde med de 
øvrige skandinaviske lande. 

Bodil

Sara og Stefan er meget taknemlige for det, de lærte på 
parkursus med Ægteskabsdialog i 2014.

- Hvorfor ikke støtte organisationer, der har fokus på både bar-
nets og moderens rettigheder, spørger Retten til Liv i anledning 
af denne kampagne fra Folkekirkens Nødhjælp.

En weekend, 
der forandrer par

I weekenden var der Krop-Sind-
Ånd-helsemesse i Brøndby 
Hallen, og der var stort rykind 
hos de kristne stande.

Det var første gang den kø-
benhavnske helsemesse foregik 
i Brøndby Hallen. 

- Der kom 1.200 færre gæster 
end sidste år. Men stort set alle 
udstillere oplevede, at de havde 
mere at lave end normalt, og at de 
fi k bedre kontakt med gæsterne, 
end de plejer at gøre. Og det 
gjaldt også for de kristne stande, 
fortæller Ole Skjerbæk Madsen, 
som er missionspræst i I Meste-
rens Lys og Areopagos. 

Tog imod Jesus som frelser
På Folkekirkens stand fortalte 

sognepræst Niels Underbjerg, 
at de havde fået bedre plads og 
dermed rum for fl ere samtaler. 

- Mange ville diskutere betyd-
ningen af forskellige bibelvers, 
og vi oplevede det som meget 
meningsfyldt at være med på 

messen. Vi vil gerne være med 
igen næste år, sagde han. 

På Aglows stand var man over-
vældet over den enorme længsel 
hos gæsterne:

- Folk kom helt af sig selv og 
var så taknemlige over at få for-
bøn. Der var fl ere til forbøn end  
sidste år. Der var blandt andet en 

kvinde, som havde været 
på et kursus for nogle år 
siden, hvor hun stiftede 
bekendtskab med en 
meditationspraksis, som 
hun siden arbejdede vi-
dere med. Nu var hun 
blevet fyldt af uro og pres. 
Men da hun kom til for-
bøn, tog hun imod Jesus 
som sin frelser, fortæller 
Britta Sundgaard.

Forbøn og samtaler
Også på Areopagos’ 

og I Mesterens Lys’ stand 
var der meget travlt. I lø-
bet af weekenden bad de 
med knap 400 og havde 

75 længere samtaler. 
- På et tidspunkt kom en stor 

fyr med mange tatoveringer til 
forbøn hos os. Hans kæreste 
havde været til forbøn hos os sid-
ste år. Nu lå hun syg derhjemme. 
Hun havde gjort brug af nogle 
åndelige praksisser, som hun 
først havde oplevet som gode, 

men som nu havde givet hende 
uro indvendigt. Han bad mig om 
at tale med hende på mobilen. 

Jeg snakkede så med hende 
i telefonen, og vi fi k en god snak 
om, at det ville være bedst at 
lægge de religiøse praksisser til 
side, når de gav hende den uro. 
Hun blev siden rask og kom ind på 
messen om søndagen, hvor jeg 
talte med hende igen,” fortæller 
Ole S. Madsen.

Dybt rørt over forbøn
- I det hele taget var det bare 

en rigtig dejlig weekend. Folk blev 
dybt bevægede over at blive bedt 
for. Der var også en kvinde, som vi 
bad for, som sagde ’Jeg kan slet 
ikke fi nde ord. Det har rørt mig 
dybt indeni. Jeg har bare lyst til 
at blive siddende!’ Den slags op-
levelser havde vi mange af. Det er 
så meningsgivende at være med 
på messerne, at vi ganske simpelt 
er nødt til at komme tilbage igen, 
slutter Ole Skjerbæk Madsen.

Bodil

400 besøgte kristne stande 
på Krop-Sind-Ånd messe

Kulturminister Mette Bock vil 
sprede forpligtelsen til fol-
keoplysning på fl ere medier. 
Men det bliver svært at holde 
øje med kvalitet og indhold, 
mener landsformand i KLF, 
Kirke & Medier, Henning Bjerg 
Mikkelsen.  

I den nye udgave af magasinet 
Kirke & Medier fra mediebru-
gerorganisationen KLF, Kirke & 
Medier kan man blandt andet 
læse et interview med kirke- og 
kulturministeren. Hun vil ”ryste” 
public service-posen ved at af-
skaffe licensen, slanke Danmarks 
Radio, sælge TV 2 og lade fl ere 
medier komme til fadet for folke-
oplysning:

- Jeg er ikke særlig optaget af 
institutioner, men mere af indhold. 
Hvis vi i Danmark synes, der for 
eksempel skal være mulighed for 
at være en del af en gudstjeneste, 
når man ikke er fysisk i kirkerum-
met, så skal vi fi nde ud af, hvem 
der kan producere og stille det 
til rådighed. Det skal være i den 

rækkefølge - i stedet for den lidt 
rigide diskussion om, hvorvidt 
man er for eller imod DR, siger 
Mette Boch.

Gudstjenester bør 
forblive public service

KLF, Kirke & Medier er ikke 
begejstret for ministerens tanker.

- Kulturministerens udmelding 
om en slankning af DR og en 
spredning af public service på 

andre medieudbydere kan godt 
bekymre. For hvis man spreder 
public service på alt for mange 
aktører, bliver det sværere at 
holde styr på, at kvalitet og ind-
hold bliver som ønsket. 

Er det derfor ikke bedre at 
samle public service f.eks. hos 
DR, som så har forpligtelsen til at 
levere på alt det, der samler dan-
skerne? Gudstjenesten bør i hvert 
fald forblive et public service-krav 
- for sammenhængskraftens og 
fællesskabets skyld, siger for-
mand Henning Bjerg Mikkelsen.

Religion er vigtig for P1
Magasinet indeholder også et 

interview med kanalchef Thomas 
Buch-Andersen, som vil gøre P1 
til en kanal for hele mennesket:

- Jeg kunne godt tænke mig, at 
P1 blev mere helhedsorienteret, 
så vi ikke blot taler til hovedet, 
men også taler til følelser, hjerte 
og krop så at sige. Det betyder, 
at samliv, ægteskab, familie og 
arbejdsliv kommer mere i fokus.

- Vi giver mere plads til religi-

onsstoffet (…) i erkendelse af, at 
religion spiller en ret vigtig rolle i 
vores samfundsdebat, og at tro-
serfaringer er vigtige, siger han.

Magasinet sendes gratis til de 
medier, redaktører og journalister, 
der måtte ønske det.

Svend/Bodil

KLF advarer mod at sprede public service

Kirke- og kulturminister Mette 
Boch vil lade fl ere medier 
dække folkeoplysningen.
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Ansvarshavende redaktør

UGENS PRÆDIKEN 

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Historien om arbejderne i vingården
1Jesus fortsatte med følgende historie: »Med Guds rige er 

det som med en vingårdsejer, der en tidlig morgen gik ud for 
at fi nde folk, der kunne arbejde i hans vingård. 2Han blev enig 
med dem om, at de skulle have den normale dagløn på en 
denar, og sendte dem så på arbejde. 

3Ved nitiden om formiddagen gik han igen ud og så andre folk 
stå på torvet og vente på arbejde. 4Dem sendte han også hen i 
sin vingård, idet han lovede at give dem en god og rimelig løn. 

5Både ved middagstid og ved tretiden gjorde han det samme. 
6Klokken fem var han igen inde i byen og så fl ere folk stå 

ledige. ‘Hvorfor har I gået arbejdsløse hele dagen?’ spurgte 
han. 7‘Der er ikke nogen, der har haft brug for os,’ svarede de. 
‘Så gå hen i min vingård og tag fat sammen med de andre.’

8Ved fyraften klokken seks gav vingårdsejeren sin forvalter 
besked om at kalde folkene ind og betale dem – men i den 
rækkefølge, at de sidste skulle have løn først. 

9De mænd, der var ansat klokken fem, fi k hver en denar for 
deres arbejde. 

10Til sidst kom de mænd, der var blevet ansat tidligt om mor-
genen, og de regnede nu med, at de skulle have mere, men de 
fi k det samme beløb. 11De tog deres penge, men begyndte at 
protestere: 12‘Jamen, de sidste dér har jo kun været i arbejde 
i én time, og du har givet dem lige så meget som os, der har 
slidt i det hele dagen og kæmpet os igennem middagsheden.’

13‘Hør, min ven,’ sagde vingårdsejeren til ham, der havde ført 
ordet, ‘har jeg gjort dig uret? Blev vi ikke enige om, at du skulle 
have en denar for dit arbejde? 14Gå nu med dine penge! Jeg 
har valgt at give de sidst ansatte samme løn som dig. 15Har 
jeg ikke lov til at gøre med mine egne penge, som jeg vil? Er 
du misundelig, fordi jeg er gavmild?’«

16Og Jesus sluttede: »På samme måde skal de sidste blive 
de første, og de første skal blive de sidste.« 

Søndagens tekst: Matt. 20, 1-16 

Af bibeloversætter Anders Aschim, 
Det Norske Bibelselskab.

Henri Nissen

Krista Revsbech

”Gå hen i min vingård og tag 
fat sammen med de andre,” 
sagde godsejeren i historien 
om de arbejdere, han lejer til 
sin vingård.

”Jeg vil give dig det, der er 
retfærdigt”, ville være en lige 
så god oversættelse af teksten.

Fair? Efter endt arbejde får 
alle arbejdstagere den samme 
løn, uanset om de har arbejdet 
en time, eller en hel arbejdsdag 
i stigende varme - og her er det 
en tolv-timers dag vi taler om!

Sådan er det med ”Himmeri-
get”, siger Jesus. Er det en slags 
himmelsk velfærd, hvor Gud 
belønner dem, der ikke gider 
stå op om morgenen?

Det tror jeg ikke. 
Jeg har set daglejere stående 

på pladsen og vente på arbejde. 
Under bibelske himmelstrøg 
fi ndes de stadig. De har ikke 
meget. Hvis de ikke stod her 
ved solopgang, var det næppe 
på grund af dovenskab. Måske 

har de kæmpet med deres egen 
lille jordlod, før de tilbød deres 
arbejdskraft på markedet. Men 
det kan alligevel ikke give dem, 
hvad de har brug for til at leve.

Bibelen taler ofte om Guds 
retfærdighed. Det er klart, at 
retfærdighed og fairness er 
mindst to forskellige ting, alt ef-
ter om man ser sagen fra Guds 
perspektiv eller fra vores.

Ja, på mange måder vender 
Gud problemet helt på hovedet, 
set fra vores perspektiv. 

Intetsteds er det så tydeligt 
som i Jesu praksis og priorite-
ring. Han omgav sig konsekvent 
med det, som gode borgere 
kalder ”dårligt selskab” - toldere 
og syndere af alle slags. 

Ved en anden lejlighed sagde 
han: ”Det er ikke de raske, der 
har brug for en læge, men de 
syge.” Og her ser vi, at: ”De 
sidste skal blive de første, og 
de første de sidste.”

Gud er gavmild, og han har 
nok til alle. 

Bibelen rummer mange spændende indsigter - også for vor tid. 

For eksempel indeholder de første tre kapitler i Johannes 
Åbenbaring 7 breve sendt til 7 menigheder i Tyrkiet. 

 Det fremgår, at afsenderen af brevene er Jesus selv! Johannes 
har altså modtaget disse breve som profetiske ord. 

Det er en prædiken i sig selv at læse disse smukke og stærke 
tekster. Og man kan være ret sikker på, at nogle tekster vil tale 
lige netop til én selv. Det er fordi, det er inspirerede tekster. 

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget 
tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd 
og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.” 
(Hebræerbrevet 4, 12) 

Men der er også en anden måde, man kan læse teksten på. 
Man kan se dem som tidsperioder i kirkens historie. 

David Yonggi Cho, leder af verdens største kirke, har sagt:
”Jesu budskab til de syv menigheder i Lilleasien var ikke bare 

opmuntring, ros og korrektíon, men også et profetisk budskab 
som dækkede menighedens historie frem til i dag. Når vi betragter 

profetierne, i lys af det, som er sket, er det herligt at se, hvordan 
tingene skete akkurat, som det blev forudsagt og at de stadig 
går i opfyldelse”.

Herhjemme har bl.a. Sigfrid Beck, apostolsk kirkes store pionér, 
argumenteret ud fra den samme opfattelse. 

”Afsnittet giver os altså menighedens historie igennem me-
nighedens husholdning, fra slutningen af første århundrede til 
bortrykkelsen i store træk.”

Men også tunge teologer som Skat Rørdam og Grundtvig, 
forstod de syv menighedsbreve som en profeti om, hvordan 
kirken ville udvikle sig.

I store træk opfatter evangeliske kristne brevene til 
Efesus - som apostlenes tid fra ca. år 32-100
Smyrna - som martyrkirken, frem til Kejser Konstantin stop-

pede forfølgelsen af de første kristne år 313.
Pergamon - hvor kristendommen blev statsreligion i det ro-

merske rige ca. 313-500.
Thyatira - som den katolske kirkes storhedstid ca. 500-1500.
Sardes - som protestantismens gennembrud fra 1500-1700.
Filadelfi a - som de store vækkelsers tid fra 1700 og frem.
Laodikea - som den lunkne frafaldne kirke.

De to sidste menigheder lever til dels samtidig. Filadelfi a me-
nigheden er de kristne, som er tro imod Jesus og hans ord indtil 
det sidste, mens Laodikea er den verdsliggjorte og kompromis-
fyldte kirke - som vi desværre også oplever i dag. 

Uanset om man er helt enig i fortolkningen og opdelingen, så 
er brevet til Laodikea som talt netop ind i vor tid, i det rige vestlige 
samfund, som er så forblændet af sin storhed:

»Dette budskab kommer fra ham, der opfylder alle løfter. Han 
er trofast og taler altid sandt. Han er Guds skaberværks ophav. 

15 Jeg ved, hvad du har udrettet, men også, at du hverken er 
kold eller varm. Gid du dog var enten kold eller varm. 16 Men 
fordi du er som lunkent vand, har jeg til hensigt at spytte dig ud 
igen. 17 Du siger, at du er rig, har alt og ikke trænger til noget. 
Men du er ikke klar over, at du er elendig og ynkværdig, fattig, 
blind og nøgen. 18 Derfor råder jeg dig til at købe det ædle guld 
hos mig, for så bliver du rig. Køb den hvide klædning hos mig, 
så du ikke skal gå nøgen og skamfuld omkring. Køb også salve 
til dine øjne, så du kan få øjnene op for sandheden. 19 Dem, jeg 
holder af, irettesætter jeg. Jeg opdrager dem. Tag derfor afstand 
fra din lunkenhed og bliv brændende i din iver. 20 Hør! Jeg står 
uden for døren og banker på. Hvis du hører min stemme 
og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan 
have fællesskab med hinanden. 21 Dem, der vinder 
sejr, vil jeg gøre til mine medregenter, akkurat som 
jeg selv vandt sejr og nu sidder på tronen ved siden 
af min Far. 22 Den, som har øre, vil forstå, hvad Ånden 
siger til menighederne.«

De 7 menighedsbreve kan opfattes som syv perioder i kirkehistorien. I denne illustration går man ud fra, at bortrykkelsen af de 
troende kristne (de trofaste i Filadelfi a) vil ske før Antikrist og de sidste tiders trængsler. Derimod vil den utro kirke (Laodikea) 
fortsætte sin kompromisfyldte kurs overfor verdsligheden - men til sidst selv blive forfulgt. - Illustrationen af Peter Hvidtved 
Larsen fra Simon Griis’ bog ”Guds profetiske tidsplan” udgivet af Det Evangeliske Forlag (dge@amen.nu)

Guds fairness 
- der er nok til alle
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Af Karsten Pultz 

Onsdag den 1. februar over-
værede min hustru og jeg 
et foredrag om evolution på 
Ørsted Bibliotek på Nord-
djursland. Det var biolog Jan 
Gruwier Larsen fra Naturhi-
storisk Museum, som først 
fortalte om Darwins teori og 
derefter kom med en række 
boganbefalinger om emnet.

Da jeg ser det som min pligt 
som Darwintvivler at holde 
mig orienteret om mine ”mod-
standeres” argumenter, fandt 
jeg det passende at møde op, 
især da det var vores lokale 
bibliotek, som stod for begiven-
heden. Foredraget var et led i 
en større evolutionskampagne 
med udstilling, tegne- og skri-
vekonkurrence, undervisning 
af lokale 8.-9. klasser og altså 
foredrag for voksne på fl ere af 
Djurslands biblioteker.

Foredraget blev afholdt på 
en afslappet og humoristisk 
facon, og jeg havde egentlig 
ingen problemer med at holde 
harmen i ave på trods af, at 
jeg naturligvis mener, at den 
gode mand er helt galt på den. 
Gruwier Larsen er en venlig og 
sympatisk mand med stor viden 
på sit felt, og jeg kan sige, at jeg 
lærte meget om de historiske 
begivenheder, som banede ve-
jen for Darwin, så på den måde 
blev også jeg og de 8-10 andre 
evolutionstvivlere, som var mødt 
op, klogere.

Ikke bare en teori
Her kommer en kort gen-

nemgang af de emner, der be-
rørtes, som til min overraskelse 
var mest af historisk karakter 
og ikke, som jeg håbede, en 
gennemgang af de nyeste og 
bedste beviser for evolution:

Efter en kort beskrivelse af 
mekanismen, som siges at drive 
evolutionen – tilfældig variation 
og naturlig udvælgelse – tog 
foredraget en interessant drej-
ning. Gruwier Larsen udtalte, at 
der fi ndes folk, som hævder, at 
evolution bare er en teori, og at 
hans svar dertil er, at tyngde-
kraften også er en teori, og den 
er der ingen, som vil betvivle. 
Her lod han så et objekt falde 
fra sin hånd, så vi alle kunne 
se tyngdekraften i aktion. Bud-
skabet var klart: Tyngdekraften 
er en teori, som vi kan se, er 
sand; derfor er evolution, som 
også er en teori, at betragte på 

samme måde. Påstanden blev 
ikke uddybet yderligere.

Og de ved det godt!
Efter kort tid kom en ny in-

teressant udtalelse, som blev 
ledsaget af et foto af to dukker, 
som forestillede Adam og Eva. 
Gruwier Larsen fortalte, at foto-
et var fra et kreationistmuseum i 
USA, og at alt på dette museum 
var forkert og fordrejet, og han 
tilføjede: og de ved det godt! 
underforstået at de, som havde 
lavet udstillingerne, udmærket 
godt viste, at det var en usand 
fremstilling. Jeg er før stødt på 
den attitude, som egentlig ikke 
fornærmer mig, men snarere 
efterlader mig i den tro, at man 
ikke har gennemtænkt logikken 

og psykologien bag dette nær-
mere. At mennesker, som netop 
er fuldt og fast overbevist om, at 
de en dag skal stå til regnskab 
overfor deres skaber, bevidst 
skulle fylde andre med løgn, 
virker ikke logisk. Folkene bag 
kreationistmuseet er kristne, for 

hvem de ti bud ikke er lavet 
for sjov, og jeg anser det for 
besynderligt, at man vil påstå, 
at netop disse mennesker sam-
vittighedsløst bryder buddet ”du 
må ikke lyve”. Det er samtidig 
underforstået, at de ateistiske 
evolutionsbiologer, som ikke 
tror på en dommens dag, dem 
skal vi have blind tillid til, for de 
ville aldrig binde os noget på 
ærmet, vel? Logikken er ikke 
umiddelbart til at få øje på.

Historielektion uden
beviser for evolution

Den næste del af foredraget 
var sådan set rigtig fi n, nemlig 
en gennemgang af forskellige 
videnskabsfolks arbejde, som 

gjorde, at Darwin fi k et grundlag 
at bygge sin teori på. Steno, 
Linnaeus, Lamarck, Lyell med 
fl ere blev nævnt i, hvad der må 
betegnes som en ren historie-
lektion. Alt sammen glimrende, 
men ikke hvad jeg havde håbet 
på, nemlig et videnskabeligt for-
svar for evolution indeholdende 
de nyeste og bedste beviser for 
teorien.

Det tætteste, vi kom i berøring 
med bevismaterialet for evolu-
tion, var, da Gruwier Larsen ret 
sent i foredraget viste billedet af 
Darwins fi nker og fortalte om, 
at iagttagelsen af forskellighed 
i næb-størrelse ledte Darwin til 
konklusionen, at en udvikling 

havde fundet sted. Igen var det 
de historiske omstændigheder, 
som blev nævnt, og ikke en 
dybtgående analyse af, hvorfor 
disse fi nker beviser evolution.

Af beviser for evolution blev 
overfl adisk nævnt: 

1) Menneskets rotérbare 
skulderled – et levn fra da vi 
klatrede i træer. 

2) Hikke – et levn fra dengang 
vi havde gæller. 

3) Luft- og spiserørenes uhel-
dige sammenhæng (vi kan få 
ting i den gale hals) – angiveligt 
et dårligt design, som modbevi-
ser skabelse. 

Disse blev slynget ud som 
facts uden en argumentation for, 
hvordan de beviser evolution, 
hvilke videnskabelige metoder, 
som ligger til grund for at drage 
disse slutninger, og uden at 
nævne, om der kunne være 
indvendinger imod. 

ID=tro
Til slut i foredraget fi k vi at 

vide, at ”Intelligent Design” var 
opfundet i USA som et forsøg på 
at snige religion ind i skolerne, 
og at ID ikke er andet end en tro. 
Igen en påstand, som ikke blev 
underbygget med nogen form 
for dokumentation eller begrun-
delse, som kunne retfærdiggøre 
påstanden.

Dårligt design
Herefter fi k vi anbefalet nogle 

bøger, bl.a. Gruwier Larsens 
egen bog ”Uintelligent design”, 
som indeholder beviser imod 
skabelse i form af forskellige 
eksempler på, hvad evolutions-
biologer hævder, er dårligt de-
signede organer og biologiske 
egenskaber.

Ateistisk forkyndelse,
men ingen videnskab

Alt i alt var foredraget en 
historielektion krydret med 
uunderbyggede angreb på 
evolutionstvivlere, kreationister, 
Intelligent Design og såmænd 
på selveste Vorherre, som Jan 
Gruwier mente, måtte være en 
ondskabsfuld spøgefugl, hvis 
han altså fandtes.

Selv ville jeg ikke holde et 
foredrag om det, jeg selv tror 
på, nemlig intelligent design, 
uden at fremlægge beviser for 
teorien. Jeg ville heller ikke 
angribe evolutionsteorien uden 
at fremlægge en omfattende do-

kumentation til underbyggelse 
af mine påstande, men jeg er jo 
heller ikke uddannet biolog. Jeg 
mistænker foredragsholderen 
for at forlade sig på sin autoritet 
som universitetsuddannet bio-
log, således at han ikke behøver 
at underbygge sine påstande og 
fremlægge argumentation for, 
hvorfor det er så indlysende, at 
vi skal tro på Darwins teori.  

Det er tankevækkende, at 
foredraget ikke var en sag-
lig fremlæggelse af evoluti-
onsteorien som en troværdig 
videnskab, men i stedet en 
ren historietime krydret med 
ateistisk forkyndelse. Budska-
bet var klart: at evolution er 
et faktum, og fordi det er et 
faktum, er det også et faktum, 
at der ingen Gud er. Koblingen 
mellem evolution og ateisme 
er kendetegnende for zoolog 
Richard Dawkins og de nye 
ateister, og det er intet under, 
at denne strømning nu også 
viser sig i Danmark. Måske er 
det også presset fra Intelligent 
Design-teorien – en teori, som 
vinder mere og mere frem 
blandt videnskabsfolk – der nu 
tvinger evolutionsbiologerne 
ud af deres elfenbenstårn for 
at forsvare deres teori i det of-
fentlige rum.

Læs på lektien så
du kan forsvare din tro

En del af dette projekt på 
Djursland var som sagt rettet 
mod 8.-9. klasser. Jeg vil derfor 
igen opfordre alle til grundigt at 
sætte sig ind i argumenterne 
imod evolution og for intelligent 
design, så vi sammen kan mo-
bilisere en saglig modvægt til 
Darwinismen – mest af alt fordi 
evolution nu åbenlyst tjener 
som grundlag for forkyndelse af 
ateisme for børn og unge.

Sådan præsenteres 
vi for evolution i 2017
Karsten Pultz har netop været til et foredrag om evolution. Som Darwintvivler ser han vigtigheden af at 
holde sig orienteret om ”modstandernes” argumenter. Men foredraget mindede mere om en historielektion...

Forfatter og musiker.
Brevkasseredaktør.

Avisudklip om foredraget på Ørsted Bibliotek og screenshot fra Facebook illustrerer meget godt, hvilket 
budskab foredragsholderne ønsker at videreformidle, mener Karsten Pultz.

”Eva og Adam” på Creation Museum i Kentucky. ”Alt er fordrejet og 
forkert på dette museum - og det ved de godt” påstod foredragsholder 
Jan Gruwier Larsen fra Naturhistorisk Museum uden videre beviser.

At mennesker, som 
netop er fuldt og 

fast overbevist om, 
at de en dag skal stå 
til regnskab overfor 

deres skaber, bevidst 
skulle fylde andre 

med løgn, virker ikke 
logisk.

Det er tankevæk-
kende, at foredraget 

ikke var en saglig 
fremlæggelse af evo-

lutionsteorien som en 
troværdig videnskab, 

men i stedet en ren 
historietime krydret 

med ateistisk forkyn-
delse. 



Skriv til: Psykolog Suh B. Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve 
offentliggøres. Du er velkommen til at være anonym. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Hveranden uge bringes brevkassen: ”Fra Sygdom til Sundhed” med Orla Lindskov om overnaturlig helbredelse. Orla@udfordringen.dk

Ugens breve til Suh

e 
k
kk

Hotline til Suh

På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til
Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69. 

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 
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Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære Suh
Jeg er simpelthen nødt til at 

lufte mine tanker i et ”profes-
sionelt” forum! 

Jeg har en teenagedatter 
på 14 år, og vi har i øjeblikket 
de største konfl ikter omkring 
hendes tøj. Hun kan sagtens 
skifte tøj fl ere gange om dagen 
(og det er IKKE pga. sport) og 
forstår slet ikke, at jeg kom-
menterer på det unormale 
og unødvendige i det, samt 
indvendinger i forhold til øko-
nomien i hyppigere vask osv. 

Alt for ofte bliver jeg den sure 
mor, der dikterer hvad jeg ikke 

vil have, hun tager på, eller at 
hun ikke igen skal skifte tøj, 
mens hun er rasende på mig 
over, at jeg blander mig i noget, 
hun synes er op til hende selv. 

Min konfl ikt inde i mig er, om 
jeg er for gammeldags/kon-
servativ og ikke har fulgt med 
tiden, visse ting ændrer sig jo  
– eller om jeg skal holde fast? 

Jeg vil jo gerne give hende 
nogle af mine egne værdier 
med, men jeg vil samtidig også 
gerne, at hun bliver selvstæn-
dig og danner sig sine egne 
meninger/erfaringer.

Venlig hilsen Rådvild Mor

Kære Rådvilde Mor
Godt kæmpet, får jeg lyst til at 

starte med at skrive. For alene det, 
at du orker at tage konfl ikterne, 
at du vælger en kamp for nogle 
værdier, du tror på, er prisværdigt 
i sig selv. 

Når din datter engang bliver 
voksen vil hun kunne se tilbage på 
en opvækst, hvor hendes mor tog 
sin forælderopgave alvorligt. Om 

hun så er helt enig i, hvordan det 
blev grebet an, er en anden sag, 
og som du må vente med at fi nde 
ud af til den tid.

Efter min mening vælger alt 
for mange forældre, modsat dig, 
at give op overfor deres børn/
teenagere. De orker ikke balladen 
og konfl ikterne og børnenes/de 
unges surhed og protester. 

I stedet lader de dem selv be-

stemme. Det er forkert. Børn og 
unge har og vil altid have brug for 
at blive vejledt og guidet, uanset 
hvor modne de fremstår. Hvordan 
man gør det, afhænger af de vær-
dier, man selv har med sig. 

Og det er vigtigt at være tydelig 
omkring sine værdier, for det giver 
børnene/de unge noget at spejle 
sig i og at ”spille bold op ad”. Det 
giver en grundkerne i dig, som 
forælder, som mor, som kvinde 
og i jeres hjem, som de kan bruge 
som udgangspunkt til at forstå 
verden ud fra. 

Så når du kæmper en kamp 
omkring valg af og forbrug af tøj 
samt optagethed af påklædning, 
så er du i gang med at præsen-
tere nogle værdier og holdninger 
i forhold til selvbillede, prioritering, 
økonomisk ansvar og meget mere, 
overfor din datter. Hun kan måske 
ikke forstå det nu, men der vil være 
nogle elementer, som sætter sig 
fast i hendes bevidsthed, og de vil 
præge hende fremover. 

Det er ganske rigtigt, at vi er 
nødt til at lade vores børn og unge 
danne sig nogle erfaringer selv – 
men det er samtidig vores ansvar 

at vurdere, indenfor hvilke emner 
og områder, de skal gøre det. 
Ingen forælder ved sine fulde fem 
vil f.eks. lade en 3-årig løbe ud på 
vejen og lege ud fra fi losofi en: Dan 
dig dine egne erfaringer. 

Der er bare nogle situationer, 
hvor vi som forældre må tillade (og 
forvente) af os selv, at vi sætter fo-
den ned, og siger: Sådan skal det 

være! Selvfølgelig meget gerne 
med en forklaring til, hvis det ikke 
giver sig selv, for barnet/den unge, 
men uden, at det er til debat.

Er du gammeldags og konser-
vativ? Det er du måske – men 
er det på en dårlig måde, må du 
spørge dig selv? Vores samfund 
er nu om dage i høj grad præget 
af en køb-og-smid-væk-mentalitet. 

Hvis du ikke ønsker, at det skal 
være de værdier, din datter lever 
ud fra – ja, så er det godt, at du 
præger hende med gamle/kon-
servative værdier. Måske er det 
langt bedre end den tendens, der 
er ”moderne”?

Hilsen Suh

Min teenagedatter skifter tøj hele tiden 

Kære Suh
Kan man elske sine børn 

”for meget”? Min mand og jeg 
har tre børn sammen på hhv. 
3, 5 og 9 år. Vi elsker dem alle 
højt, men særligt jeg er knyttet 
meget tæt til dem. 

Jeg kan mærke og har tænkt 
over, at mit kropslige behov 
for berøring ofte er helt fyldt af 
børnenes mange kram og kys, 
så at jeg nogle gange ikke orker 

at være intim med min mand. 
Jeg er splittet i dette, for på 

den ene side ønsker jeg ikke at 
skære ned på min kærlighed til 
mine børn, og heller ikke på min 
lyst til at kysse og kramme dem 
– men på den anden side er jeg 
også bekymret for, at samlivet 
med min mand skal gå helt i stå. 

Hvordan fi nde ud af en sund 
balance?

Vh L.

Kære L.
Man kan ikke elske sine børn for 

meget! Men måske kan du variere 
din måde at vise dine børn din 
kærlighed på?

 Berøring er meget vigtigt, og 

ja, børn har brug for at blive rørt 
ved, krammet og kysset - men de 
behøver ikke at blive det hele tiden. 
Så måske er en lille del af kram-
mene og kyssene i virkeligheden 
dit behov? 

Det kan tænkes, at det er blevet 
lidt en ond spiral, hvor netop din 
kærlighed til børnene samt din na-
turlige lyst til at udtrykke det ved at 
kramme og kysse dem langsomt 
er blevet blandet med det natur-

lige behov, du som menneske og 
kvinde også har for at blive kram-
met og kysset – og som din mand 
sædvanligvis har opfyldt? På den 
måde får du måske dit behov for 
fysisk nærhed dækket via dine 

børn, men på bekostning af fysisk 
nærhed med din mand? 

Hvad jeg siger er: 
Prøv at begynde at kysse og 

kramme din mand lidt mere, og 
se så, om det efterhånden ikke 

automatisk ændrer på tingenes 
tilstand. 

Du vil stadig elske dine børn 
(og de dig), men måske vil du 
begynde at give udtryk for det på 
lidt flere forskellige måder end 
primært igennem kys og kram, 
fordi du allerede har fået sat lidt 
ind på kontoen via godt samvær 
med din mand. 

Omvendt lærer dine børn også, 
at der er mange forskellige måder 
at udtrykke affektion og hengiven-
hed på, hvilket er en vigtig læring, 
til når de selv bliver gamle nok til 
at få kærester/ægtefæller. 

På længere sigt er det også 
vigtigt for dig og dine børn, at I 
netop har mange måder at dele 
jeres kærlighed til hinanden på 
– for på et tidspunkt vil det blive 
pinligt eller akavet for dem at kysse 
og kramme dig, i hvert fald på 
den måde, som I gør det på nu, 
antager jeg. 

Når tiden derfor er inde til, at de 
mere bevidst skærer ned på det, 
kan det opleves som et endnu 
større tab, hvis det er jeres eneste 
måde at udtrykke jeres kærlighed 
til hinanden på.

Hilsen Suh

Elsker jeg børnene for højt på min mands bekostning?

Børn og unge har og vil altid have brug for at blive vejledt og guidet, uanset hvor modne de 
fremstår.

Prøv at begynde at kysse og kramme din mand lidt mere, og se så om det efterhånden ikke 
automatisk ændrer på tingenes tilstand. 
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Af Hanne Baltzer

Mindst en tredjedel af alt det 
materiale, der ligger på nettet, 
er porno. 24/7 er den tilgæn-
gelig, og det får antallet af 
sexafhængige til at stige. Ikke 
mindst unge er udsatte, og det 
møder både læger og sjælesør-
gere i deres arbejde, når unge 
kommer og fortæller, at de ikke 
kan stoppe sexgamet. 

Tanja Glückstadt – nordisk 
ekspert i sexafhængighed – er 
heller ikke overrasket over mænd, 
der online bestiller voldtægter af 
fi lippinske piger eller hævnporno, 
der desværre er hverdag for 
mange unge kvinder. Hun har 
netop besøgt Herning og talt om 
”Høj på sex eller porno?”. 

I hendes praksis i Valby er 
90 procent af klienterne udfor-
dret af netop sexafhængighed. 
Specialisten mødtes først med 
en gruppe praktiserende læger, 
senere med kirkefolk ved et fyr-
aftensmøde. 

Initiativtager til dagen var psy-
koterapeut Solveig Rosenkvist fra 
Nova mentiz i Herning. Formålet 
var at levere ekspertviden og 
bryde tabuet, fordi sexafhængig-
hed ødelægger liv.

Pornoens skyggesider
- Det er tankevækkende, at 

danskerne har så meget frisind, 
når det gælder porno, men det 
rækker ikke til at ville se pornoens 
skyggesider, som fx sexafhæn-
gigheden.

Jeg moraliserer ikke. Pornoen 
er et voksenprodukt, og jeg ser i 
min praksis resultaterne af det, 
sagde Tanja blandt andet.

Den enormt lette tilgænge-
lighed til porno – den høje eks-
ponering i det offentlige rum og 
alle steder online gør det let at 
få hjernen indstillet på sex, og 
hjernen fanger det. På et øjeblik. 

De færreste er vidende om, 
at det kan blive en glidebane ind 
i en afhængighed, som kræver 
stor vilje og motivation at komme 
ud af.

Ikke af lyst
Sexafhængighed handler ikke 

om høj sexlyst, men om at være 
at være låst fast i at få næste fi x. 

Folk oplever først, at det er 
en afhængighed, når de ikke 
kan stoppe. Sexafhængighed er 
en selvskadende og destruktiv 
adfærd, der ødelægger liv, selv-
respekt og parforhold. 

Det begynder måske med en 
pornofi lm, og så eskalerer det. 
Deres hjerne er 100 procent 
fokuseret på sex. Intet andet 
betyder reelt noget for dem. 
Bag afhængigheden ligger der 
ofte en dyb smerte – stress og 
eller angst, uforløste følelser – en 
længsel efter nærhed, omsorg - 
at føle sig elsket, dybest set. De 
har ikke lært at håndtere deres 
følelsesliv. 

Det er Glückstadts erfaring, 
at aktive troende søger hjælp 
tidligere, fordi sexafhængigheden 
strider mod deres værdisæt. At 
have et værdisæt er langt fra 
nogen selvfølge.

Der er ingen standardiseret 
behandling for sexafhængighed, 
og det hænger sammen med, at 
lidelsen først de senere år har 
fået den forskningsmæssige op-
mærksomhed, der er nødvendig 
for at udvikle effektive behand-
lingsmetoder.  

Der er dog ingen tvivl om, at 
det er helt nødvendigt, at behand-
leren har en specialiseret viden.

Unge er udsatte
Glückstadts tese er, at 3-10 

procent af danskerne er påvirket 
af sexafhængighed, heraf er 
de unge mere eksponeret for 
afhængigheden og derfor nok 
repræsenteret ved en højere 
procent. Tallet er stigende.

”Når de unge er så meget 
online, mister de også viden og 
erfaring med, hvad det er, der 

udspiller sig i en faktisk, fysisk re-
lation. En berøring. Et kropssprog. 
Mimik. Desuden medfører online 
sex, at der kan være en fare for, 
at den sexafhængige overskrider 
mange grænser hos andre, for 
modellerne i pornofi lmen så jo 
ud til at nyde det og det. Man 
kan sige, at omgangen med sex 
er gået helt skævt,” siger Tanja 
Glückstadt og tilføjer: 

”Den menneskelige hjerne er 
først færdigudviklet, når man er i 
midten af 20’erne, og derfor påvir-
ker pornoen den unge i ekstrem 
grad. Den sætter sig i personen, 
kan man sige. Og nervesystemet 
er helt ude af balance.”

Partneren bliver offer
For Solveig Rosenkvist har det 

været vigtigt at pege på dette ta-
buiserede emne, fordi det berører 
så mange. Det er ikke kun den 
sexafhængige, det ”går ud over”. 
Det er i høj grad også partneren. 

Rosenkvist vurderer, at hvis 
man kommer i tide, så behøver 
der heller ikke gå år, inden man 
kommer fri af sin sexafhængighed 
og får en sund omgang med sin 
seksualitet. Hun er tilfreds efter 
den vellykkede dag og tænker i 
nye tiltag. Lige nu afventer hun 
dog lægernes og præsters tilba-
gemeldinger på Tanja Glückstadts 
indlæg. 

Udtalelser fra dagen 
Praktiserende læge Lisbeth 

Gammelgaard Trans:
”Sexafhængighed er et ret nyt 

område, vi praktiserende læger 
ikke ved meget om. Vi ved meget 
om andre afhængigheder, men 
har en blind vinkel på dette felt. 

To af mine kolleger har mødt 
patienter med denne problema-
tik, men jeg har ikke. Dog er jeg 
klar over, at det er et lidelsesfuldt 
område for både den sexafhæn-
gige, men også partneren. Det 
kan koste job og familie, så man 
til sidst kun har sig selv og sin 
afhængighed tilbage.

Da Solveig Rosenkvist tilbød 
os undervisning i emnet, landede 
der en appelsin i vores turban, og 
vi var 18 læger, der deltog. Med 
en anslået udbredelse på 2-3 
procent af danskerne, der har 
denne type afhængighed, vil vi 
gerne vide mere. 

Derfor kunne det være godt at 
få fyldt mere viden på, ligesom jeg 
nu vil se på, hvilke tilbud vi kan 
give patienterne i det offentlige 
system.”

 
Præst Niels Peter Hedegaard

 Niels-Peter Hedegaard, præst 
i Åbenkirke i Herning siger:

”Mere viden om sexafhæn-
gighed har bestemt relevans for 
sjælesørgere, der ofte oplever 
mennesker i dyb krise omkring 
deres seksualitet. Når folk søger 
hjælp og gerne vil have en sam-
tale, handler det ofte om seksua-
litet på et eller andet tidspunkt. 
Det er svært ikke at støde på det 
som sjælesørger. Ingen præster 
eller sjælesørgere kan være uvi-
dende herom. 

Jeg vil gerne lære mere om, 
hvor grænserne går mellem sex-
afhængighed og almindelige ud-
fordringer i et overseksualiseret 
samfund, så jeg kan overveje at 
sende videre til behandling sam-
tidig med, at der pågår fortsatte 
samtaler, hvis vedkommende 
ønsker det. Min erfaring er, at det 
er lettere for unge at snakke om 
emnet, hvorimod de mere modne 
mænd tøver, ofte fordi det er for 
svært at tale om kuldsejlede 
idealer, når de fx bruger porno. 

Det er formentlig lettere at 
hjælpe sexafhængige, der har 
et etableret værdisæt. Her er det 
ikke min opfattelse, at ”skyld” og 
”skam” fylder mere hos troende 
end hos andre. Min antagelse 
er, at skyld/skam ligger som en 
understrøm hos alle, forstået som 
”ting man bør have styr på i sit liv”. 

Den kristne skubbes ikke læn-
gere ud i skammen, da troen 
indeholder så stærke redskaber 
som tilgivelse og nåde, og det 
giver mulighed for at komme 
videre.” 

Pårørende: Gitte Mogensen:
”Det berører mig dybt, at der 
stadig er så stor uvidenhed om 
sexafhængighed, fordi jeg ved fra 
mig selv, hvor meget det går ud 
over såvel børn som ægtefælle. 

Da jeg blev kæreste med min 
eksmand, vidste jeg godt, at han 
så porno af og til og tænkte naivt, 
at det nok gik over, når vi blev 
gift. Hans afhængighed blev dog 
værre og værre med hårdere fi lm, 

utroskab osv., men jeg kunne i 
begyndelsen slet ikke sætte ord 
på, hvorfor den overskred mine 
grænser. Vi prøvede at hente 
hjælp alle steder, både i kirken og 
hos sexologer og parterapeuter, 
og han var også på et misbrugs-
center. 

Han lovede igen og igen, at det 
nu blev bedre, men sexafhængig-
heden tog mere og mere fra os, 
fordi han kun var optaget af det. 
Han levede et dobbeltliv, men var 
reelt kun til stede i sit eget sexuni-
vers – alt andet var lige meget. 

Det var først, da min bror begik 
selvmord, at jeg tog konsekven-
sen af mit eget liv og forlod min 
eksmand sammen med vores tre 
børn. Jeg kunne simpelthen ikke 
mere efter 17 år. Jeg gik både 
for børnenes skyld, men også for 
min egen. 

Der gik lang tid, før jeg fandt 
mig selv, men nu kan jeg fx male 
igen, og jeg har ikke i alt det, 
vi har været igennem, mistet 
troen på Gud. Han bærer mig 
stadigvæk.”

’Sex på hjernen kan helbredes’

Kort om sexafhængighed
Sexafhængighed er en 

af de mest komplekse for-
mer for afhængighed – og 
den er svær at slippe ud af, 
men det kan lade sig gøre. 
Selve processen med at 
komme igennem afhæn-
gigheden er langt mere 
udfordringen værd end at 
leve med sexafhængighed.

Der er ikke én bestemt 
type sexafhængig og spe-
cifi k sexafhængig adfærd. 
Hver person kommer med 
sit helt eget verdensbillede 
og sin helt egen sexafhæn-
gige profi l. 

Ofte er den følelses-
mæssige tomhed, lavt 
selvværd, ensomheden, 
skammen, skylden, følel-
sen af håbløshed, massive 
løgne, at handle imod egne 
værdier og problemer i livet 
dog nogle fællestræk hos 
de sexafhængige. 

Sexafhængighed er en 
symptomadfærd, der ofte 
vidner om, at der er gået 
noget skævt i personens 
liv og i personens egen-
forståelse. 

Nordisk ekspert:

- Men sexafhængige har brug for eksperthjælp, sagde Tanja Glückstadt, som forrige weekend underviste læger og kirkefolk i Herning.

Tanja Glückstadt ses til venstre sammen med psykoterapeut 
Solveig Rosenkvist, der var initiativtager til temadagen i Herning.

Tanja Glückstadt underviser om ”Høj på sex eller porno?” i Her-
ning. Fotos: Gitte Volsmann.

Om Tanja Glückstadt
 Cer tificeret sexolog, 

parterapeut, specialist i 
sexafhængighed - CSAT 
(Certified Sex Addiction 
Therapist) kandidat - ud-
dannelsen er taget hos sex-
afhængighedsspecialisten 
Dr. Patrick Carnes, USA.

Skr iver som eksper t 
hos misbrugspor talen.
dk og er ejer af CFSS 
- Center For Sexafhæn-
gighed og Seksualitet.
Terapimetode: Kognitiv 
terapi (CBT), dialektisk 
adfærdsterapi (DAT), coa-
ching elementer, PTSD 
- prolonged exposure meto-
de samt imago terapi. Der-
udover tages udgangspunkt 
i tilknytningsteori, hjernens 
udvikling, samt neurokemi-
ens seksuelle indfl ydelse og 
påvirkning.  

- Ingen sjælesørger kan være 
uvidende om sexafhængig-
hed, siger Niels-Peter Hede-
gaard, der er præst i Åben-
kirke i Herning.

Det er lettere for 
unge at snakke om 

emnet, hvorimod de 
mere modne mænd 

tøver, ofte fordi det er 
for svært at tale om 
kuldsejlede idealer, 

når de fx bruger 
porno. 

Sexafhængighed går ud over 
både børnene og ægtefællen, 
fortæller Gitte Mogensen.

Han levede et dob-
beltliv, men var reelt 

kun til stede i sit eget 
sexunivers – alt andet 

var lige meget.
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Af Bodil Lanting

Ateisten Lee Strobel intervie-
wede bibelforskere, læger og 
psykologer. Han læste historie, 
fi losofi  og apologetik og stu-
derede arkæologi, oldtidens 
litteratur - og især Bibelen. 

Resultatet af studierne blev 
bestselleren ’The Case for Christ.’ 
Her skriver Strobel i introduktio-
nen ”Vi kan ikke få absolutte bevi-
ser for noget som helst her i livet”. 
Men Lee Strobel blev overbevist 
om, at kristendommens påstande 
om Jesus er sandheden. 

Nu er ’The Case for Christ’ 
blevet fi lmatiseret og har release 
på det kristne fi lmstudio Pure Flix 
Entertainment i USA den 7. april.

En kærlighedshistorie
I modsætning til bogen er 

fi lmen ikke en dokumentar om 
troens fakta - men snarere en 
stærk personlig beretning med 
en kærlighedshistorie, skriver 
Religion News Service (RNS).

Filmen handler om undersø-
gelsesprocessen, som havde 
stor betydning for Lee Strobels 
forhold til hustruen og andre fa-
miliemedlemmer. Under arbejdet 
med ”Kristus-sagen” kom ateisten 
selv til tro, og han er nu pastor i 
Woodlands Church i Texas og 
professor på Houston Baptist 
University.

- Der er både hovede og hjerte. 
Jeg tror, det er selve magien ved 
denne film. Den handler ikke 
bare om hovedet og beviserne, 
den handler om hjertet. Det er en 
personlig historie, der involverer 
personlige relationer, forklarer 
Lee Strobel, der måtte bøje knæ 
for Jesus efter to års studier.

Bøger om trosforsvar
Strobel har i et interview med 

RNS fortalt om sine undersøgel-
ser, der har ført til udgivelsen af 
en serie bøger om apologetik, 
dvs. forsvar for troen.

Hvordan har din uddannelse 
og erfaring som journalist 
forberedt dig til at undersøge 
kristendommens påstande?

- Det passer fint sammen. 
Kristendommen er speciel blandt 
religionerne: den udfordrer nemlig 
til undersøgelse. Apostlen Paulus 
sagde: Hvis det ikke er sandt, er 
du i din fulde ret til at forlade troen. 
Man kan undersøge kristendom-
mens historiske udsagn - om at 
Jesus har levet, at han døde, at 
han vendte tilbage til livet - præcis 
som man ville undersøge andre 
historiske forhold.

Jeg ved også, at min jura-
baggrund - jeg har en Master-
grad i jura fra Yale universitetet 
- sammen med min journalistiske 
baggrund har hjulpet mig til at 
undersøge disse spørgsmål.

Opstandelsen var nøglen
Var der en enkelt del af 
bevismaterialet, som især 
overbeviste dig undervejs i 
undersøgelsen?

- Sagen var faktisk kumulativ, 
den voksede hele tiden. Der gik 
to år med undersøgelser om-
kring opstandelsen - de mindste 
detaljer omkring de historiske 
dokumenter, arkæologien, old-
tidshistorien - og så forsøget 

på at fi nde ud af, om dette er 
troværdigt.

Det var en slags rejse, hvor 
hvert eneste bevis bare tilføjede 
nyt til sagen. Hvis der var noget 
særligt, var det opstandelsen. 
Den var nøglen.

Rystende ærlig
Hvordan har det været at se 
undersøgelsen på fi lm, altså 
ikke som dokumentar, men 
som drama?

- Det er vanskeligt på nogle 
måder, fordi det er en meget ærlig 
fi lm... Den fortæller beretningen 
om en selvoptaget ateist, som 
lever et meget umoralsk liv med 
druk og banden og sværgen. Det 
er ubehageligt at se den side af 
mig selv fremstillet på fi lm. Men 
fordi det i sidste instans handler 
om forløsning og håb og tilgivelse 
og nåde, er det det hele værd. 

Det var svært at se nogle af 
scenerne fra mit tidlige liv, men 
alt i alt tror jeg, det er vigtigt, at 
fi lmen er åben og ærlig.

Hvor meget af fi lmen er en 
sandfærdig beretning, og hvor 
meget skyldes kunstneriske 
friheder?

- Nogle scener er taget ordret 
fra vores ægteskab. Der er et 
skænderi i filmen, som bare 
sender kuldegysninger ned ad 
ryggen på mig, fordi jeg husker, 
hvilket kæmpefjols jeg var der i 
den situation.

For at kunne fortælle beretnin-
gen, som foregår over to år, har 
de været nødt til at forandre ræk-
kefølgen og bruge nogle ”sam-
mensatte personer” for at kunne 
fortælle det hele på 90 minutter. 

Så ind imellem er der nogle 
afvigelser fra, hvad der egentlig 
skete, men det hele er baseret 
på en sand historie, og jeg sy-
nes, at resultatet er blevet meget 
overbevisende.

Har du selv lavet fakta-tjek på 
manuskriptet?

- Jeg har hele tiden sagt: ”Vent 
lige lidt, hvilket ord brugte vi den-
gang?” Filmen foregår i 1980, så 
vi måtte ligesom huske tilbage 
for at mindes, hvordan livet var 
dengang. Og vi var selvfølgelig 
alle klædt i helt forfærdeligt tøj!

Nogle af de største forskere 
som Dr. William Lane Craig og 
Dr. Gary Habermas bliver spillet 
af skuespillere i fi lmen. De må 
have haft det sjovt. De her tørre 
akademikere ville vide, hvem der 
skulle spille dem. De ville også 
sikre sig, at manusskriptet var 
præcist og så videre - og det 
forstår man jo godt!

Det vigtigste holdepunkt
Der har været en del diskus-
sion om, hvor meget folk stoler 
på medierne, og hvordan 
kristne bliver fremstillet. 
Har noget ændret sig siden 
80’erne - og ville du komme til 
samme konklusion i dag, hvis 
du gentog undersøgelsen?

- Jeg tror, at beviset for den 
kristne tro er tydeligt og uimodstå-
eligt. Jeg fandt det overbevisende, 
så det tror jeg ikke har ændret sig.

Medierne har ændret sig. Kri-
stendommen - eller kulturen har 
ændret sig. Folk er mere ligeglade 
med troen end før i tiden. Der er 
mere fjendtlighed overfor troen 
end før, og derfor er der flere 
konfl ikter. 

Men jeg tror, at folk søger et 
fast holdepunkt. De leder efter 
noget, som går ud over den 
foranderlige kultur og har et fast 
og sikkert fundament. Det fi nder 
jeg i kristendommen. Jeg tror, 
den bliver stadig mere relevant. 
De historiske fakta om Jesu liv 
og undervisning og hans død 
og opstandelse er vigtigere idag 
end nogensinde før, slutter Lee 
Strobel.

Bogen ’The Case for Christ’ 
hedder på dansk ’Research 
om Jesus’ (Credo). Den er nu 
udsolgt fra forlaget.

Ateist studerede historien
om Jesus - og mødte ham

Nu som fi lm:

Først i 1980’erne studerede journalisten Lee Strobel alt om kristendommen. 
Han ville nemlig underminere sin hustrus nye tro...

Filmen om Lee Strobels vej fra 
ateist til kristen fortæller den 
personlige vinkel - også om 
forholdet til hustruen Leslie, 
hvis tro han ville modbevise.

USA: Ny video afslører, at Planned 
Parenthood kun udfører aborter
En række videoer optaget med skjult kamera har afsløret ud-
bredt salg af fosterdele fra Planned Parenthoods klinikker. En 
ny video sår tvivl om kædens påståede helsetjek af gravide.

- Nej, vi er ikke i stand til at fortælle dig, om den er rask eller hvad 
køn det er. Vores speciale er aborter. Du ved, det er det, vi bruger 
ultralyd-scanneren til - til at se, hvor langt øh... patienten er henne, 
siger en medarbejder fra Planned Parenthood i Famington N.M. til 
en undercover aktivist i den nye video.

En kvinde i klinikken i Albany, NY får følgende besked:
- Nej, Planned Parenthood tilbyder ikke lægetjek af gravide.
Afvisningen af kvinder, der beder om en ultralydsscanning er 

i modstrid med oplysninger på bl.a. Planned Parenthoods egne 
hjemmesider. De nye videoer er optaget af abortmodstandere fra 
Live Action. Organisationen oplyser, at kun fem ud af 97 klinikker 
i USA ville foretage en lægeundersøgelse af et ufødt barn. Alle de 
øvrige krævede, at kvinderne bestilte tid til en abort.

- I efteråret gik amerikanerne til stemmeurnerne og afviste Plan-
ned Parenthoods hjerteløse ekstremisme. Nu må Kongressen gøre 
det samme, fastslog Diane Black fra Tennessee. Hun kæmper for 
De fund Planned Parenthood Act of 2017, som helt vil afskaffe 
statsstøtten til abortgiganten.

Ifølge det republikanske kongresmedlem Ann Wagner fra Missouri 
er der nu et fl ertal i den amerikanske befolkning for at støtte klinikker, 
der ikke udfører aborter - samt et forbud mod aborter efter 20. uge.

Bodil 

Kirkens Nødhjelp opfordrer KrF. til 
at kæmpe for ret til ’tryg’ abort
Ligesom sin danske søsterbevægelse går 
Kirkens Nødhjelp i Norge ind for abort. 
Nødhjelpen har endda bedt Kristeligt Fol-
keparti (KrF) kæmpe for ’udsatte kvinders 
ret til tryg abort’. 

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, An-
ne-Marie Helland, siger til avisen Vårt Land, 
at ”bistandspartiet KrF” bør kæmpe for fattige 
kvinders ret til ”omfattende  reproduktiv helse, 
inklusive retten til tryg abort”. Abort er noget 
helt andet i Afrika end i Norge, mener hun. 

KrF.’s leder Knut Arild Hareide har talt imod 
Trumps nye abortpolitik, fordi han frygter, 
at den vil gå ud over oplysningsarbejdet 
på sundhedsområdet. Han fastholder dog 
partiets abortmodstand og fremhæver vigtig-
heden af oplysning og forebyggelse.

Kirkens Nødhjelp bliver nu kritiseret af bl.a. 
frikirkerne for deres henvendelse til KrF. 

Også avisen Dagen.no kommenterer sagen:
”Organisationen har forladt det kristne syn på menneskeværd 

for alt liv, også det ufødte”, skriver redaktøren i en leder, hvor han 
opfordrer til boykot af Kirkens Nødhjelp.

Bodil

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

Mens andre 
fortaber sig 
i nørdede 
diskussioner, 
trækker for-
fatterne her 
nøgternt de 
overraskende 
fakta frem, 
som viser, 
at det VAR 
Jesus, der lå 
i ligklædet. 

Velegnet 
til tvivlere 
og ateister. 
Men vil også 
glæde den 
troende!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Ny
Bo
g!

Oplysning og 
forebyggelse er 
godt. Men KrF.s 
abortsyn står fast, 
mener Knut Arild 
Hareide.
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Af Bodil Lanting

En dansk delegation vil nu 
oprette en landbrugsskole for 
børn i Nicaragua.

Det tidligere folketingsmedlem 
for KD og nuværende byråds-
medlem i Ikast-Brande, Tove 
Videbæk, der er formand for ”Bør-
nenes Liv”, skal sammen med 
en mindre delegation af midt- og 
vestjyder besøge gadebørnspro-
jektet i Nicaragua.

Delegationen består af en 
erfaren landbrugslærer fra Agro-
skolen i Hammerum, en tidligere 
praktiserende læge i Brande, Al-
lan Vinge (som er næstformand 
i Børnenes Liv) samt en ung 
kultur-sociolog, som skal skrive 
en opgave til universitetet i Århus 
om projektet. 

Landbrugsskole for børn
Børnenes Livs projekt startede 

i 2012, og Tove Videbæk har 
besøgt børnene hvert år siden. 
Denne gang vil den danske de-
legation forberede etableringen 
af en landbrugsskole for børnene.

En landbrugsskole vil nemlig 
give børnene nogle praktiske 
kundskaber, så de kan forsørge 
sig selv og deres eventuelle 
familie, når de ikke længere skal 
være i projektet. 

Nicaragua er et meget frugtbart 
land, og klimaet tillader, at der 
kan høstes 3 gange om året. Men 
på grund af vulkaner, orkaner 
og andre naturkatastrofer samt 
borgerkrige er Nicaragua nu det 
fattigste land i Mellem-Amerika, 
og megen jord ligger brak.

- Børnehjemmet og skolen har 
en del jord, som de dyrker forskel-
lige afgrøder på, men de får alt 
for lidt ud af det. Dette skal vores 

dygtige landbrugslærer hjælpe 
dem med at gøre bedre. Og det 
gælder vedr. alt det landbrugs-
faglige, som han er ekspert i, 
forklarer Tove Videbæk.

Årligt besøg fra Hammerum
Tanken er, at børnehjemmet 

hvert år skal have besøg af en 
landbrugslærer og en gruppe 
sidste-års elever fra Agroskolen 
i Hammerum. Danskerne skal 
hjælpe til med både faglige råd 
og hårdt arbejde, således at man 
hjælper børnene og de unge til at 
få de bedst mulige kompetencer 
på området.

- Vi håber naturligvis også, at 
der med tiden kan være måske 
pensionerede landmænd eller 
unge landmænd, som kan se en 
opgave eller udfordring i at tage 
til Nicaragua og gå sammen med 
disse forhenværende gadebørn. 

De danske landmænd kan lære 
dem noget om landbrug samtidig 

med, at de viser, at der er nogen, 
der godt vil hjælpe dem, selv om 
de ”bare” er tidligere gadebørn  
og dermed har en meget lav 
status i Nicaragua, fortæller Tove 
Videbæk.

Måtte bare gøre noget
Før børnene kom på børne-

hjemmet og i skolen, så Tove og 
hendes mand, Mogens Videbæk, 
at de gik på gaden og spiste re-
ster af burgere og pizzaer, som 
bilister smed ud til dem. Nogle 
børn slikkede på tomme piz-
zabakker, fordi det dog smagte 
af mad. Men værst var det for 
danskerne at se børnene sniffe 
lim, som ødelægger deres hjerne 
lidt efter lidt. 

Tove og Mogens Videbæk så 
også deres ”sovesteder”, som for 
nogle var et stykke sort plastik til 
at dække sig med i en grøft, eller 
for andre en hængekøje i et træ 
midt i byen. Det ramte dem lige 

midt i hjertet, så de bare måtte 
gøre noget! 

Hjælp gennem lokal kirke
Børnenes Liv samarbejder 

med en stor lokal kirke i hoved-
staden Managua. Der findes 
fl ere skoler, børnehjem og daglige 
mad-uddelingssteder til gadebørn 
rundt om i Nicaragua. 

Tove og Mogens Videbæk har 
besøgt samarbejdspartneren 
adskillige gange og er helt trygge 
ved deres kompetencer og om-
sorg for børnene. Derfor vil de 
gerne være med til yderligere at 
udbygge projektet og give gade-
børnene endnu bedre chancer for 
at få et så ”normalt” liv som muligt 
med arbejde, videre uddannelse 
eller egen virksomhed eller farm, 
når de forlader børnehjemmet 
og skolen. 

Mødes med ministre 
og landbrugs-universitet

Det er for at forberede denne 
næste fase i arbejdet, at dele-
gationen drager af sted d. 13. 
februar. 

I løbet af ugen skal danskerne 
bl.a. have møder med det nicara-
guanske landbrugs-universitet, 
statens tekniske landbrugsfaglige 
skole, en fagforening for landar-
bejdere, sociale myndigheder, mi-
nistre og forskellige humanitære 
organisationer, som har forstand 
på gadebørn. 

- Delegationen får en travl uge, 
som forhåbentlig munder ud, at 
der starter en rigtig landbrugs-
skole efter dansk model for disse 
børn og unge, som ellers ikke ville 
have nogen fremtid, slutter Tove 
Videbæk.   

Der er 150.000 gadebørn i 
Nicaragua.

Tove Videbæk besøger 
igen Nicaraguas børn

Tove Videbæk står her sammen med glade børn i den lokale kirkes skole i hovedstaden Managua i 2013.

I 2016 medbragte Tove Videbæk en gave fra LEGO-koncernen 
på 20 kg LEGO til de tidligere gadebørn i Nicaragua.

En gruppe danskere fra Midt- og Vestjylland vil oprette en landbrugsskole for børnehjemmet, 
fortæller Tove Videbæk, som i vinterferien besøger ’Børnenes Liv’ i Nicaragua.

Pastor Stephen Lenku Tipatet 
bruger Bibelen - både når 
han bekæmper omskæring af 
kvinder, og når han forkynder 
evangeliet på stepperne i 
Kajiado County. 

Masaierne i det sydlige Ken-
ya og det nordlige Tanzania 
fastholder nemlig deres tradi-
tionelle levevis, inklusive female 
genital mutilation, FGM.

Mandag den 6. februar - på 
FNs International Day of Zero 
Tolerance for Female Genital 
Mutilation - besøgte pastor 
Tipatet et kvindehjem sammen 
med fi re andre præster og talte 
de med de fem piger, som bor på stedet.

Som præst for The Presbyterian Outreach Mission Church har 
Tipatet ofte henvist præster til de hemmelige skjulesteder, hvor piger 
gemmer sig efter at have fl ygtet for at undgå FGM.

- Pigerne blev reddet under sidste skoleferie. Vi gik derhen for 
at fortælle dem, at de har en fremtid, og at de skal holde fast ved 
deres drømme, fortæller pastor Tipatet.

Traditionelt overgangsritual for unge piger
FGM er en smertefuld operation, hvor kvindelige omskærelses-

eksperter med knive, barberblade eller sakse fjerner kønslæberne 
og/eller klitoris som et overgangsritual for piger mellem 9 og 18 år.

Kenya forbød FGM i 2011, men handlingen foregår stadig i det 
skjulte både blandt kristne og muslimer, selv om den hverken er 
påbudt i Bibelen eller Koranen.

Somalia har den højeste rate af FGM i Afrika, idet hele 98 procent 
af kvinder mellem 19 og 49 er omskåret. Næsten 70 procent af 
kvinderne i Etiopien og Sudan er omskåret, og WHO anslår, at over 
200 millioner af verdens kvinder og piger har været udsat for FGM.

Med både landets lov, Bibelen, kirkerne og nogen støtte fra 
regeringen bliver der nu holdt store kampagner og oprettet centre 
for de piger, der er fl ygtet. De bliver dog ofte afvist af deres familie 
og lokalsamfundet for deres ulydighed. En af pigerne er Joyce Mila, 
der fl ygtede hjemmefra for fem år siden.

- De mente jo nok, at det var det rigtige tidspunkt til at skære i mig, 
siger Joyce Mila om de ældste i området. ”Da de prøvede at tvinge 
mig, sagde jeg det til mine lærere og fl ygtede. Til sidst endte jeg på 
kvindecenteret, hvor jeg har færdiggjort min studentereksamen.”

Joyce Mila læser nu til sygeplejerske i Nakuru vest for Nairobi og 
afviser tanken om, at FGM gør en kvinde mere værdifuld.

- Når jeg kommer hjem, er der nogle, der håner mig, fordi de 
ved, at jeg har afvist proceduren. Andre byder mig velkommen. Jeg 
er ligeglad med hånen, for jeg er sikker på, at jeg har valgt rigtigt, 
siger Joyce Mila. Hun er nu ved hjælp af kvindehjemmet og nogle 
kirkeledere blevet forsonet med sin familie.

FGM og barnebrude
I Maasailand opfatter mange både FGM og tidligt ægteskab som 

vigtige traditioner. For bare tre år siden samlede en demonstration 
til fordel for FGM over 1000 kvinder i Kajiado County. Det prøver 
kirkerne nu at ændre.

Sammen med over 300 præster i Kajiado East Pastors Associa-
tion prøver pastor Tipatet at undervise befolkningen om farerne ved 
FGM og tidlige ægteskaber.

- Vi udfordrer dem mht. omskærelse af piger. Vi fortæller folk, at 
det ikke er bibelsk, siger han.

Men der har været skuffelser undervejs:
Nogle familier kæmper imod og truer med at nedkalde traditio-

nelle forbandelser over dem, der forstyrrer eller taler imod deres 
FGM-ceremonier.

- Det har afskrækket nogle lokale kampagneledere og traditionelle 
ledere, men kirken lader sig ikke skræmme, siger Tipatet. ”Vi gør 
også gode fremskridt, selv om det er svært at nå ind i nogle områder.”

Kvindehjemmet The Tasaru Rescue Center ved byen Narok 
holder forsoningsmøder ved hjælp af kirken og landsbyens ældste. 
Pigerne får både tryghed, rådgivning og kontakt med skolerne i 
området. Samtidig arbejder teamet med en oplysningskampagne, 
rettet mod forældrene, om FGMs skadevirkninger.

For nylig har man foreslået et alternativt ritual, som sikrer, at pi-
gerne får seksualundervisning samt lærer om ægteskab og familieliv. 
Dette alternative ritual er helt uden kirurgiske indgreb af nogen art, 
skriver Fredrick Nzwili for RNS i Nairobi.

Bodil

Kenyansk præst 
kæmper mod 
kvinde-omskæring

Nogle bliver skræmt til tavshed 
pga. trusler om forbandelser, 
men kirken lader sig ikke 
skræmme, siger pastor 
Stephen Tipatet fra Kenya.
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Af Tina Varde

Den tidligere kampvognskom-
mandør Jacob Panton-Kri-
stiansen har en blodig fortid. 
Som soldat har han taget man-
ge liv. Han har været udsendt 
både til Kosovo, Irak og senest 
Afghanistan, hvor han blev 
ramt af skud fem gange. 

Det er nærmest et mirakel, at 
han overlevede.

Allerede inden han i 2012 for 
tredje gang tog afsted til Afgha-
nistan, havde han en forudanelse 
om, at det muligvis ville gå galt:

– Jeg havde ikke tidligere gjort 
mig nogle tanker om, hvad det vil 
sige at dø. Men den sidste gang, 
jeg skulle til Afghanistan, blev jeg 
opfordret til at skrive afskedsbre-
ve og testamente til familien. Jeg 
læste Astrid Lindgrens ”Brødrene 
Løvehjerte” for min datter, så vi 
kunne tale om døden, og sagde 
til min ex-kone ”Jeg har en for-
nemmelse af, at jeg muligvis ikke 
kommer hjem igen”. 

Jacob Panton-Kristiansen 
planlagde endda sin egen be-
gravelse, da han havde skrevet 
afskedsbreve.

– Jeg havde en helt klar for-
nemmelse af, at det blev min 
sidste tur. Men jeg følte, det 
var mit kald i livet, min pligt og 
opgave at tage afsted. Der skal 
være nogle, der har børn, som 
er med og styrer de helt unge 
soldater. Nogle, som tænker på, 
at fjenderne også har børn og 
familie, der elsker dem. Det skal 
man tænke på, inden man trykker 
på aftrækkeren. 

– Man skal være sikker, før 
man skyder. Når man har mag-
ten til at tage en andens liv, må 
den ikke misbruges. Ud af 30 
mand var vi tre, der havde børn, 
fortæller Jacob, som er 34 år og 
bor i Vallø.

Jacob fi k inspiration til at blive 
soldat hjemmefra. Hans mor blev 
militærlæge, da han var 11 år.

– Min mor var først alminde-
lig læge, men hun meldte sig, 
da Danmark blev involveret i 
Kroatien og var udsendt i 1993. 
Bagefter blev hun hængende i 
nogle år, selvom det tog hårdt på 
hende. Hun ændrede sig… var 
anderledes bagefter. Hun havde 
sikkert lidt PTSD dengang. 

– Min mor følte, at hun havde 
efterladt noget i Kroatien; alle 
de børn, hun gerne ville hjælpe, 
fortæller Jacob, som desuden har 
en storebror, der er offi cer. Hans 
far er gymnasielærer.

Lige inden Jacob skulle rejse 
til Afghanistan, kom hans kusine 
fra Holland på familiebesøg. Hun 
er tidligere katolsk nonne og 
insisterede på at bede for Jacob 

og forære ham et velsignet kors, 
som han måtte love at have på 
sig hele tiden under udsendelsen.

Og militærlægens søn fi k både 
brug for militærlæger - og gavn 
af korset, da han kort efter blev 
skudt i to omgange med blot tre 
ugers mellemrum:

Da Jacob blev skudt
I 2012 blev Jacob ramt af skud 

fem gange. 
Første gang, den 5. januar, gik 

en kugle helt igennem hans højre 
arm. Tre uger senere blev han 
skudt i skulderen, tværs gennem 
låret og to gange i underbenet. 
Anden gang var han tæt på at dø.

Mens Jacob vender blikket 
tilbage og taler om de traumatiske 
skudepisoder, der ændrede hans 
liv, bliver hans beretning meget 
levende, for begivenhederne er 
stadig nærværende for ham. Han 
husker og fortæller, som var det 
forleden:

– Den første gang, jeg bliver 
skudt, er, mens vi skal støtte den 
afghanske hær, der vil bygge 
et check point, en kontrolpost, 
på highground – på grænsen til 
området Green Zone.

– Vores opgave er at passe 
på dem, mens de går frem, hvor 
fjenden normalt er. Så trækker 
Taliban sig nemlig. Når de af-
ghanske soldater fra hæren når 
frem, sætter de sig ned på jorden, 
mens vi standser og ser skræm-
mende ud i baggrunden.

 -Vi er tre kampvogne, da 
delingsførerens, altså offi cerens 
kampvogn, kommer til skade. 
Et vejhjul fl ækker, og den næst-
kommanderende kører ned for 
at hjælpe. Så er jeg alene med 
min kampvogn. Vi har været 
undervejs i 48 timer, så vi skiftes 
til at sove og hvile. Jeg tager 
første vagt.

– Da jeg holder alene, ser jeg 
et hotspot med mit termiske sigte. 
Det kan være et dyr. Eller solen 
kan have varmet et område op, så 
det reagerer. Men det kan også 
være et menneske. Der ligger et 
hus med et træ med ”tvillinge-
stammer” i et V lige ved siden af. 

– I kampvognen er der et 
lille sæde, hvor man sidder med 
overkroppen blottet. Her står jeg 
med kikkert. Så ser jeg en riffel i 
det V, der er i træet. ”Shit” tænker 
jeg, da jeg ser det samtidig med 
en skud-affyring fra fjenden, 
fortæller han.

Jacob har på forhånd læst 
afstanden og indstillet kanonen. 
Sådan en kugle fl yver 800 meter 
på et sekund, og der er 520 
meters afstand. Han kan ikke nå 
at fl ytte sig og mærker et smæld. 
Han er blevet skudt med en 
SA80 riffel.

– Det føles som et knytnæ-

veslag i armen. Kuglen giver et 
overlydsknald. Jeg giver skytten 
en skud-kommando: ”Heat 400 
Mand skyd”. (Heat er High Explo-
sive ammunition.) Skytten råber: 
”Klar, har det ikke”. For han kan 
ikke se målet. Men fjenden kan 
kun være løbet hen i en grøft. Min 
skytte skyder fjenden.

– Så lyder det fra en af de 
andre kampvogne:

– Er i ok 3? Er nogen blevet 
ramt?

– Er du blevet skudt Jacob? 
spørger min skytte mig.

– Ja, men jeg er i tvivl om, det 
bare er et strejf, svarer jeg og 
læner mig fremad, så han kan 
se efter.

– Skytten stikker fi ngeren lige 
igennem hullet i min arm, siger 
Jacob. 

Han er blevet skudt med en 
SA80 riffel, som er blevet stjålet 
fra en englænder. Der er 30 skud 
i sådan en riffel – kun hver femte 
er lysspor…altså en rigtig kugle 
men med lys, så den kan ses, når 
den fl yver afsted.

Jacob er blevet ramt af et lys-
sporprojektil. Det er held i uheld. 
Fordi det er en Ildkugle, har den 
heldigvis brændt blodårerne, så 
det ikke bløder så meget. 

Han er ramt lige under en lille 
skjortelomme med det katolske 
kors fra hans moster.

– Jeg er ramt i overarmen, men 
er ok, melder Jacob til den anden 
kampvogn.

Lidt efter går han ind i et sa-

nitetskøretøj. Han skal ind og 
syes og kontrolleres. En heli-
kopter henter og fl yver ham til 
behandling.

– Jeg bliver nærmest behand-
let, som om jeg er ved at dø. Da 
jeg går ind i helikopteren, bliver 
jeg bedt om at lægge mig på en 
båre. For adrenalin kan gøre, at 
du ikke mærker eller ser det hele. 
Og for eksempel få kapillærer til 
at lukke til, så blodet ikke sprøjter 
i starten.

– Jeg er rolig og bevidst om, 
hvad der er sket. Jeg har haft 
hjelm på – skytten kunne altså 
kun ramme mig i øjnene eller 
armen, siger Jacob.

Snart ligger han på felthospita-
let, hvor daværende forsvarsmini-
ster Nick Hækkerup er på besøg 
og gerne vil hilse på en såret 
dansk soldat. Der bliver taget et 
foto, og så skal han videre. 

– Han havde ikke tid til at tale 
med mig. Men lidt efter kommer 
en ældre mand gående: ”How are 
you doing?” spørger han. 

– Jeg har det godt. Og hvordan 
har du det? spørger jeg. Så stand-
ser manden op. Han er vild med 
mit svar og min historie, som jeg 
fortæller ham på hans opfordring.

– You Danes are crazy… vi-
kings! siger manden bagefter 
og tilføjer: I am going to give you 
a coin.

– “Keep your money to your-
self”, svarer jeg, for jeg tror han vil 
give mig penge, fortæller Jacob. 

Det viser sig senere, at den æl-

dre mand er en 2-stjernet general 
og chef for Helmand-provinsen. 
Og det er en helte-mønt, han vil 
give Jacob.

Patient på fl ugt
Mens han er indlagt, bekymrer 

han sig først og fremmest om 
sin gruppe, som nu mangler en 
kommandør.

– På hospitalet taler de om 
at sende mig hjem på grund af 
eventuel psykisk skade. Men det 
vil jeg ikke, for min besætning er 
stadig derude – uden mig.  

– Jeg er kampvognskomman-
dør, og der er ingen til at tage 
over. Man er meget afhængig 
af hinanden på et hold. ”Det er 
bare et skud i armen”, tænker jeg 
– og kuglen har kun lige prikket 
til knoglen. Højre arm er ikke så 
vigtig for en kommandør. Man sid-
der på et sæde i kampvognen og 
skal have overblik, kommandere 
de andre, læse kort og koordina-
ter…Det er mest hovedet, man 
bruger - og tommelfi ngeren til at 
styre observationsmodulet med, 
forklarer han.

I krig er det ekstremt vigtigt, at 
der er nogle, der bevarer over-
blikket. Hvis der for eksempel er 
risiko for miner, gælder det om at 
køre der, hvor man tror, der ikke 
er fare. Skal man over en grøft, 
skal man ikke køre over dér, hvor 
det er mest oplagt…dér er der 
nemlig ofte miner. Der skal også 
holdes godt øje med skytter - så 
man ikke giver nogen en mulig-

hed for at ramme. Samtidig skal 
kommandøren kommunikere med 
de andre kampvogne. 

Jacob vil tilbage til sit team.
– En af bjærgerne hjælper mig 

med at stikke af fra felthospitalet 
efter 48 timer. Han skaffer mig et 
lift med en helikopter, der skal 
den rigtige vej, og den sætter 
mig af i ørkenen tæt på den 
danske base. Jeg går den sidste 
kilometer…der er jeg godt nok lidt 
spændt, erkender han. 

Jacob føler, at han går i uvis-
hed på Herrens mark den kilo-
meter alene til fods i det farlige 
område. Heldigvis når han sikkert 
frem til lejren.

Ukendt fornem gæst
Kort tid efter får den danske 

lejr fornemt besøg. På grund af 
Jacob ankommer den amerikan-
ske general. 

– Vi tror ellers, han kommer 
for at inspicere. For os er han 
nærmest som en præsident. Jeg 
står allerbagerst. Så åbner geled-
det op, og jeg bliver kaldt frem. 
Generalen siger, at det er en stor 
ære at møde mig. Han hilser også 
på min besætning – møder dem 
alle. Og skytten får ligesom jeg 
en helte-mønt.

– Jeg har arbejdet med disse 
folk i 12 år, og de stoler 100 
procent på mig… siger Jacob 
og tier lidt.

Det var et øjeblik af stor betyd-
ning, som han ikke rigtig har ord 
for. Måske skal man selv have 

Krigshelten og Korset
Jacob Panton-Kristiansen blev skudt fem gange i Afghanistan og røg himlen tur/retur efter en operation. Han er blevet hædret 
for sin heltemodige indsats, af en amerikansk general. Men her fortæller han om, hvad et kors kom til at betyde for ham.

Krigshelten Jacob Panton-Kristiansen har startet foreningen Veteranskytterne. Formålet er at holde fast i en vigtig del af identiteten 
og at hjælpe krigsveteraner med at holde hinanden oppe. I baggrunden ses statsministeren med en buket blomster.
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prøvet at sætte sit liv på spil for 
sit land for helt at forstå, hvor 
stort det var for Jacob og hans 
kampvognsbesætning.

Havde forudanelse
Nogle uger senere skal holdet 

snart vende hjem til Danmark. 
Kampvognshjælperen savner sin 
kæreste og får lov til at tage hjem 
lidt før de andre. En ny hjælper 
ankommer til lejren. Det betyder 
ikke så meget, for de er på vej 
hjem og skal ikke ud at køre mere 
– bare gøre rent og blive klar til 
hjemrejse. Tror de. 

– Men den 31. januar skal 
vi alligevel ud at køre. Den nye 
delingsfører skal se frontlinien 
og en tidligere dansk lejr, som 
nu er engelsk. 

– Jeg får en følelse af, at det 
er en dårlig plan. At det nu går 
galt. Jeg siger det til delingsfø-
reren. Han svarer, at han ikke 
kan reagere på en sjette sans, 
fortæller Jacob.

Bagefter ringer Jacob og taler 
med sin kone om det. For det 
isner ned ad ryggen på ham, og 
alle alarmklokker ringer. Han taler 
også med besætningen. Pakker 
endda alle sine tasker, inden de 
kører ud, så det er nemt for de 
andre, hvis han skal hjem med 
kort varsel: ”Nu hvor vi rammer en 
mine, eller hvad der sker”, siger 
han til sine kammerater.

I dag tror han, at fornemmelsen 
– advarslen - muligvis kom fra 
Gud. Et emne han som toptrænet 

soldat føler en vis generthed over 
at udtale sig om.

Det var også uvant, da hans 
kusine og hendes mand - kort 
før hans udstationering, besøgte 
familien i Danmark, og den tidli-
gere nonne fi k lov til at bede for 
ham og velsigne ham. 

– De lagde en hånd på hver 
af mine skuldre. Der var flere 
gange, mens de bad, hvor begge 
mine skuldre blev enormt varme. 
Dengang syntes jeg, at det var 
pinligt at bekende, jeg kunne 
mærke, der skete noget. Så da 
min kusine spurgte, om jeg kunne 
mærke varme, svarede jeg ”Næ”, 
selvom det nærmest brændte.

– Den lille rosenkrans med 
korset, som hun gav mig, havde 
mange af hendes troende venner 
velsignet, mens de bad for mig. 
Det var meget vigtigt for hende, 
at jeg lovede at have den på mig 
hele tiden, mens jeg var udsendt. 
Derfor havde jeg den altid med i 
en skulderlomme på min kamp-
vognsdragt, fortæller Jacob.

Korset skulle snart få stor be-
tydning for ham.

Kaffe og salmer
Inden soldaterne tager på den 

sidste uventede køretur, mødes 
de på KFUM’s soldaterhjem 
i lejren, som de plejer. Jacob 
synes, det er hyggeligt at drikke 
kaffe hos ”kuffe-mor”, som le-
deren af samlingsstedet kaldes. 
Jacob er altid med til bordbøn og 
salmesang, for han synes, det 

er respektløst ikke at deltage i 
andagten, når man er der.

Igen lufter han sine bange 
anelser. 

– Alle syntes, det er fjollet, 
at jeg har de følelser. Men jeg 
har en fornemmelse af, at det 
måske er min sidste dag i livet, 
og at jeg skal sørge for at nyde 
den. Vi spiller matador…og jeg 
har ligesom affundet mig med 
skæbnen. Hvis det er sådan, det 
er, så er det sådan, det er. Tænk 
hvis en anden mand skulle dø i 
mit sted, fordi jeg ikke ville tage 
af sted, siger Jacob. 

Han overvejer lidt og tilføjer:
– Jeg fortryder ikke, at jeg tog 

afsted. 

Hver nat, når de andre soldater 
er gået i seng, beder Jacob. Han 
er inspireret af en bog, som en 
ven nogle år tidligere har foræret 
ham: ”Visdom”, som han nu en-
delig får læst. Den handler bl.a. 
om, hvordan man beder: 

– Jeg er genert over det, men 
jeg beder som et fast ritual for min 
hustru og datter. Jeg har lært, at 
man skal sige tak. Så jeg siger 
”Tak fordi du lader min datter 
hjemme komme igennem det”. Så 
kysser jeg korset fra min moster 
-  og lægger det ved et lille foto, 
jeg har med en hårlok fra min 
datter og min kone, Charlotte, og 
et lille klip fra hendes brudeslør. 
Det ligger sammen med den lille 
salmebog, siger han.

Klonk fra kampvogn
Jacob trodser sine bange anel-

ser og tager afsted i en konvoj 
med en minesøger, en pansret 
bus og tre kampvogne. De er 
lige kommet ud af lejren, da de 
får af vide, at englænderne er 
i kamp. De kører mod Golden 
Eye – et sted opkaldt efter et fund 
af en 5000 år gammel persisk 
præstinde med et forgyldt øje på 
grænsen mellem Iran og Afgha-
nistan i 2008. 

– Nu giver det mening for mig, 
at vi er kørt ud; vi kunne komme 
englænderne til undsætning. 
Men vi holder stille, indtil kampen 
er forbi. 

– Jeg skulle blive 800 meter 
fra Golden Eye i en observati-
onsposition. Da vi kører i position, 
lyder der et ”Klonk” i bæltet på 
min kampvogn. Normalt ville jeg 
have sendt min hjælper ud for at 
checke det. Det er det korrekte at 
gøre, for ellers er der ikke nogen 
til at lede kampvognen, hvis der 
sker noget. Men jeg kunne ikke få 
mig selv til at sende en nyankom-
men, men ellers rutineret soldat 
på jorden på grund af den dårlige 
følelse, jeg tidligere havde haft. 
Jeg kunne ikke sende en ven ud, 
hvis det gik galt. For jeg kunne 
ikke bære tanken om, at han 
måske kom til skade i stedet for 
mig. Det måtte hellere være mig 
selv, det gik ud over, forklarer han.

I et glimt synes Jacob, at han 
ser to mand kravle ved en oase 
med grønt 200-300 meter væk. 

Han ser dem kun ganske kort. 
Måske er det bare indbildning? 
bliver holdet enige om. Familierne 
i området går nemlig stadig i mar-
kerne og arbejder….ellers plejer 
de normalt at fl ygte. 

– Jeg tager en riffel og går på 
jorden. Et connector-led er ved at 
ryge af. Det kan få os til at smide 
bæltet, så vi ikke kan køre. Jeg 
tager lige hammeren for at banke 
den på plads, lægger min riffel og 
tager i stedet en pistol. Så går 
jeg i gang. 

 Skudt igen
– Mens jeg står og banker, får 

jeg følelsen af, at nogen kigger – 
mellem position tre og fi re set fra 
kampvognen. Der sidder to mand 
med en RPG bazooka, en raket-
kaster. Jeg når lige at se skudaf-
gang…så prøver jeg at springe 
væk fra dem. Min vest får brand-
mærker på stoffet. De rammer 
kampvognen, men den er bygget 
til det. Jeg derimod kastes ti-tyve 
meter væk og får fragmenter i 
kroppen, mister bevidstheden i… 
fra et par sekunder til et minut. Så 
vågner jeg og føler nærmest, at 
jeg er inde i en osteklokke. Jeg 
sætter mig op og bliver i samme 
sekund skudt i skulderen af en 
mand med en russisk riffel ca. 
2oo meter væk. Det bliver varmt, 
og jeg tænker ”pis, ikke en gang 
til”, fortæller han.

Jacob prøver at komme ind 
under kampvognen…så lyder der 
endnu tre skud, og han får sprøj-

tet sand i hovedet. Han kaster 
sig ind til bæltet – og hiver fast i 
drivhjulet. Kun hans ben er blottet. 
Han råber ”alt ok, men ramt af 
snigskytte. Start ikke motoren!”. 
Men besætningen hører forkert 
og starter motoren. Automatisk 
vil de dermed lave stillingsskift, så 
Jacob må kravle ud af sit ly igen. 
Han bliver ramt på hjelmen og 
får fl ere strejf. Det svier lidt, men 
er ikke direkte træf. Han kaster 
sand op for at camoufl ere, lave 
støvsky, så snigskytten får svært 
ved at se ham.

– Jeg kommer op foran kamp-
vognen og får lige igen råbt, at de 
skal slukke vognen, da jeg bliver 
ramt i låret og får en pulserende 
blødning. Kuglen går lige igen-
nem. Jeg får øjenkontakt med 
hjælperen. Besætningen sidder 
med hjelme på og har ikke hørt 
de efterfølgende skud – kun eks-
plosionen fra granaten. Han ser 
mig og råber ”Jacob bliver skudt”.

– Kanonen på kampvognen 
skal gå ned i drift og ud i position 
3-4 og skyde røg. De skal skyde 
med maskingevær, indtil jeg er 
ombord.

I september 2016 fi k Jacob Panton-Kristiansen overrakt Venstres Fredspris. Pengene går til hans forening Veteranskytterne. Her ses han sammen med bl.a. tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann. 
Han har efterfølgende været til frokost med Kronprins Frederik og fået et legat på 50.000 kroner. Jacob er også blevet udnævnt til oversergent og har fået fl ere medaljer.  (Foto: Henrik Bjerregrav)

Fortsættes næste side.
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Fortsat fra side 13.

– Jeg er klar over, hvad der 
foregår. Jeg fornemmer, at snig-
skytten leger med mig og venter 
på at skyde dem, der evt. kommer 
ud for at hjælpe mig. Skytten 
skyder - jeg skal have dækning. 
Men i kampvognen mangler de 
en til at have overblikket, som er 
min opgave. Jeg skal bruge røg 
for at kunne kravle op i vognen 
uden at blive ramt.

– Min pulserende blødning er 
kraftig, og jeg må kæmpe for mig 
selv. ”Skal ombord nu” råber jeg, 
for ellers dør jeg af blodtab. Jeg 
tømmer min pistol ud mod det 
område, hvor fjenden ligger. Jeg 
skyder de otte skud i målområde 
og kaster pistolen op i tårnet. 
Så springer jeg op på gitteret, 
siger han.

Jacob bliver skudt to gange 
i underbenet. Det gør virkelig 
ondt. Han er på vej til at kravle op 
der, hvor besætningen vil skyde, 
men må om på den anden side 
af kanonen. Han fortsætter op på 
kampvognen og tænker ”De må 
bare ikke ramme mig i hovedet, 
så klarer jeg den”. Så springer 
han med hovedet først ned i 
kampvognen. 

Der er stress inde i vognen. 
Jacob beordrer: ”Omlad til can-
nister” – en anden ammunitions-
type. Fjenden ligger ved huset 
med kvinder. Adrenalinen holder 
ham skarp.

Skytten går i gang med ordren, 
og Jakob tager hjelmen på og 
melder: ”Kamp…” til de andre i 
konvojen. Han håber, de kommer 
og hjælper. Det gør de desværre 
ikke. 

Jacob får skytten til at pege 
direkte på fjenden. Hjælperen 
råber: ”Der er lukket med heat”. 
Skytten har ikke tid til at omlade. 
Jacob råber derfor: ”Rettelse: 
Heat 400 - en ts ned” 

– Så rykker skytten sigtet ned. 
”Genlad med cannister 800” siger 
jeg, så vi skyder lavt og rammer 
ikke huset. Skytten genlader og 
skyder. Trykbølgen vælter fjen-
den..og otte sekunder senere 
slår vi fjenden ihjel. Jeg gentager 
ordren, så jeg er helt sikker. Der 
kommer støv og røg..og så ser vi, 
at skytterne er døde.

– ”Nedkæmpet. Hold inde”, 
melder jeg. 

– Min følelse er lettelse: ”Åh, 
det lykkedes”. 

– Jeg melder også i radioen: 
”Ro på nu. Melder 3 har været 
i kamp. Vi er ramt af RPG, men 
vi kan køre”…og tilføjer: ”Jeg 
er hårdt såret af skud i skulder, 
venstre lår og venstre underben.”

– Jeg tror ikke, jeg vil overleve. 
Men jeg ville nedkæmpe fjenden 

– bruge det sidste af mit liv på at 
slå fjenden ihjel, så mine kam-
merater ikke også bliver skudt, 
fortæller han.

Da Jacob kom på hovedet ind 
i kampvognen, havde han været 
under beskydning på jorden i 
syv minutter. Hans kammerat 
vil straks sætte fokus på hans 
helbred. Men Jacob skubber hans 
hoved væk, så han i stedet kigger 
på fjenden. Giver ham en lussing 
for at få ham til at adlyde. 

Fjenden skal nedkæmpes 
først – for at beskytte hele be-
sætningen. 

Livet på spil
Deres reservekommando lig-

ger tæt på en helikopter, og 
Jacobs sidste melding lyder: ”Gør 
klar til at modtage mig i lejren. 
Skift”. Først da lader han sin 
næstkommanderende overtage 
kommandoen.

Helikopteren skal først afsøge 
for miner. Lægerne må træffe 
hurtige beslutninger. De lægger 
pres på benet over knæet. Jacobs 
hjælper lægger to fi ngre i hullet i 
skulderen. Senere viser det sig, 
at hans venstre skulderblad også 
er fl ækket, men det opdager læ-
gerne ikke, så det når at vokse 
skævt sammen. Efter operatio-
nen er han øm i skulderen, men 
lægerne tror, det er på grund af 
slaget.

– Mens de laver livredderhjælp 
i kampvognen, kommer jeg i 
tanke om, at jeg har glemt min 
hammer uden for på jorden. Tali-
ban skal ikke have den hammer, 
som jeg er glad for, tænker jeg…
men heldigvis skærer de andre 
igennem: ”Fuck den hammer!”.

– Kampvognen smider bæltet 
på vej ind i lejren. Vi kan køre, 
men ikke dreje. Hjælperen går 
ud for at dirigere. Det er der, han 
lægger mærke til, at vi har smidt 
bæltet. Normalt ville man så sen-
de en bus, men jeg vejer omkring 
100 kilo, og det skal gå hurtigt nu. 
”Kom med en kampvogn, for i får 
mig ikke ind i den bus”, melder jeg 
og kravler selv ud af kampvognen 
og over på den anden kampvogns 
tårn, da den ankommer.

– De fortsætter med at standse 
alle blødninger, mens vi kører for 
fuld knald ind i lejren. Det er en 
ny chauffør, men han er virkelig 
dygtig. Jeg prøver at kravle ned 
selv, da vi ankommer, men er ved 
at miste bevidstheden. En panisk 
engelsk læge kommer løbende 
og vil til at løsne forbindingerne, 
men så vil jeg forbløde. Lægen 
fjernes…Jeg kan ikke bevæge 
mig længere, men kan høre alt. 
De laver hjertemassage. Jeg kan 
huske, at helikopteren ankom-
mer, og jeg bliver båret ind, siger 

krigsveteranen.

Beder om korset
Jacob er fuldstændig klar over, 

at han er i livsfare. 
Han beder Jonas, reserve-

kommandøren, om at tage den 
lille rosenkrans med det katolske 
kors i lommen på hans kamp-
vognsdragt.

– Som jeg har lovet min mo-
ster, er det også med mig denne 
gang…og nu er jeg med tre 
ugers mellemrum både blevet 
skudt under og lidt over korset i 
skulderlommen.

– Jeg beder Jonas om at række 
mig korset, fordi jeg har en stærk 
følelse af, at jeg ikke vil klare den. 
Derfor har jeg et stort behov for 
at holde det i hånden.

– Jonas, som ellers er en hård 
fyr - en gadedreng og ultimativ 
fighter…”hans blik er nok det 
sidste, jeg ser”, tænker jeg…Han 
græder, da han giver mig korset. 
At thaibokseren græder, rammer 
mig, siger han.

I helikopteren knuger Jacob 
korset ind til sig, indtil han be-
svimer.

Vågner til drama
Da han vågner efter opera-

tionen, sidder vennen Chris fra 
kampskolen i Danmark ved hans 
hospitalsseng. 

– Jeg ved ikke, om jeg er i 
Danmark eller Afghanistan. Jeg 
er virkelig, virkelig træt. Lægen 
bekræfter, at jeg ikke er død, 
selvom jeg kun havde haft en 
halv liter blod tilbage i kroppen. 
Det er et mirakel, at mit hjerte 
ikke er gået i stå.

– Så kan jeg mærke en varm 
følelse i knæet, men lader Chris 
tale færdigt, for jeg synes, det er 
uhøfl igt at afbryde. Så løfter jeg 
dynen op – blodet løber ud, og 
han henter lægen igen. Blodet 
plasker ud på gulvet. Jeg hu-
sker følelsen af panik i lægens 
stemme. Jeg oplever, at de rykker 
i min seng for at køre mig afsted.

– Så dør jeg.
– Arterien i låret, som jeg er 

blevet skudt i storbløder. Adre-
nalin kan gøre, at arterien lukker 
sammen. Men efter operationen 
så bløder det, og jeg smider alt 
blodet… en liter blod i minuttet. 
Min krop er medtaget i forvejen 
og står af, siger han.

Jacob ryger akut på genopliv-
ning. De skal have gang i hjertet 
lynhurtigt. Ellers er han færdig.

Himlen tur/retur
Jacob er døbt og konfi rmeret 

og kom som barn i kirken ved 
særlige lejligheder. Han har 
aldrig fornægtet, at Gud fi ndes. 
Det har han ikke turdet. Han har 
altid haft en fornemmelse af, der 
er meget mere, end vi ser, men 
vidste ikke hvad.

Inden lægerne får Jacob gen-
oplivet, er han død i et par minut-
ter. Han har en stærk åndelig 
oplevelse imens. Bagefter ved 
han i starten ikke, at han har 
været til genoplivning. Da han 
får det af vide, begynder nogle 
usædvanlige brikker at falde på 
plads:

– Mens det skete, havde jeg 
en drøm. Bagefter kan jeg først 
ikke lige fi nde ud af, om det var 
en drøm eller virkeligt. Men da 
jeg vågner helt op og taler med 
lægen, er jeg klar over, hvad der 
er foregået.

– Der er en feltpræst i lejren, 
og jeg beder om lov til at tale 
med ham. Da præsten, Michael, 
kommer, er jeg ikke længere 
det mindste i tvivl om, hvad der 
er sket. ”Jeg føler, at jeg blev 
nægtet adgang til himmeriget, 
fordi jeg har slået mange ihjel,” 
forklarer jeg.

Præsten beder Jacob, der ikke 
tidligere har gjort sig nogle tanker 
om døden, beskrive oplevelsen:

– ”Jeg var i noget vægtløst -  
et uendeligt rum, mørkt og med 
en port. Porten er todelt, og der 
er to beslag, der holder lågerne 
i hver side. Der er et hvidt lys, 

der ”kæmper” for at komme ud 
igennem revnerne i porten hele 
vejen rundt om den. Så åbner 
porten sig, og jeg har virkelig lyst 
til at kigge ind. Jeg tænker: ”Synd 
for Dina og Charlotte, men de 
skal nok klare det”. Så smækker 
porten i med et drøn.”

Genkender port
”Du fi k det gule kort. En advar-

sel”, siger præsten til Jacob efter 
at have lyttet til beskrivelsen af 
hans åndelige oplevelse. Præ-
sten tilføjer: ”Gud siger ikke, hvad 
der er rigtigt og forkert.” Michael 
mener bestemt ikke, at Jacob er 
blevet nægtet adgang til himlen.

Han beder Jacob tegne porten. 
Præsten har tidligere arbejdet 
på et psykiatrisk hospital, og 
hjemme har han en tegning mage 
til den, Jacob nu tegner. Som en 
kvindelig patient har tegnet efter 
et selvmordsforsøg, da han også 
bad hende tegne den port, hun 
havde set.

Jacob gør sig mange overve-
jelser på sit sygeleje – også om 
sit arbejde som soldat. Han deler 
dem med Michael:

– Jeg ligger for eksempel og 
tænker over, at jeg kommer til 
deres land…og selvom jeg har 
set dem stene mennesker, og 
set mennesker hænge fra galger, 
berettiger det mig til at sige, at de 
er barbariske? 

Præsten svarer: ”Du må følge 
dit hjerte og gøre, hvad du mener 
er rigtigt”. Han trøster også Jacob 
med, at ”vi har en kontrakt om 
kærlighed og tilgivelse med Gud.”

– Det, han siger, giver god 
mening. Bagefter spørger han 
om lov til at velsigne mig. Mens 
han læser op fra Biblen, er der 
et lys bag ved ham. Det er ikke 
det samme lys som ved porten i 
himlen…men præsten bliver lige-
som belyst bag fra. Vi har lukket 
os inde bag et hvidt forhæng, så 
det er mærkeligt, at jeg kan se et 
hvidt lys på den hvide baggrund, 
forklarer Jacob.

Mens Jacob er udstationeret 
på hold 4 i Afghanistan, kører 
præsten rundt i bjergene og taler 
religion med alle. Ingen gør ham 
noget, fordi han er præst. Det gør 
indtryk på soldaten.

Jacob er i dag fuldstændig 
overbevist om, at der fi ndes no-
get mellem himmel og jord. Som 
han siger: Overalt i verden er der 
mennesker, der tror på noget.

Lægerne kunne heller ikke 
forstå, hvordan han kunne handle 
og holde hovedet så koldt efter 
beskydningen med de vold-
somme blødninger, han havde.

Da Jacobs kusine bad for ham, 
inden han rejste i krig, kyssede 
hun ham på panden og velsig-
nede ham med korsets tegn oven 
på kysset.

Da præsten lidt senere er med 
til at sende Jacob med fl yveren 
tilbage til Danmark, spørger han 
præsten, om han må få lov til at 
kysse ham på panden og tegne 
et kors på den bagefter. Det får 
han lov til – og velsigner præsten, 
inden han letter.

I dag putter Jacob hver aften 
sine tre børn med et kys og vel-
signelse på panden.

Han har tre dejlige børn. Dina 
på 11 år fra et tidligere ægteskab 
– og Lilly og Charlie på 2½ og 1½ 
med sin hustru, Charlotte. Han 
viser med stor glæde billeder af 
dem alle på sin mobiltelefon.

Jacob går stadig til genop-
træning tre gange om ugen. 
Under genoplivningen fi k han en 
lille hjerneskade, som man ikke 
mærker.

Efter skudepisoderne er han 
blevet opereret mange gange. I 
sommeren 2014 i læggen, fordi 
lægmusklen var vokset fast til 
knoglen. Ved et uheld fi k han for 
meget stesolid og røg i respirator. 
Men overlevede heldigvis endnu 
engang - hans kone slap igen 
med skrækken.

Krigshelten 
og Korset

Mens Jacob lå hårdt såret i Afghanistan, fi k han besøg af en amerikansk soldat - som viste sig at være general Toolan.
To dage efter Jacobs genoplivning ankom den amerikanske generals højre hånd:”You again?”, sagde generalens næstkomman-
derende og hentede generalen, som kom med et væld af pressefolk. Snigskytten, de skød, havde været jagtet af CIA i seks år. I 
september 2016 mødte Jacob generalen igen, da han var inviteret til USA. To måneder senere var han i USA igen. (Alamy Stock Photo)
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Anmeldt af Stig Christensen

Har Gud udvalgt dig? ”For 
mange er kaldet, men få er 
udvalgt”. Foruden ovennævnte 
titel står der nederst på bogens 
forside: Endelig en bog der de-
fi nerer sand kristendom.

Bogen er skrevet af Edwin 
Christiaan og oversat til dansk af 
hans hustru Sophia Christiaan, 
tidligere Sophia Evensen, der har 
skrevet selvbiografi en: Ondskab 
- Ruth stjal mit liv - som handler 
om hendes fl ugt fra Faderhuset. 

På bogens bagside skriver 
ægteparret bl.a.:” Utallige men-
nesker over hele verden, heri-
blandt præster og prædikanter, 
beslutter sig hver dag for at følge 
Jesus, men det betyder ikke, at 
Jesus har udvalgt dem! Denne 
afslørende og fascinerende bog 
besvarer spørgsmålet om, hvem 
det er, Gud har udvalgt. Bibelen 
garanterer, at det er umuligt for de 
udvalgte at falde fra, og at de vil 
holde ud og komme ind i himlen! ”

I forordet fortæller de begge 
om deres store kærlighed til 
hinanden og til deres datter, og 
når man har læst bogens omslag 
overrasker det naturligvis ikke, at 

ægteparret er meget overbevist 
om, at de hører til de udvalgte. 
Visheden om deres udvælgelse 
bygger de på deres gensidige 
kærlighed og deres kristne ka-
raktertræk, ud fra hvilke de også 
mener at kunne vurdere alle 
andre kristne. 

Tilfældige bibelcitater
Man leder forgæves efter 

grundlæggende begreber som 

frelse af nåde og ret-
færdiggørelse ved tro, 
i stedet ligger hele 
vægten på kr istne 
karakteregenskaber. 
Bogen består hoved-
sageligt af mere el-
ler mindre tilfældigt 
udvalgte bibelcitater 
med korte personlige 
kommentarer. 

EC mener selv, at 
der er tale om en åben-
baring, når han vågner 
i de tidlige morgenti-
mer med skriftsteder 
i sin ånd. Han skriver 
til de udvalgte, for: ”Li-
gesom apostlen Pau-
lus, har Gud givet mig 
(Edwin C) mandat til at 

forkynde troen til dem, Gud har 
udvalgt.” Han kan også udpege 
alle dem, der ikke er udvalgt på 
grund af deres dårlige kristne livs-
stil. Han har også sikret sig imod 
en dårlig anmeldelse af sin bog 
”idet det er en del af de udvalgtes 
lod at blive kritiseret og forfulgt.” 

Jeg bliver altså nødt til at leve 
med, at jeg i hans optik utvivlsomt 
hører med i gruppen af ”ikke ud-
valgte”, når jeg skriver, at hans 

lille bog på 111 sider nok er den 
ringeste kristne bog, jeg har læst. 
Alt er vendt på hovedet i denne 
bog, når det afgørende tegn på 
sand kristendom er gode kristne 
karakteregenskaber. 

Efter traditionel kristen forstå-
else er sand kristendom Jesus 
Kristus selv og ud af mødet og 
troen på Kristus udvikler der sig 
forhåbentligt gode egenskaber, 
men gode kristne karakteregen-
skaber frelser ingen, men kun 
troen og tilliden til Jesus og hans 
frelses værk. 

Jeg indrømmer naturligvis, at 
åbenlyse dårlige karakteregen-
skaber hos bekendende kristne 
kan tyde på hykleri, men når man 
som EW kan skelne de udvalgte 
fra de fortabte, så er man efter 
mine begreber hovmodig, hvilket 
jo er en alvorlig synd. Kort sagt: 
Det er spild af tid at læse denne 
bog. 

Edwin Christiaan: Har Gud 
udvalgt dig?
118 sider • 99 kr.
Forlaget Underskoven

Ikke en defi nition
af sand kristendom

Anmeldt Af Kristian Kristiansen

En bogtitel, der påkalder sig 
umiddelbar opmærksomhed: 
frækt provokerende og med 
tungen lige i munden. Men en 
fremragende biografi , der kun 
slipper godt afsted med dette 
lille skridt ud på overdrevet.

Denne røverhistorie fra det 
virkelige liv handler om korsrid-
deren, landsknægten og adels-
manden Johan Rantzau (1492-
1565) - en mand, for hvem slægt, 
embede, kald og stand synes at 
have været de fremherskende 
overskrifter. I dag kendes han nok 
mest gennem sin rolle i Grevens 
Fejde, der skulle blive en vigtig 
forudsætning for overgangen fra 
katolicisme til protestantisme.

Torben Bramming, der er præst 
ved Ribe Domkirke og desuden 
leder af Taarnborg Kulturcen-
ter, kalder ligefrem Rantzau for 
reformationens maskinmester. 
Det er således en overgangstid, 
Rantzau befi nder sig - en tid, hvor 
det meste står i opbruddets tegn. 
Hans liv er en oplevelses- og 

modsætningsmættet saga, en 
farverig palet: han bevæger sig 
rundt på det europæiske konti-
nent fra Henrik 8.s England til dét 
Jerusalem, hvor han bliver slået 
til Ridder af Den Hellige Grav, og 
i Rom kysser han pavens fødder. 
Hans interesse for reformatio-
nens sag vækkes af anklagerne 
mod Luther for kætteri, fremsat 

ved Rigsdagen i Worms 
1521.

Bogen fremhæver 
- ret så interessant - 
Rantzaus tro og ån-
delige interesse-fæl-
lesskab med folk som 
Luther, Christian III,  
Brorson og Grundtvig. 
Det er en aktualise-
ring, der rækker helt 
ind over Indre Mission, 
grundtvigianismen og 
dansk skolehistorie. 
Denne arv er, skriver 
forfatteren, ”et billede 
af os selv og vort land 
spejlet i Bibelen. Arven 
er forpligtelsen til at gå 
tilbage, hvis vi er gået 
vild, læse, tro, forstå 

og reformere vor samtids kirke 
og samfund ud fra vores samvit-
tighed og Bibelen” (s. 277).

Torben Bramming: Rantzau - 
Den hellige kriger 
290 sider • 300 kr.
Kristelig Dagblads Forlag

Fortællingen om
en dansk korsridder

Nye og gamle festival-hits

Gospel-kids har udgivet en opsamlings-CD med 12 nyskrevne 
sange fra de seneste Gospel-kids festivaler. Sangene er ind-
sunget i den velkendte stil fra Gospelkids, og stemmerne leve-
res af forskellige sangere fra Danmarkskoret i årene 2014-2017.

Mange steder i landet er der lokale Gospel-kids kor, og siden 
2014 har der tre gange om året været afholdt en festival. Og det 
er altså fra disse samlinger, at sangene er hentet. Albummet er 
heldigvis ikke kun for tidligere deltagere, som ønsker et genhør 
med musikken fra festivalerne, men for alle, som er glade for at 
lytte til Gospel-kids.

CD’en er produceret af Peter S. Ringgaard, mixet af Jacob S. 
Worm og assisteret af en række musikere. Den udkom den 28. ja-
nuar i forbindelse med årets første Gospel-kids festival i København. 
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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,-

Les Misérables (DVD) 

Stor fi lmatisering det ver-

denskendte teaterstykke.

157 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. 

Bibelen - Jeramia
Jeremias (Patrick Dempsay) 
vokser op i en præstefamilie i 
en lille by udenfor Jerusalem. 
Gud åbenbarer sig for ham og 
han forstår at han er udvalgt 
til at udbrede budskabet at en 
mægtig hersker fra nord vil 
angribe Jerusalem hvis ikke 
indbyggerne holder op med at 
dyrke falske guder. Men ingen 
tror på Jeremias...Engelsk tale/ 
dansk tekster. 94 minutter.

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

Efeserbrevets
skjulte

Hemmelighed

Leif Rasmussen  

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

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

118 sider. 98 kr.  

Efeserbrevets skjulte Efeserbrevets skjulte 
HemmelighedHemmelighed
Af Leif Rasmussen

nyheder fra udfordringens forlaG:nyheder fra udfordringens forlaG:

TORINO-LIGKLÆDET  

HVOR TRO OG  
VIDENSKAB  
MØDES

Jostein Andreassen 
Oddvar Søvik

Mysteriet,  
opdagelserne 
og budskabet 

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

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

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

80 sider. Farvefotos. kr. 98,- 

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

49,-

Herren vil give jer byen. Lær at 
bede strategisk for din by - og 
se forandringer ske! 148 kr. 
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Af Samuel Nymann Eriksen, 
kommunikations- og projektchef
Dansk Europamission

Latifa Sulaiman er en ældre 
syrisk enke, som i øjeblikket 
bor i Aleppo. Hun fortæller: 
”Vi levede godt, da min mand 
var rask og kunne arbejde. 
Men siden denne krig star-
tede, har det været meget 
svært for min familie. Vi led 
under langvarige sygdoms-
perioder og sorg over det, der 
skete i Syrien”. 

Latifas familie ejede en butik, 

hvor de solgte bilbatterier i en af 
bydelene i Aleppo. 

Lige i begyndelsen af krisen i 
Syrien, i 2011, kom en bevæb-
net mand ind i butikken og tvang 
Latifas mand til at udlevere 
alle sine varer. På den måde 
ødelagde han familiens eneste 
indtægtskilde. 

Derefter var de tvunget til at 
leve af deres opsparing for at 
overleve, mens de håbede på 
snart at fi nde en ny måde at 
tjene til dagen og vejen på. 

Men kort efter blev Latifas 
mand alvorligt syg med en li-

delse i nervesystemet og kunne 
derfor ikke tage sig af familien. 
Han døde senere af sin sygdom. 

”Det var umuligt for os at 
forsørge os selv, især fordi 
min mand havde brug for en 
række dyre lægemidler. Han 
led meget”. 

Den aldrende Latifa og hen-
des eneste datter Hana prøvede 
derefter selv at arbejde. Men på 
grund af den svære situation 
under krigen kunne de ikke 
skaffe en tilstrækkelig indtægt. 

Kampene i Aleppo blev vær-
re, priserne på varer eksplode-

rede og familien manglede en 
mand, far og forsørger. 

Kirken uddeler ikke kun nødhjælp, men viser nødstedte omsorg og er et vidnesbyrd om den glæde 
og fred, man kan opleve midt i krigens mørke, ved tro på Jesus.

Lokale kristne i gang med nødhjælpsarbejdet, som bringer håb til mennesker som Latifa og Hana.

Enke i Aleppo: 

Tak for jeres fødevarehjælp -
vi kunne ikke overleve uden 

Kolde øjne!
Kolde øjne er at se noget, der er 

godt – det kan være rigtig godt – uden 
at ville påvirkes af det. Fx når jeg vil 
have lov at være ligegyldig og foragte, 
for sådan er min fi losofi  eller min po-
litiske overbevisning. Jeg vil ikke se 
mennesket, men kun meningen med 
mine selvvalgte idealer. 

Når flygtninge kommer til Dan-
mark, sker det af og til, at muslimer 
hører evangeliet om Jesus Kristus, 
kommer til tro og bliver døbt. Miraklet 
sker, sindet hos den omvendte skifter 
fra mørke til lys, nu lyttes der gerne til 
Bibelens ord som Guds ord, der bliver 
glæde, bøn og lovsang, livet kommer 
til at stå i forhold til Bibelens lære, 
og man ønsker samfund med andre 
kristne – dvs. kristne danskere. Men 
samtidig vil man fra de muslimske 
samfund blive betragtet som utro og 
få en dødsdom – i muslimske lande 
kaldet æresdrab, ofte udført af en 
lejemorder.

Når en muslim konverterer og 
bliver kristen, er det en meget alvorlig 
sag og ikke bare for at få asyl. Disse 
nykristne er meget lette at modtage, 
oplære og danne fællesskaber med. 
De vil ikke danne parallelsamfund 
– hvis de gør, er det som kristne, 

Debat

hvor indstillingen er, at man skal 
lyde Gud mere end mennesker! Og 
moralen tegnes af de ti bud og Jesu 
bjergprædiken. 

Der er mange kolde øjne både hos 
vore politikere og i vores kirke – el-
lers ville vi da ikke sende kristnede 
muslimer tilbage til den visse død i 
deres hjemlande. – Der gives ingen 
sikre steder dér. At sende konvertitter 
retur er at samarbejde med ISIS og 
deres venner. – Er det mon strafbart at 
overgive mennesker i andres hænder 
vel vidende, at de samme mennesker 
vil blive dræbt? Hvad siger dansk lov? 
Gives der også i denne sammenhæng 
kolde øjne?

FLEMMING ANDERSEN

DRAGET 49
9700 BRØNDERSLEV

Højesteret
Efter at landsretten i København 

den. 28. juni 2016 afsagde dom i den 
sag, som vi er 300 borgere, der via 
foreningen “Med lov skal land bygges” 
har rejst mod staten – og dommerne 
ved den lejlighed gav staten medhold 
– så er Højesteretssagen nu beram-
met til den 16. marts 2017 kl.09:00 i 

Højesteret,  Prins Jørgens Gård.
En skamplet på den Danske Fol-

kekirke at man fra regeringen i 2012 
indførte en lov, hvor to af samme køn 
nu kan blive viet i kirken.

En lov som Grundtvig, Brorson og 
mange  andre også i vor tid vil synes 
langt uden for Guds vilje, hvad der 
også i Bibelen er fl ere skriftsteder om.

Så det er ikke blot en sag for 
verdslige myndigheder, men også ind 
for Gud er det en synd, som ikke har 
Guds velbehag.

Vi håber i dette reformationsår at 
kunne vinde denne for vort lands  så 
vigtige sag, så vort lands Folkekirke 
kan blive renset for ugudelighed.

To af samme køn har jo stadig ret til 
at blive viet på rådhuset, men i kirken 
hører det ikke hjemme. Gud  vil, at 
alle vi syndere skal frelses og komme 
til erkendelse af sandheden. Lidt 
omskrevet. 1.Timotius kap. 2  vers 4.

Mogens Skibsted.
Bagsværdvej 248.
2880 Bagsværd.

Trump og Kyros
Donald Trump er gentagne gange 

blevet sammenlignet med perserkon-
gen Kyros, bl.a. ifg. ”Udfordringen” af 
præsten Jeremiah Johnson fra Flo-
rida, som skal have profeteret, at ”Gud 
har valgt Donald Trump til en særlig 
opgave som Guds ”Trompet” - lige-
som Gud engang udvalgte Persiens 
ugudelige kong Kyros til en opgave.”

Var Kyros ugudelig? Ikke når vi 
læser hans eget dekret i 2. Krøn. 
36:22-23 og i Ezra 1:1-2 om jødernes 
tilbagevenden til den fædrene jord.  
De ord mere end antyder, at han, 
som iøvrigt hos Es. 45 er nævnt ca. 
150 før han blev født og kaldt Herrens 
salvede, havde et vist Gudsforhold. 

Det betyder ikke, at Kyros nødven-
digvis var frelst, for Herren kan bruge 
hvem som helst. Den vitterligt ugu-
delige kong Nebudkadnezar kaldte 
Herren jo ”min tjener” i Jer. 27:6. Og 
det kan også Donald Trump blive på 
linje med andre statsmænd i historien.

Kyros huskes især for hans vel-
gerning mod jøderne. Ja, gid Donald 
Trump må blive husket på samme 
måde.

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

Debatindlæg er udtryk for læserens 
egen holdning - ikke nødvendigvis 
Udfordringens. Obs! Max 200 ord. 
Red. forbeholder sig ret til at forkorte 
og udelade indlæg.

Det var under disse omstæn-
digheder vores nødhjælpshold 
kom i kontakt med de to. 

Vi begyndte at give hjælp og 
fødevarer til Latifa og Hana for 
at hjælpe dem gennem disse 
svære tider. I et brev til vores 
lokale partner beskrev Latifah, 
hvad hjælpen har betydet: 

”Jeg takker jer af hele mit 
hjerte! Jeres fødevarehjælp er 
uundværlig for os. Vi kan ikke 
overleve uden jeres hjælp i 
Aleppo. Priserne på mad er 
steget helt urimeligt. Jeres vær-

difulde hjælp har løftet denne 
ubærligt tunge byrde fra vores 
skuldre. Vi takker jer og jeres 
givere af hele vores hjerte for 
jeres støtte!”

Tak til alle, der rækker en 
hjælpende hånd til indbyggerne 
i Aleppo. Gennem projektet bli-
ver lokale kristne udrustet til at 
bringe glæde, håb, trøst og op-
muntring til mennesker, der bor i 
en sønderbombet og ødelagt by.

Opfølgnings-aften på helbredelses-
møder med Hans Berntsen 

Har du været til helbredelsesmøde 
med Hans Berntsen eller har du op-
levet en overnaturlig helbredelse, så 
kom og fortæl, hvad du oplevede. 

Udfordringens redaktør Henri Nissen  
m.fl . giver et oplæg og viser videoklip 
med helbredte og forsøger at fi nde 
svar på spørgsmål om helbredelse. 
Også mulighed for forbøn.

Mandag den 20. februar kl. 19 

Café Morgenstjernen
Jernbanegade 1, Christiansfeld. 
Kaffe kan købes. 

Obs! Berntsen 
er ikke til stede, 
men andre vil 
tilbyde forbøn
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Udfordringen på nettet!
Som abonnent på den trykte udgave har du
adgang til alt indhold på hjemmesiden! Læs 

artikler eller avisen som E-avis. Find oplysninger 
om login på side 2 i avisen.

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

SynspunktMøder & 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 

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

Læs mere om rejserne på: 
www.felixrejser.dk

Uforglemmelige oplevelser
Holland – fra vand til blomsterland 24.4. - 29.4.
Israel – ét land, to folk og tre religioner 23.5. - 30.5.
Israel – fra syd til nord 28.5. - 6.6.
Grønland – unikke oplevelser 15.6. - 22.6.
Færøerne – Nordatlantens skatkammer 25.6. - 3.7.
Oslo – temarejse om Hans Nielsen Hauge 26.6. - 3.7.
Spanien – Barcelona – UNO 30.6. - 7.7.
Polen – fra syd til nord 30.6. - 8.7.

Bibelcampingen 2017:

E-mail; info@sarons-slette.dk / 22883035

(Uge 27) Lørdag d. 1. juli til fredag d. 7. juli.

Sarons Slette byder velkommen til:
Årsmøde og 

generalforsamling:
Lørdag d. 22. april 2017

Generalforsamling kl. 13.00
Årsmøde kl 14.30

Vi har stadig ledige pladser. Hjertelig velkommen.
Vi glæder os til at se dig!

Bogsalg

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

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 26/2 David Hansen - Kristus vort HÅB, i nuet og i fremtiden
Søndag 5/3  H.P. Pedersen  - Din indstilling kan ændre alt

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

Søndag d. 19/2 kl. 10:30
Egon Falk
TEMA:  Det relevante evangelium

 

IPSICC  
International Psychotherapy School in Christian 

Culture 

Afholder workshop: 
Lørdag 22.april 2017 kl. 11 – 16 i Grønnevang 

Kirke,  
Tolvkarlevej 76, 3400 Hillerød 

Emne: Hvad har vi i rygsækken? 
Om gode og dårlige erfaringer i løbet af vores liv og 
hvordan det påvirker os i dag.                                              

Workshoppen afholdes af Vibeke Møller, læge, 
psykoterapeut MPF, familieterapeut, leder og ejer af 
IPSICC, www.ipsicc.org.    Der vil blive serveret boller 
med pålæg, kaffe og te. 

Pris for deltagelse: kr. 300,- . Konto nr. Nordea: 1911 
6280251494 
Yderligere information og tilmelding - senest 18.april -   

+ evt. aftale om kontant betaling på dagen: 
velsignelse.som.empowerment@gmail.com 

 

 

Bogsalg

Folketinget skal 
ikke være synode 
for kirken
Den 16. marts holder Højesteret sit første 
møde i en retssag imod staten for indførelse 
af homo-vielser i Folkekirken.

Når borgernes sagfører, Nikolaj Nikolajsen, Randers, træder 
frem foran de syv højesteretsdommere, som d. 16. marts 
2017 skal træffe afgørelse i sagen vedr. to ministres påståede 
overtrædelse af grundloven, vil han især betone denne ene 
sætning: ”De to ministre har som lovgivere gjort sig skyldige 
i en tilsidesættelse af grundlovsgivernes vilje.” 

Det vil sige, at de har lovgivet i modstrid med grundlovsfædrenes 
oprindelige tanke.

Dette er jo noget af en påstand, og det bliver på den martsdag 
i 2017 op til borgernes sagfører, hvordan han vil argumentere for 
disse fem ord. Han skal kunne bevise to ting! 

For det første, hvori denne påstået ’tilsidesættelse’ ligger – og 
for det andet, hvad der med bestemthed kan siges at have været 
’grundlovsgivers vilje’ (altså grundlovsfædrenes dybeste motiv). 

De syv dommere vil opmærksomt lytte til hvert eneste af borger-
advokatens ord, når han forklarer, at ’tilsidesættelsen’ manifesterer 
sig i, at hans modstander, kammeradvokaten, har fremsat den 
tese, at ’folketinget (ved indførelse af et kirkeligt ritual for par af 
samme køn) skal betragtes som kirkens synode’. 

Det vil sige, at kirken i Danmark er at forstå som et statsligt 
forvaltningsvæsen, som i alle forhold (forkyndelse, sjælesorg 
og samtlige kirkelige handlinger) er underlagt folketinget – ja, at 
statens minister er at betragte som ’kirkens ærkebiskop', der afgør 
alt, hvad angår kirkens indre anliggender). 

Det vil i retsprotokollen blive omhyggeligt noteret, hvorledes 
borgernes advokat vil søge at bevise, at dette ikke har været 
grundlovsfædrenes vilje. 

I den forbindelse vil han bl.a. kunne gøre opmærksom på fem 
betydningsfulde ord, som blev nedfældet ved grundlovsfædre-
nes 117. møde d. 3. maj 1849. Denne sætning blev udtalt af én 
af ’kirkens modstandere’ A. F. Tscherning, som (for 117. gang 
råbte): ”Rigsdagen skal ikke være synode!” (Rigsdagstidende 
spalte 3053-59)

I en note erklærer et andet rigsdagsmedlem cand. theol. A.E.D. 
Müller, at disse fem ord: ’Rigsdagen skal ikke være synode’ har 
den omtalte rigsdagsmand ’i en varieret form gentaget år ud og år 
ind’ (DK grl. 1869, s.191)… Mere præcist kan der næppe henvises 
til ’Grundlovsgivers vilje’.

Støt foreningen: Med Grundlov Skal Land Bygges.
www.medgrundlovskallandbygges.dk
Frøs Herreds Sparekasse: 9740 – 0003445526

Af journalist 
Johny Noer
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 6:

Christa Myhre
Parkalle 39
6880 Tarm

Kodeord: Snemandsnæse

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.dk 
eller til Udfordringen, Jernbane-
gade 1, 6070 Christiansfeld. Ko-
deordet skal være Udfordringen 
i hænde senest torsdag den 16. 
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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Har du ændringer 
eller spørgsmål til 
dit abonnement?

Så ring til 
Udfordringens kontor
mellem kl. 10:00 og 

kl. 14:00 på 
tlf. 74 56 22 02 - 

Tast 1 for 
abonnement

Stillingsannoncer

Indryk en 

stillingsannonce 

i Udfordringen 

-  Ring 7356 1506

Avisen udkommer 
hver søndag!

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

kontaktformularen på hjemmesiden under
 ’Kontakt Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til nettet, 
kan du ringe til os på tlf. 
7456 2202 kl. 10.00 - 14.00 
- tast 1 for abonnement. 

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

Andreasskolen i
Holbæk søger lærere
Vi søger 2 dyg  ge og engagerede lærere, som har lyst  l at un-
dervise på Andreasskolen og blive en del af vores lærergruppe.
Vi har brug for en naturfagslærer (gerne fysik og/eller biologi) 
og en lærer/pædagog, som kan gå ind i arbejdet i indskolingen, 
hvor vi skal udvide med en ekstra 0. klasse. S  llingen vil også 
kunne indeholde dansk – og klasselærerfunk  on, men det er 
ikke et krav. Der er mange mulige fagkombina  oner i samspil 
med vores nuværende lærerteam. Vi er også åbne for evt. vi-
dereuddannelse og for at  lpasse fagfordelingen, a  ængig af 
ansøgerne, ligesom der er mulighed for del  dsansæ  else - så 
måske kan du passe ind! 
Andreasskolen er en fagligt og socialt velfungerende skole i et 
nært miljø med gode og trygge rammer for pt. 253 elever. Vi 
har i over et år ha   ca. 40 børn i vores nye børnehave, som vi 
nu står over for at udvide med vuggestue. Vores skole er i en 
udviklingsproces, som du vil kunne være med  l at præge – også 
omkring nyt naturfagslokale.
Vi er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag og for-
venter, at ansøgere vil være i overensstemmelse med skolens 
kristne livs- og menneskesyn og arbejde ak  vt for de  e. Du 
er fl eksibel og nytænkende med respekt for bestående sko-
lekultur.
Vi kan  lbyde dig en arbejdsplads med et hold af gode, en-
gagerede kollegaer, der vil se frem  l at have dig med i det 
pædagogiske udviklingsarbejde. Tjek selv vores hjemmeside 
og fi nd ud af mere om, hvem vi er.
Ansæ  else e  er overenskomst mellem fi nansministeriet og LC. 
S  llingerne søges besat fra 1. august 2017.
Ansøgningen sendes  l: Andreasskolen, Blomsterhaven 1-7, 
4300 Holbæk eller elektronisk  l job@andreasskolen.dk

Ansøgningsfrist 15. marts 2017
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse  l skoleleder Janne 
Pedersen eller viceskoleleder Kent Fuglsang på tlf. 59 43 18 66
---------------------------------------------------------------------------------

Andreasskolen – Blomsterhaven 1-5 – 4300 Holbæk
www.andreasskolen.dk – tlf. 59431866

KATRINEBJERGVEJ 75 • 8200 AARHUS N 
8741 0138 • K-H.DK • INFO@K-H.DK

Event- og sekretariats- 
koordinator

Kristelig Handicapforening søger en 
-

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 tilbyder et helt skole-
forløb fra 0.-9. kl. Du kan forberede dig, hvor du vil.
Vi har ikke heldagsskole. Vi prioriterer kvalitet, arbejds-
glæde og stor ind  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 dyg-
tige og engagerede medarbejdere, som har masser af 
humor.

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

Din faglige pro  l: Dansk på mellemtrin eller i udskoling
Flere af følgende fag: tysk, fysik, historie, geogra  , bio-
logi, musik.
Du er en glad underviser og faglig dygtig 

• Du er struktureret, målrettet og  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 Finansmini-
steriet 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

LM søger en missionær, som via evangelisations-
ture og undervisning på bibelskolen i Ilambilole 
ved Iringa vil arbejde på at nå længere ud med 
evangeliet blandt nomader.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
Læs mere på dlm.dk/job/missionaer

Kontakt missionskonsulent Christian Lund Peder-
sen på tlf 48 20 76 73 / clp@dlm.dk 

Lækkert sommerhus i Andkær Vig ved Vejle Fjord til leje. 
Naturskønt med udsigt til fjorden. Kontakt Mona Terp, tlf. 
40621672 eller http://u461255.mono.net/

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 barselsvika-
riat 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. Der-
for søges et par dygtige pædagoger med tiltrædelse pr 
1.3.2017 eller senere. 

2-3 deltidspædagogmedhjælpere søges med tiltrædel-
se omkring 1.3. 2017 eller senere. 
Ca. 15-25 timer pr. uge.
Mulige arbejdsopgaver i vuggestue, børnehave, førsko-
legruppe 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 
 eksibel rengøringsleder.

Stillingen er ca. 25 timer om ugen. 
Arbejdstiden vil typisk ligge fra ca. middag til ud på ef-
termiddagen. I perioder med f.eks. hovedrengøring vil 
arbejdstiden variere.
Alt efter hvilken person der søger, kan stillingen kombi-
neres med andre funktioner på skolen eller i børneha-
ven 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.

MkF er en tosporet afdelingsopdelt skole. Der går 500 elever på sko-

len i 0.-10. kl. , ca. 80 ansatte, 25 børn i vuggestuen, 70 børn i børne-

haven, 150 i SFO.  I 2017 afsluttes en gennemgribende ombygning 

og tilbygning til skolen.

VUGGESTUEPÆDAGOG SØGES

LM’s BØRNEHUS
SKOVSMINDEPARKEN 3 • 3230 GRÆSTED

Har du lyst til nyt job?Har du lyst til nyt job?
LM’s Børnehus i Græsted søges uddannet pædagog på LM’s Børnehus i Græsted søges uddannet pædagog på 
32 timer til vores vuggestue, Spiren, til 1. maj.32 timer til vores vuggestue, Spiren, til 1. maj.

Ansøgningsfrist: 6. marts 2017.Ansøgningsfrist: 6. marts 2017.
Vi afholder samtaler i uge 11.Vi afholder samtaler i uge 11.

Nysgerrig: Gå ind på www.lmbh.dk og læs nærmere.Nysgerrig: Gå ind på www.lmbh.dk og læs nærmere.

Ansøgning, CV samt relevante bilag sendes tilAnsøgning, CV samt relevante bilag sendes til
info@lmbh.dk eller med posten til:info@lmbh.dk eller med posten til:

Erhverv m.m..

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/Udfordringen.dk

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Gadeklummen

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

Bogsalg

I virkeligheden er det kristne budskab ret enkelt. Elsk Her-
ren din Gud, og elsk din næste som dig selv. I den tidlige 
metodistkirke var man parat til at ofre sig selv. John We-
sleys folk var altid villige til at bede, villige til at prædike 
og villige til at dø. De gjorde det for Gud og mennesker.

I dag har vi lavet en opdeling i ”din” og ”min” tjeneste, der 
mere har præg af faglig overenskomst end af kærlighed – ”Des-
værre, jeg er profet.” – ”Ærgerligt, for jeg har ondt i ryggen.” 
Jesus sagde: ”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, 
det skal I gøre mod dem.”

Igen og igen fortæller gadedisciple over hele Danmark om 
deres oplevelser. Om mænd og kvinder i verden, som sættes 
fri af fysiske og mentale lidelser. Om moderen, der trøstes. Hun 
har lige mistet sin søn. Om den ulykkelige familie, som er ved 
at blive splittet. Efter forbøn griber Gud ind i situationen. Om 
den gamle mand, der forlod Jesus som ung, men får et nyt 
møde på livets faldereb.

Set i lyset af kærlighed tager vi for afslappet på medmen-
neskers frelse, fortabelse, helbred, relationer, fortvivlelse osv. 
”Arbejde og familie tager så meget af min tid, forstår du!” På 
den ene side ved vi for meget. Vi kender Guds vilje og ord, men 
prioriteter anderledes. ”For at få troende til at tage ansvar må 
du fortælle dem, hvilke personlige fordele de opnår,” sagde en 
præst, ”ellers sker der ikke noget.” På den anden side mang-
ler vi erfaring med den troendes autoritet og praktiserer den 
sjældent. Denne kombination er skyld i stor passivitet. ”Hvad 
kan lille jeg gøre i den store, stygge verden?”

John G. Lake havde ikke forståelse for passiv kristendom og 
sagde: ”Mine kære, vi har mistet indvielsens karakter. Jesus 
satte sin ånd af martyrium ind i sin tjeneste med et løfte indtil 
døden. Disciplene drak med på Jesu Kristi pagt og trådte ind 
i den med samme formål. Det er, hvad en pagt betyder. Dette 
er mit blod i den nye pagt. Drik alle heraf. Lad os blive ét og 
dø for verdens skyld. Dit blod og mit blod 
tilsammen.”

I virkeligheden
er det ret enkelt ...
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
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 vingår-
den, som alle fi k den samme løn, 
selvom de slet ikke arbejdede lige 
meget. Stof til eftertanke. Sogne-
præst Anne Dolmer er liturg og 
prædikant. Genuds. man. kl. 8.30 
og lørdag kl. 8.30.

Mandag 13/2
11:05 Vores Verdensarv: Monu-
menterne i Jelling. 
Jelling-monumenterne er et af de 
3 Verdenskulturarvssteder i Dan-
mark. Men hvorfor er to bunker jord 
og to gamle runesten umistelige 
for menneskeheden? Liv Thom-
sen prøver at samle puslespillet 
i Jelling.

Lørdag 18/2
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Aldrig er jeg uden våde”, 
og om hvordan salmedigteren 
Thomas Kingo er fuld af saft og
kraft. Folkekirkens Ungdomskor 
ved dirigent Ole Faurschou synger 
salmen fra Brabrand Kirke søndag 
seksagesima.

Søndag 19/2
14:00 Gudstjeneste fra Uhre 
Kirke ved Brande. Søndagen 
peger frem mod påske, som kom-
mer efter fasten. Seksagesima 
betyder 60 dage til påske. Endnu 
langt væk, hvorfor dagens tekster 
handler om tålmodighed, Guds 
tålmod og en bonde, som holder 
fast i, at der skal sås, selvom det 
kan se håbløst ud. Sognepræst 
Arne Holst-Larsen er liturg og præ-
dikant. Uhre kirke er indviet i 1920. 
I begyndelsen af 90’erne fi k kirken 
en glasmosaikrude i korvæggen og 
farvelagt kirkerummet, så kirken 
fremtræder i en dristig og smuk 
farvesymfoni, hvor det grønne og 
gule er fremtrædende.

04:10 Sagen uopklaret - Jesus!
New zealandsk dokumentar fra 
2011. (Jesus: The Cold Case)
I New Zealand skriver, instruerer 
Bryan Bruce og er vært på et 
meget succesrigt program, hvor 
han gennemgår uopklarede kri-
minalsager. I 2010 besluttede han 
at benytte de samme efterforsk-
ningsmetoder, som han brugte på 
de nutidige kriminalsager på den
ultimative stadig uopklarede krimi-
nalgåde: Hvem dræbter Jesus og 
hvorfor? Det traditionelle svar, at 
det var jøderne, er forlængst blevet 
afvist, selv af den katolske kirke, 
der i 1965 erklærede, at det jødiske 
folk som helhed ikke kunne gøres 
ansvarlig for Jesu død. Snarere var 
det den jødiske ledelse, der trak 
i trådene for at få Jesus dømt til 
døden af den romerske guvernør 
Pontius Pilatus. Men Brian Bruce 
tvivler også på den version!

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/

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

Morgenandagten 
på DR K

Du kan se og høre den direkte ra-
diotranmission af Morgenandagten 
fra Domkirken i København på DR 
K. Sendes alle dage fra mandag til 
lørdag kl. 8.05.

Radio 

Søndag 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)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 13/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 14/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Tro. Håb og kærlighed. Filmin-
struktør May el-Toukhy besøger
Skurvognen for at tale om kær-
lighed I en tid, med Gud er på 
afstand Vært: Anders Laugesen. 
www.dr.dk/tro. (Sendes også 
torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 15/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 16/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Genudsendelse fra tirsdag.

Fredag 17/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 18/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 19/2
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Holmens Kirke. 
Københavns Stift. Søndag seksa-
gesima. Festgudstjeneste i anled-
ning 200-året for Niels W. Gade.
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

(7/2017)

Sognepræst Anne Dolmer prædiker ved TV-gudstjenesten søndag den 12.2 på DR K. Bi-
belteksten er lignelsen om arbejderne i vingården, som alle fi k den samme løn, selvom de 
slet ikke arbejdede lige meget. Foto: DR Kirken

P1 Søndag 12.2 kl. 9:54: 
Radiogudstjenesten på P1 er 
fra ungdomskirken Skywalk 
i Randers. Jakob Lundager, 
leder af Skywalk, prædiker. 
Lovsangen står Skywalks eget 
lovsangsband for.
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Musik
TJEK

-Vil du være min Valentin?

UNGKIRKE hitter med 
nye, danske lovsange
Aalborg Citykirkes ungdoms-
band, UNGKIRKE, slog igen-
nem med EP’en ”Himlen kal-
der” i 2014, hvor de blev et 
kendt navn i fl ere danske kir-
ker. Nu er gruppen på gaden 
med albummet ”Lad hele jor-
den se”, som de skal turnere 
med i 2017.

UNGKIRKEs populære lovsan-
ge har nu spredt sig som løbeild 
til forskellige kirker i Danmark, 
efter deres nye CD udkom på 
Apple Music, Itunes og Spotify. 
Teksterne fokuserer bl.a. på Jesu 
frelse og at proklamere Guds 
løfter ind over os. 

Bandets egne ungdomsmøder, 
Grande, i Aalborg Citykirke til-
trækker altid 100+ besøgende, og 
udover den lokale popularitet har 
UNGKIRKE også fået så mange 
invitationer, at de i år skal turnere 
på tværs af Danmark.

- Vi skal bl.a. spille til en lovsangs-
aften på Vinterlejr i Grindsted i 
Midtjylland i februar. Til juli giver 
vi koncer t på Sommercamp 
2017, og i september optræder 
vi til lovsangsfestivalen ”A Day Of 
Praise” i DGI-byen i København, 
siger Simon Lionel, der er UNG-
KIRKES lovsangsleder.

Tabita Aas-Hansen

Aalborg Citykirkes ungdoms-
band UNGKIRKE har netop 
udgivet lovsangsalbummet 
”Lad hele jorden se”.

Søndag den 19. februar kan deltagerne og gæster på Vinterlejr i 
Grindsted høre UNGKIRKE give lovsangskoncert. 

Resterne af David Crowder Band viser på dette album, 
at de stadig har, hvad der skal til for at lave et fl ot og 
gennemført lovsangsalbum. Dog uden at bryde nogen 
store barrierer ned.

Da David Crowder tilbage i 2012 gik fra sit band for at 
kickstarte sin solokarriere, var det en meget trist dag for mig 
og mange andre fans af deres mønsterbrydende måde at 
komponere lovsangsmusik på. Heldigvis skulle det vise sig, 
at resten af bandet valgte at bære faklen videre under navnet 
’The Digital Age’.

Introen ’I Can See It’s Coming…’ er et af fl ere tracks på 
albummet, som gør sit bedste for at skabe en interplaneta-
risk stemning. Jeg må indrømme, at selv en som mig, der er 
blevet meget pessimistisk omkring moderne lovsang, ikke 
kunne lade være med at lade mig rive med af atmosfæren 
på albummet fl ere gange. 

Når man lytter til albummet,  er det svært ikke at forestille 
sig fantastiske billeder af rumraketter, der bryder igennem 
atmosfæren og besøger mystiske verdener langt borte. Hvis 
der nogensinde skulle blive lavet noget så specifi kt som en 
kristen science fi ction/rumfarts -fi lm, så er jeg sikker på, at The 
Digital Age er bandet, der kan lave det passende soundtrack.

Det er langt fra et perfekt album. Ud over de sange, hvor 
bandet leger med nogen spændende måder at bruge autotune 
og diverse digitale effekter på, så har albummet en tendens 
til at falde lidt ned i det sikre lovsangsspor. Heldigvis er de 
spændende og de lidt mere traditionelle lovsange blandet godt 
sammen, så man skulle næppe begynde at kede sig på noget 
tidspunkt. Dette album kan varmt anbefales til fans af den lidt 
mere upbeat form for lovsang, med et intergalaktisk twist.

Joey Lønsmann Jensen

Lovsang med et 
strejf af stjernestøv

DR’s Erkan Özden har udrustet 
30.000 unge til bedre at kunne 
vurdere etiske dilemmaer og 
forholde sig kritisk til nyheder 
på nettet. Det får han en buket 
af KLF, Kirke & Medier for. 

Et russisk, atomdrevet skib 
kolliderer med et dansk skib i 
Kattegat ikke langt fra Aarhus. 
Hvordan bør DR dække katastro-
fen? Hvilke billeder må vises? Og 
hvordan forholder man sig til de 
mange mobilbilleder og -fi lm, der 
strømmer ind på redaktionen?

Scenariet er en case, som 
journalist og nyhedsvært Erkan 
Özden præsenterer for danske 
skoleelever for at give indblik i 
de etiske dilemmaer, Danmarks 
Radio jævnligt står overfor. 

Gør unge lidt mere kritiske
”I sandhedens tjeneste” hedder 

projektet, som med 41 work-
shops i løbet af 2016 fi k 30.000 
skoleelever til at tænke over 
sandhedsværdien i det, de ser, 
hører og læser – ikke mindst på 
sociale medier. 

- Formålet har været at gøre 
disse fantastiske unge menne-
sker lidt mere kritiske, så de bliver 
bedre til at tage stilling til alt det, 
de ser på nettet. 

De bliver jo bombarderet med 
tusindvis af nyheder hver evig 
eneste dag, fortæller Erkan Öz-
den.

Etiske udfordringer
KLF, Kirke & Medier giver hvert 

kvartal en buket til et medie eller 
en medieperson, som formidler 
god etik og kristne værdier. 

- Vi lever i en tid, hvor medierne 
fylder rigtig meget i hverdagen, 
og her er det afgørende vigtigt, 
at man som ung lærer at forholde 
sig kritisk. 

Der er etiske udfordringer nok 
derude. Falske nyheder, fejlcite-
rede kilder, ensidig dækning osv. 
Så vi glæder os over, at DR tager 
den udfordring alvorligt, siger 
generalsekretær Mikael Arendt 
Laursen fra KLF.

Ud i klasseværelserne
Erkan Özden er dansk journa-

list med kurdiske rødder i Tyrkiet 
og har været ansat på Danmarks 
Radio siden 2003. Han har været 
vært på DR2 Udland og nyheds-
oplæser for TV Avisen, hvor 
han tillige har været redaktions-
sekretær.

Med projektet I sandhedens 
tjeneste rykkede nyhedsstudiet 
helt ud i klasseværelserne.

- I virkeligheden er det en ny-
hedsudsendelse, som vi afvikler 
sammen med de unge, fortæller 
Erkan Özden.  

- Hele nyhedsteamet var med 
ude, og så afviklede vi simpelthen 
sådan en udsendelse i en time, 
hvor de unge så skulle være med 
til at sige ja eller nej. Skal vi vise 
billederne, eller skal vi ikke? 

De mange workshops blev 
holdt i Randers, Aarhus, Sønder-
borg og i DR Byen i København. 

Er det hot eller not?
Hvad har givet dig stof til efter-

tanke i forløbet?
- Det, der slår mig allermest, er, 

at jeg har fået afkræftet mange 
af mine fordomme. Jeg kom nok 
ud med en fordom om, at de her 
unge nok ikke rigtigt gad. At de 
ikke gik så meget op i samfundet. 
Og det passer simpelthen ikke. 

- De unge har også et lidt andet 
perspektiv på det her med nettet. 
De kan gennemskue andre sam-
menhænge. Mens vi kigger på, 
hvem kilden er, så vurderer de, 
om det kan være rigtigt, at en 
nyhed er blevet retweetet seks 
hundrede gange eller blevet delt 
hundred tusindvis af gange. Det 
kan ikke passe. Sådan en nyhed 
bliver typisk kun delt så og så 

mange gange. Det er en del af 
deres naturlige univers, at de 
har føling med, hvornår noget er 
hot eller not.

Hvad hvis det var din mor?
Casen om kollisionen med det 

russiske skib gav en rigtig god 
diskussion med de unge, fortæller 
Erkan Özden.

- Skal vi vise billeder af så-
rede? Spontant opstår der altid 
en enorm folkevandring i salen 
over mod ja-skiltet, fordi mange 
mener, at sandheden skal ud. 
Hvad nu hvis det var din mor, der 
lå der? Så tænker de sig lige om 
en ekstra gang. 

Erkan Özden fortsætter:
- Vi har også et andet dilemma, 

hvor nogle unge tager ud mod ski-
bet og livestreamer via deres tele-
foner. Men har vi ikke et ansvar for 
de her mennesker? Vi skal kunne 
stå inde for det, vi laver. 

Tænk dig om!
Han håber, at de unge opda-

ger, at DR faktisk kan noget. 
- Og så er min ambition altså 

også, at de bliver bedre til at slå 
automatpiloten fra, så de stopper 
op, når de ser en obskur, mærke-
lig nyhed, og tænker sig om. De 
skal være kritiske brugere.

Han håber, projektet kan fort-
sætte i en eller anden form i 2017.

- Responsen har jo været over-
vældende, slutter Erkan Özden, 
som også glæder sig over KLF, 
Kirke & Mediers anerkendelse.

Svend

Nyhedsvært får ros for medietræning

Erkan Özden. 
Foto: Henrik L. Revshøj
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I samarbejde med ungdoms-
gudstjenesten The House 
inviterer Euroclass og Efter-
skolen Kildevæld alle teen-
agere og unge indenfor i 
Kongreshallen i Kolding til 
det populære event BELIEVE 
XL – fest med mening!  

Festen skal tages til nye og 
himmelske højder i år, lover 
arrangørerne. De vil gøre det 
endnu større og vildere end i 
tidligere år, hvor Believe XL har 
samlet helt op til 600 unge. 

Musik af bl.a. DJ Syhl3r, lys-
show og moves og meget mere 
skal sikre stemningen og få 
pulsen i vejret på alle.

 Verdensstjerner 
I år medvirker et af de helt 

store bands på verdensscenen. 
De er mega populære i udlandet 
og turnerer kloden rundt. Nav-
net er: Twelve24. 

Bandet,der netop har udgivet 
“From the ground up”, holder til 
i Manchester, England, men de 
3 bandmedlemmer er opvokset 
i 3 forskellige lande: Ryan er fra 
USA, Christina fra Ghana mens 
Josh som den eneste er lokal 
fra Manchester. 

De tre fortæller hver deres 
unikke livshistorie. Deres store 
håb er, at alle unge, der hører 
deres musik også hører budska-
bet bag musikken!

Twelve24 blev dannet i 2008, 
hvor medlemmerne hver især 
oplevede at få en stor passion 
for at gøre en forskel i verden 
gennem deres musik. For ban-

det handler det om så meget 
mere end koncerter, turnéer og 
musik. De vil gerne give unge 
håb - og en fremtid med et nyt 
og godt liv.

Rap og andre indslag 
Ungdomspræst David Lund-

steen kommer med et budskab, 
der vil vride hjernen og give folk 
noget at tænke over! 

Der bliver optræden af Euro-
class, Kildevæld og rapperen 
Elo. Sidstnævnte har bl.a. 
varmet op for det kendte band, 
Carpark North og har netop 
udgivet singlen Illuminate, 
som publikum har taget rigtig 
godt imod. 

Gratis og alkoholfrit
Der er fri entré til arran-

gementet, som også er helt 
alkoholfrit.

Man skal bare tage dan-
seskoene på, penge med til 
snackbaren og en masse ven-
ner - så er man klar til at give 
den gas på BELIEVE XL 2017. 

Bodil
 

Northern Assembly holder 
koncert på Vejlefjordskolen 
d. 24. februar.

Maria Fris Hansen og Ma-
lene Plougmann Hansen, som 
til daglig er i gang med hhv. HF 
og Handelsgymnasium, fortæller:

- Vi har været på Folkekirkens 
kirkepilotkursus, hvor vi lærte at 
få idéer og gennemføre et arran-
gement. Denne idé skulle vi tage 
med hjem til vores kære præst, 
som skulle hjælpe os med at 
fuldføre dette projekt. 

Vi er nu fl yveklar med et stort 
arrangement i samarbejde med 
Vejlefjordskolen.

Venskab som tema
Temaet for aftenen er venskab. 

Hele idéen med et stort arrange-
ment er at vise, at troen på Gud 
giver en virkelig god mening i et 

helt almindeligt ungdomsliv, og at 
den kristne musik er meget mere 
end bare salmer. Derudover har 
vi bare lyst til at give en dejlig op-
levelse, som man aldrig glemmer. 

Udover aftenens store højde-
punkt, som er en koncert med 
Nor thern Assembly, medvir-
ker også Vejlefjordskolens eget 
lovsangsband og Kärt Lazic fra 

England, som vil holde en kort 
tale over aftenens tema, venskab.

Derudover vil der være mas-
ser af gratis sodavand og kage, 
så alt tegner til at blive en rigtig 
skøn aften i Vejlefjordskolens 
store hal, hvor der er plads til 
fl ere hundrede mennesker, slutter 
Maria og Malene. 

Bodil

XL-fest i Kolding søger 
mod himmelske højder
Believe XL 2017 inviterer 600 unge til fest i Kongreshallen den 25. februar.

Bandet Twelve24 fra England 
(Ryan fra USA, Christina fra 
Ghana og Josh fra Manchester) 
optræder med musik og fortæller 
hver deres unikke livshistorie.

                                                     

Gratis koncert med Northern 
Assembly på Vejlefjordskolen

Malene Plougmann Hansen og Maria Fris Hansen har været på 
kirkepilot-kursus og arrangerer koncert og lovsang i Vejle.

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

Få en smagsprøve på dit ophold

BIBELHØJSKOLE
FOR ET DØGN

Gratis!

”Desværre blev det kun værre 
med min fars forhold til sine for-
ældre. De tog min fars lillesøster 
med på ferie oven i hans 18 -års 
fødselsdag - uden min far - fordi 
de ikke orkede hinanden mere. 
På fødselsdagen fl yttede min 
far så hjemmefra, uden at hans 
forældre vidste det. Da de kom 
hjem, stod hans værelse helt 
tomt, og de vidste ikke, hvor han 
var. Efterhånden som årene gik, 
fi k de det dog bedre med hinan-
den igen, men desværre blev de 
aldrig enige om det med troen.

Måske kender du det her alt 
for godt? Måske synes dine 
forældre også, at du er mega 
åndsvag, fordi du tror på Jesus? 
Eller måske dine nære venner? Faktisk vidste Jesus udmærket 
godt, at ville blive sådan for nogle af os...

Det kan være frygteligt svært, når nogle vælger at følge Jesus, 
og andre i familien er imod det. Det er jo altid hårdt at have haters, 
men det er endnu hårdere, når de er tæt på én. Deres holdning 
betyder nemlig meget mere end andres, og deres sårende ord 
stikker endnu dybere....

Gud vil, at vi skal elske og ære vore forældre (Matt 15,4) og 
adlyde dem (Ef. 6,1-2) - altså være gode imod dem, tale godt 
om dem og gøre som de siger, så længe det ikke går imod, hvad 
Gud siger. Og alligevel siger Jesus også, at hvis du vil følge ham, 
skal du elske ham mere end alt, selv dine forældre (Matt 10,37). 
Det kan være frygteligt svært at have sine forældre imod sig på 
den her måde, men husk: Jesus er virkelig mere værd at at have 
dine forældres anerkendelse.”

Splid i familien

Rasmus Jonstrup Hansen fortæller i bogen Gymnasietro 
side 133 f. om sin far, der blev kristen som ung og derfor fi k 
store problemer med resten af familien.

Rasmus Jonstrup Hansens 
bog Gymnasietro er udgivet 
på Credo Forlag..
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Skæve vinkler af Torben Osted
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Til MUS-samtale 
… med en gris
Jeg samlede mod til mig, mens jeg stod og fi k min kittel på. 
Vist var jeg videnskabsmand og forskede i gensplejsning, 
men jeg følte mig kørt ud på et sidespor. Der var sket meget, 
siden medierne i 2017 bragte sensationen: ”Forskere krydser 
for første gang nogensinde menneske med gris.” 

Her 20 år efter skulle jeg så ind til MUS-samtale hos min chef, 
lederen for laboratoriet. Han bad mig tage plads og rømmede sig, 
det vil sige han øffede vel nærmest. Jeg havde endnu ikke vænnet 
mig til, at han var en talende gris. Han ville gerne virke demokra-
tisk, men vi tænkte ikke ens. Der er jo forskel på at sætte nogle 
mindre vigtige menneskeorganer ind i en gris og så sætte en hel 
hjerne ind i dyret. Her så vi altså resultatet. Det gav et sæt i mig. 

”Ole, du lever ikke op til min tillid. Jeg er nødt til at fyre dig, øf 
øf!” Jeg var målløs, da min chef fi kserede mig med sit direkte blik: 
”Du er ikke én af vore folk. Du har talt imod gensplejsning mel-
lem kameler og menneske.” ”Jamen,” stammede jeg, ”det er jo på 
grund af det med puklerne.” ”Ikke noget jamen her, vi har startet 
en udvikling, der ikke kan stoppes. Nu er det kun fantasien, der 
sætter grænser.” 

I glimt fór deres projekter igennem mit hoved: abe og menneske, 
hund og menneske og sågar æsler, der førte til stædige væsner. 
”Jeg går ind i politik, så jeg tager orlov. Men det bliver desværre 
ikke dig, der skal erstatte mig, øf øf.”  

Jeg rejste mig og slyngede lige op i hans grisehoved: ”Men-
nesker er skabt i Guds billede, vi er væsensforskellige fra jer dyr. 
Vi har en samvittighed og en evig sjæl. Du er kun min chef, fordi 
vi har leget Gud og fi fl et med skaberværket!” 

Jeg vidste, at jeg var gået for 
langt. Men det var en lettelse at 
få det sagt. 

Han hamrede sin grisefod i 
skrivebordet, så kaffen skvulpede 
over. Men jeg var ligeglad. Nu 
kendte jeg mig selv igen. 

Det tog mig lang tid at blive 
vågen!

Bibelsk beretning skal hjælpe 
kinesere med forholdet til svigermor

Familiebånd
Et ægtepar kørte adskillige 

kilometer ud ad den øde landevej 
uden at sige et ord til hinanden.  
De havde haft et større skænderi, 
og ingen af dem var villig til at 
give sig.

Da de kom forbi en gård med 
muldyr og svin på græs, spurgte 
manden sarkastisk:

- Er det så noget af din familie?
- Ja, sagde konen. ”Svigerfa-

millien!”

Det store løfte
Kort før brylluppet opsøgte den 

vordende amerikanske brudgom 
præsten og gav ham et tilbud.

- Jeg vil give dig 100 dollars, 
hvis du vil ændre lidt på løftet. 
Jeg er ikke så vild med det om at 
”elske, ære og adlyde og være 
tro, indtil døden os skiller”. Kan 
du ikke bare udelade det?

Det mente præsten nok. Man-
den gav ham pengesedlen og gik 
glad hjem. 

Da manden på bryllupsdagen 
skulle give sit løfte, så præsten 
ham i øjnene og sagde:

”Vil du love at gøre alt for 
hende, adlyde hendes mindste 
vink, give hende morgenmad 
på sengen hver eneste morgen 
og sværge overfor Gud og din 
smukke hustru, at du aldrig vil 

se efter nogen anden kvinde til 
døden skiller jer ad?”

Brudgommen stod som forste-
net. Han så sig forsigtig omkring 
og hviskede med meget svag 
stemme: ”Ja”. Derpå lænede 
han sig over  mod præsten og 
hvæsede: ”Jeg troede, vi havde 
en aftale!”

Præsten lagde de 100 dollars 
i mandens hånd og hviskede 
tilbage:

- Det troede jeg også. Men hun 
gav mig et bedre tilbud!

       
Et langt og sundt liv 

Hr. Jensen fejrede sin 100 års 
fødselsdag, og alle gæsterne talte 
om, hvor godt han så ud, og hvor 
veltrænet han var.

- Jeg vil gerne dele min hem-
melighed med jer, grinede han. 
”Jeg har sørget for at være uden-
dørs hver dag i omkring 75 år”.

Gæsterne var imponerede og 
spurgte, hvordan han klarede at 
gennemføre et så strengt fi tness-
program.      

- Jo, det sunde liv startede, da 
min kone og jeg blev gift for 75 år 
siden. På vores bryllupsdag gav vi 
hinanden et højtideligt løfte. Hver 
gang vi havde et skænderi, skulle 
den, der havde uret, gå udenfor 
og tage sig en lang travetur...   

Det sunde liv startede, da min kone og jeg blev gift...

Af Bodil Lanting

I Kina var der næsten 4 mil-
lioner skilsmisser i 2016 - og 
mange af dem havde med 
svigerfamilien at gøre. Men 
det skal en kristen musical nu 
lave om på.

CBN.News skriver, at Kina 
snart kan fejre nytår. I ferien kan 
man fx se en musical om Bibelens 
Ruth, som skal opføres på store 
teatre over hele landet.

Mange af stykkets skuespillere 
er kristne, og de beder om, at 
forestillingen må hjælpe kinesiske 
ægtepar - og lede mange til tro 
på Jesus.

En ukendt beretning
De fl este folk i Kina kender ikke 

Ruths Bog - og Bibelen bliver 
offi cielt omtalt som ”Gamle Histo-
rier”. Men nu får mange kinesere 
mulighed for at lære om ægte 
kærlighed gennem Ruths kær-
lighed til svigermoderen Naomi. 

Efter at både Naomi og Ruth 
er blevet enker i Ruths hjemland, 
Moab, vælger hun at følge med 

svigermoderen til Israel. Her bli-
ver hun gift igen og får en søn, der 
mange år senere bliver bedstefar 
til kong David.

Forholdet til svigerfamilien
Nygifte kinesere har ofte pro-

blemer med forholdet til svigerfa-
milien. Hvis de ikke får hjælp, kan 
det let ende med skilsmisse, fordi 
forholdet til forældrene betyder 
forholdsvis meget i kulturen. 

Især for de unge kvinder er det 

en svær opgave at holde sammen 
på familierne.

- Som kvinde er det min top-
prioritering, at min svigermor er 
tilfreds med mig. Min mand må 
ikke høre noget om, at hans mor 
ikke kan lide mig, siger en kvinde.

Næsten fi re millioner kinesere  
blev skilt i 2016. Det er en stigning 
på 5,6 procent i forhold til 2014.

Nu håber skuespillerne, at 
den bibelske musical kan hjælpe 
familierne.

Bøn om vejledning
- De unge elsker forestillingen, 

og vi gør vores bedste for at gøre 
historien relevant for dem. Vi har 
også gjort meget for at gøre fore-
stillingen bibelsk præcis, fortæller 
kostumedesigner Feng Zhen.

Israelske historikere har bidra-
get med input til historisk korrekt 
sceneudsmykning og musik.

Men teatergruppen har også 
bedt Gud om visdom.

- Jeg tænkte hele tiden: Hvor-
dan skal vi præsentere denne 
kristne beretning, fortæller direk-
tør Huang Lan.  

- Jeg kender mange brudte 
familier, som har brug for at kende 
historien. Konflikterne mellem 
familiemedlemmer i Kina er større 
end nogensinde før. Forestillingen 
her er en chance for at hele nogle 
af de brudte relationer. Jeg beder 
om, at Helligåden vil gøre mirak-
ler, tilføjer direktøren.

 Under arbejdet med stykket er 
en af skuespillere i teatertruppen 
kommet til tro på Jesus, mens 
andre er blevet mindet om at læse 
mere i deres bibel.

Den kristne musical om Ruth har fokus på de vigtige relationer 
til svigerfamilien, som er en stor udfordring for mange kinesere.
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