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sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03
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’Børn bør sikres en biologisk forbindelse’
Af Steen Jensen

Biologisk ophav og slægt-
skab betyder noget. Et barn 
bør være sikret en biologisk 
forbindelse til sine forældre. 
Derfor er det ikke i orden, at 
et stort fl ertal i Etisk Råd nu 
anbefaler en lovændring, så 
enlige kvinder og barnløse par 
kan modtage både sæd og æg 
fra fremmede donorer.

Det mener Christian Borrisholt 
Steen, der selv er medlem af 
Etisk Råd, om rådets anbefaling 

af dobbeltdonation.
Han står dog ret alene. Et stort 

fl ertal i Etisk Råd sagde forleden 
i et høringssvar, at lovgivningen 
bør følge med tiden og de æn-
drede familiemønstre. Mange 
børn vokser i dag op i familier, 
der ikke har den traditionelle far, 
mor og børn-model.

Folketingets sundhedsudvalg 
bad derfor i oktober sidste år Etisk 
Råd om at overveje spørgsmålet, 
og herfra kom anbefalingen så 
forleden: Ja til dobbeltdonation.

I den nuværende lovgivning 
er kravet til donation, at der skal 

være en biologisk forbindelse til 
den ene af forældrene. Enten via 
sæd eller via æg.

Men ved dobbeltdonation vil 
barnet slet ikke have en biologisk 
forbindelse til nogen af sine for-
ældre, og det er ikke at varetage 
barnets tarv, mener Christian 
Borrisholt Steen. 

Hans bekymring går bl.a. på, 
at børn, der kommer til verden 
via dobbeltdonation, på et senere 
tidspunkt måske vil begynde at 
spørge efter deres biologiske 
ophav. Sådan som han oplever, 
at adoptivbørn ind imellem sætter 

sig for at fi nde deres biologiske 
far, mor eller søskende.

- Der er for mig al mulig grund 
til at antage, at biologisk ophav 
og slægtskab betyder noget for 
mange mennesker – ikke mindst 
for de mennesker, som af den ene 
eller anden grund er opvokset 
uden et sådant kendskab til deres 
biologisk ophav, mener Christian 
Borrisholt Steen.

- Selv om situationerne ikke er 
fuldstændigt sammenlignelige, så 
har jeg alligevel ikke kunnet slippe 
tanken om alle de adoptivbørn, 
der leder efter deres biologiske 

ophav, når jeg i de seneste må-
neder i Det Etiske Råd har været 
med til at diskutere forslaget om 
såkaldt dobbeltdonation, lyder 
det fra Christian Borrisholt Steen.

Etisk Råd begrunder i sin udta-
lelse bl.a., at ”medlemmer af rå-
det har svært ved at se, at fravær 
at genetisk tilknytning i sig selv 
kan begrunde den eksisterende 
lovgivning”, som det hedder.

I stedet har man vægtet, om 
barnet får kærlighed og omsorg, 
frem for om barnet er genetisk 
tilknyttet forældrene.

Medlem af Etisk Råd:

Christian B. Steen er helt uenig i Etisk Råds anbefaling af, at enlige kvinder og barnløse par skal kunne modtage både sæd og æg fra fremmede donorer.

Christian Borrisholt Steen 
kom i mindretal i Etisk Råd 
under diskussionen om dob-
belt donorskab.Fortsættes side 4
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Ugens profi l: Martin Haahr
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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.

Inspirerende aften i Vendsyssel
Den fælleskirkelige missionsorganisation Gospel Outreach 
holder en inspirationsaften i Vesterkirken, Stenum, søndag 
den 26. februar kl 18.

Aftenen kommer til at indeholde øjenvidneberetninger, fi lm og 
vidnesbyrd fra de kampagner, som Gospel Outreach holder rundt 
om i verden. Mange tusinde giver respons på evangeliet, og nye 
menigheder bliver startet, og mange mirakler og helbredelser fi nder 
sted under disse kampagner. I over et årti har organisationen været 
med til at starte én ny menighed om måneden i områder, hvor 
kristendommen er en minoritetsgruppe. Per Hyldgaard og folk fra 
medarbejdergruppen i Gospel Outreach vil medvirke.

Henri.

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

Nyt fra Indre Mission

Jakob Kirk, Harboøre, er ansat i en tjeneste som volontør i 
Indre Mission i Region Nord fra den 1. februar 2017 til den 31. juli 
2017. Jakob er 20 år. 

Verner Christensen, Brønderslev, der er fritidsforkynder i indre 
Mission kan onsdag d. 1. marts fejre 70-års-fødselsdag.

Ny missionær for
IM’s Region Nord
 Integrationskonsulent 
Hege Lovise Aaen, Hirts-
hals, er ansat i en tjeneste 
som missionær i Indre Mis-
sion fra den 1. februar 2017. 

Der er godt nyt til Indre 
Mission i Nordjylland, for 
regionen har fået en ny med-
arbejder. Fra den 1. februar 
begynder norske Hege Lo-
visa Aaen fra Hirtshals som 
missionær. Hun flyttede til 
Danmark i september i for-
bindelse med, at hun blev gift 
med Philip.

Hege Lovisa Aaen har en 
mastergrad i udviklingsle-
delse og har arbejdet som 
integrationskonsulent i Kri-
stiansand, hvor hun også var aktiv i en kirke.

Ansat på fuld tid efter bibelskoleophold
Mens Hege Aaen gik ledig i Hirtshals, var hun med i køkkenet 

på en teenlejr i Region Nord. Her fi k hun et meget positivt indtryk 
af nogle af regionens medarbejdere. En dag så hun på Facebook, 
at regionen søgte en missionær.

”Min første tanke var, at jeg kunne komme til at arbejde på fuld 
tid med det, jeg tror på,” fortæller Hege Aaen, der blev ansat og 
nu går på Børkop Højskole.

”Det er både en forberedelse til mit arbejde, men det er også 
noget, jeg har haft lyst til i lang tid.

Frem til 31. maj er hun ansat på tolv timer med opgaver ved-
rørende Hjallerup Bibelcamping. Fra 1. juni er Hege Aaen ansat 
på fuld tid dels som daglig leder på Hjallerup Bibelcamping, dels 
som missionær i Region Nord.

”Jeg glæder mig til at være en del af den IM-familie, som har 
taget så godt imod mig. Jeg glæder mig til at anvende min ud-
dannelse og erfaring i samarbejde med andre,” siger Hege Aaen, 
der er 33 år.

Bodil

Jakob Kirk (til ven-
stre) er ansat som 
volontør.

Verner Christensen 
fylder 70.

Martin Haahr bliver den nye 
mand på posten, når Kristeligt 
Forbund for Studerendes (KFS) 
Ledertræningscenter (LTC) til 
sommer skal have ny lærer. 
På LTC bliver Martins særlige 
ansvarsområder blandt andet 
bibelundervisning og troslære.

Når der til august starter et nyt 
hold på LTC, er det Martin Haahr, 
der sammen med de rutinerede 
kræfter skal stå for undervisning 
og lederskab. Og det er en udfor-
dring, han ser frem til.

Det bedste job
”Jeg kan ikke forestille mig et 

bedre job end at få mulighed for 
at arbejde med Bibelen, evange-
lisation, medvandring og unge 
mennesker. Danmark har brug 
for at møde Jesus, så at være 
med til at hjælpe andre til selv at 

række troen og evangeliet videre 
er virkelig et arbejde med store 
perspektiver, som jeg glæder mig 
rigtig meget til” fortæller 32-årige 
Martin.

Fra Jerusalem til Ødsted
Han bor i Jelling med sin kone, 

Lene, og er uddannet teolog med 
baggrund på DBI i København. 
Og med hans egne ord har LTC 
fået en rigtig bibelnørd. Martin 
kommer fra en stilling i Ordet og 
Israel, hvor han sammen med 
Lene udgjorde lederparret i Joffi -
huset i Jerusalem.

 Han har undervist på Discipel-
skolen i Tiberias og kender derfor 
til arbejdet med forkyndelse, 
bibelundervisning og sjælesorg i 
et tæt fællesskab som det på LTC. 

”Stillingen som LTC-lærer gør 
mig meget ydmyg. Det er et stort 
ansvar at skulle formidle Guds 

ord til udrustning af LTC’ere, som 
skal videre ud og selv fortælle 
unge studerende om Jesus. Des-
uden er rollen som forbillede i livet 
som kristen en stor opgave, som 
jeg altid søger at leve efter, men 
som bliver ekstra vigtig i denne 
stilling.”

Mission er en hjertesag
KFS’ vision om ”at kende Jesus 

og gøre Jesus kendt i studiever-
denen” er en hjertesag for Martin. 
Han fortæller:

”Det har formet mit syn på livet 
og på mission, at jeg tilbragte en 
del af min barndom i Etiopien, 
hvor mine forældre var udsendt 
som missionærer. 

Derfor har bønnen for andres 
frelse fyldt meget i mit hjem. 
Så jeg glæder mig meget til at 
komme i gang med at arbejde 
på at udruste og hjælpe unge 

mennesker i studieverdenen mod 
dette mål.”

Fritiden går med blandt andet 
musik og læsning.

”Jeg kan godt lide at koble fra 
med at spille guitar og klaver eller 
spille fodbold. Derudover nyder 
jeg en god bog. Særligt læser jeg 
biografi er om nogle af de kristne, 
som Gud på en særlig måde har 
brugt igennem kirkens historie til 
at lede mennesker til sig. Her er 
meget guld at hente.”

Martin Haahr starter som LTC-
lærer den 1. august 2017.

Han overtager stillingen fra 
Frank Kristensen, der bliver ny 
ELM-konsulent i Evangelisk Lu-
thersk Mission.

Studenterbevægelse 
ansætter ny højskolelærer
’Bibel-nørd’ med en fortid i Israel skal undervise i Ødsted.

Norske Hege Aaen skal lede 
Hjallerup Bibelcamping og 
være missionær i Region 
Nord.

Foreningen Agape vil oprette 
vejledningsgrupper som et 
tilbud til sjælesørgere.

Grupperne skal oprettes både 
i København og Silkeborg. Agape 
ønsker at etablere hhv. en gruppe 
for ansatte og en gruppe for frivil-
lige sjælesørgere. 

Teolog og sjælesørger Dan 
K. Månsson skal være vejleder i 
begge type grupper. 

For erfarne sjælesørgere
Deltagerne forventes at have et 

godt teoretisk og praktisk grund-
lag. Det kan fx være praktisk 
erfaring eller at man har deltaget 
i et af Agapes sjælesorgskurser.

I løbet af et år samles den 
enkelte gruppe tre gange af tre 
timers varighed. 

Vejledningsgrupperne udby-
des i et samarbejde mellem 
sjaelesorg.dk og Agape. 

Flere typer af tilbud 
Grupperne er det nyeste tilbud 

til sjælesørgere fra Agape. Blandt 

de øvrige tilbud er sjælesorgs-
kurser, supervision og rekreati-
onsophold. 

Landsleder i Agape, Annette 
Bech Vad, udtaler: 

”Vi oplever, der er et behov og 
et ønske blandt sjælesørgere til at 
blive bedre klædt på til den vigtige 
opgave, sjælesorgen repræsen-
terer. Dette ønske vil Agape 
bestræbe sig på at imødekomme 
via de forskellige tilbud inden for 
sjælesorg. Agapes tilbud inden for 
sjælesorg bygger videre på den 
viden og erfaring, der er opsamlet 
gennem årene i Agape.”

To kurser i efteråret
I 2017 udbydes to kurser, med 

fokus på sjælesorg:
• Kurset i ”Sjælesorg og Fa-

milieRådgivning”, som holdes i 
København med start i efteråret 
2017.

• ”Sjælesorgskursus” i Silke-
borg, som holdes fra august til 
december 2017. 

Bodil

- Mange sjælesørgere vil 
gerne være bedre klædt på til 
opgaven, siger Agapes lands-
leder Annette Bech Vad.

Sjælesørgere skal 
vejledes i grupper 

Dannebrog bliver i Folketinget
I efteråret fik Folketingets for-
mand, Pia Kjærsgaard, massiv 
kritik for at hænge et stort Dan-
nebrogsflag op bag formands-
stolen i Folketingssalen. Men nu 
er Folketingets ledelse, præsidiet, 
blevet enige om, at Dannebrog 
kan få fast plads i salen.

Enhedslistens medlem af præsi-
diet, Christian Juhl, anklagede i efteråret Pia Kjærsgaard (DF) for 
magtmisbrug. Men nu går han helt ind for en mindre udgave af 
fl aget, som er doneret af Danmarks-Samfundet.

- Jeg har ikke noget imod Dannebrog overhovedet – kun hvis 
det er overdimensioneret. Nu er vi nået ned til en balance i tingene, 
som vi er enige om. Det her er det fornuftige, siger han.

Den nye fane skal dog ikke hænge bag formandsstolen, men 
stå ved siden af den. Dermed kan den også tages med ud fx på 
veterandagen, mener Christian Juhl.

For Pia Kjærsgaard er fl aget et nationalt symbol, som hører 
naturligt hjemme i Folketinget. ”Jeg har ikke været i et eneste par-
lament i Europa – eller USA for den sags skyld – hvor det nationale 
fl ag ikke også var der. Jeg har aldrig kunnet forstå, at det ikke var 
sådan i Folketinget”, siger hun til Jyllands-Posten.

Den nye fane vil være på plads ved Folketingets næste åbning, 
hvor også ombygningen af Folketingssalen skal være færdig.

Bodil



Udfordringen søndag den 19. februar 2017 INTERVIEW . 3

Vær med i  Vær med i  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

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

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

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

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Af journalist Jens Linde

Biler dyttede og blinkede til 
Heidi Rasmussen, da hun en 
mandag i december 2002 kørte 
på motorvejen mellem Esbjerg 
og Bramming. Hun ignorerede 
det og skruede op for musik-
ken i bilradioen. Hvad var 
problemet?

Hun havde netop været inde 
på den frisørsalon i Esbjerg, som 
hun skulle overtage om fredagen. 
Og godt nok var hun - da hun brat 
stoppede for en knallert i centrum 
af Esbjerg - blevet påkørt bagfra 
af en skraldebil, men så var det 
vist heller ikke værre.

- Jeg havde ringet til min mand, 
Jacob, og sagt, at jeg var blevet 
påkørt en smule – skulle jeg 
køre bilen hjem eller lade den 
stå? Hvis den kan køre, så kør 
den hjem, sagde han. Det gjorde 
jeg så – men da jeg steg ud af 
bilen ved det fi rma, min mand 
er medejer af, kunne jeg godt 
se på folks reaktion, at bilen vist 
var lidt mere skadet end som så, 
fortæller Heidi. 

- Jeg havde slet ikke forstået, 
hvor alvorligt det var. Sammen-
stødet havde været så voldsomt, 
at føreren af skraldebilen var sik-
ker på, at jeg var død. Lige efter 
ulykken stod han på vejen og 
græd, mens han prøvede at tage 
sig sammen til at åbne min bildør, 
da jeg til hans store overraskelse 
pludselig selv steg ud.

Selv om bilen var smadret til 
ukendelighed og havde fået de 
bagerste ruder blæst ud, var 
Heidi tilsyneladende sluppet 
heldigt fra det voldsomme sam-
menstød. Fysiske mén mærkede 
hun ikke noget til.

Brækket kraveben?
Samme aften var Heidi og 

Jacob til fødselsdagsselskab. 
Under forretten kunne Heidi plud-
selig mærke, at hendes muskler i 
arme, nakke og skuldre begyndte 

at spænde op, og derefter be-
gyndte hun at tabe ting.

- Jeg græd af smerte, og vi tog 
hjem, inden forretten var færdig. 
Næste morgen havde jeg det dog 
godt igen, så jeg tog på arbejde, 
men da jeg var halvvejs gennem 
klipningen af den første kunde, 
tabte jeg kammen og kunne ikke 
længere bevæge saksen. Pludse-
lig var alle smerterne fra aftenen 
før tilbage for fuld styrke, og jeg 
var nødt til at tage hjem. 

Dagen efter tog Heidi til læge, 
som lancerede en teori om, at 
smerterne kunne stamme fra 
et brækket kraveben. For at få 
teorien be- eller afkræftet var det 
nødvendigt med røntgenbilleder, 
men det kunne der ikke blive tale 
om de næste tre måneder, for 
lægen konstaterede samtidig, 
at Heidi var gravid med sit og 
Jacobs første barn, Maja. 

Heidi fi k derfor besked på at 
gå hjem og ligge stille, indtil fo-
steret var normalt udviklet. Først 
derefter ville det være forsvarligt 
at udsætte det for røntgenstråler.  

Barsk dom fra specialist
Tre måneder efter blev rønt-

genbillederne taget. Kravebenet 
var ikke brækket, så Heidi blev 
sendt videre til en specialist, som 
kun behøvede en enkelt konsulta-
tion til at fastslå, hvad Heidi led af. 

I første omgang fortalte spe-
cialisten ikke hele sandheden 
til Heidi – hun nøjedes med at 
sygemelde Heidi resten af gravi-
diteten. Når Heidi havde født, ville 

specialisten gerne se hende igen.
Et år efter den første konsul-

tation var Heidi oppe ved hende 
igen, og da havde specialisten 
følgende budskab: Med den 
skade du har, vil smerterne blive 
værre og værre. Jeg har været 
i faget i mange år, men har kun 
to gange tidligere set nogen 
med de skader, du har. Du har 
været meget, meget uheldig, og 
vi kan ligeså godt gå i gang med 
at søge om din pension nu. Du 
kommer ikke til at arbejde igen, 
men kommer til at sidde og ob-
servere, hvad der sker omkring 
dig. Du bliver som en glasdukke, 
som man skal passe på, og om 
10 år vil du kun kunne holde til at 
ligge i en seng, og da vil du have 
så mange smerter, at du bare vil 
ligge og skrige. Så gå hjem og 
nyd at være mor, mens du stadig 
magter det.

- I dét øjeblik, hvor hun kom 
med denne dom, hørte jeg meget 
tydeligt og klart en stemme i mit 
indre, som sagde: Det kommer 
ikke til at ske. Sådan skal dit liv 
ikke være. Med det samme jeg 
hørte ordene i mit indre, sagde 
jeg dem højt: Sådan bliver mit 
liv ikke, sådan skal jeg ikke leve. 

Jeg var ikke et sekund i tvivl 
om, at det var Guds stemme, jeg 
havde hørt, forklarer Heidi. 

- Jeg har været kristen siden 
min barndom og havde flere 
gange hørt den samme stemme. 
Det var en fuldstændig klar tanke, 
som på ingen måde kom fra mig 
selv. Den ramte mig lige i hjertet, 
og jeg vidste bare, at det var 
sandt – uanset hvad specialisten 
fortalte mig. Jeg vidste, at jeg ville 
blive rask igen … Jeg havde dog 
ikke drømt om, at det skulle tage 
så lang tid, erkender hun.

Konstant ned ad bakke
- Da jeg kom hjem fra speciali-

sten, og Jacob spurgte, hvad hun 
havde sagt, havde jeg næsten 
ikke rum til den dom, hun var 
kommet med. For mig var det helt 

vildt, at Gud havde lovet mig, at 
jeg skulle blive rask igen.

Selv om begejstringen med 
tiden stilnede af, forsvandt over-
bevisningen om, at hun ville blive 
helbredt ikke. Heller ikke selv om 
specialistens dom begyndte at gå 
i opfyldelse: Heidi lå ned 10 timer 
om dagen for at holde smerterne 
nede og samle styrke til at være 
et par timer sammen med fami-
lien. Men i løbet af de næste 12 
år fi k hun mere og mere ondt og 

kunne mindre og mindre. Til sidst 
lå hun ned hele tiden, uden at 
det dog kunne holde smerterne 
på afstand. Stort set alle specia-
listens forudsigelser var nu gået 
i opfyldelse.

Ud over Maja blev Heidi og 
Jacob undervejs også forældre 
til et par tvillingepiger, og i den 
forbindelse fi k de det første år 
hjemmehjælp til at gøre rent, 
vaske tøj, købe ind m.m. Jacobs 
mor sagde sit job op for at kunne 
hjælpe med tvillingerne, indtil 
de skulle i dagpleje. Da det gik 
bedst, var Heidi højst i stand til 
at sætte en vask over eller at 
tømme opvaskemaskinen. At 
lægge tøj sammen, gøre rent, 
lave mad eller slå græs var hun 
ikke i stand til. Hun kunne ikke 
bevæge armene op over hovedet 
eller rundt i cirkler. 

Jacob var en klippefast støtte, 
som kom hjem og lavede mad 
og puttede børn, inden han om 
aftenen ofte tog tilbage til fi rmaet.

På trods af nedturen blev Heidi 
ved med at sige til fysioterapeu-

ten, naboer og venner fra den 
frikirke, som familien er en del af: 
Gud kommer til at helbrede mig.

- Jeg kunne godt mærke, at folk 
ind imellem havde lidt medliden-
hed med mig. De kunne ikke følge 
det, og det var jo tydeligt for en-
hver, at det kun gik ned ad bakke 
for mig. Jeg led også af angst og 
posttraumatisk stresslidelse. Men 
jeg valgte at fokusere på det løfte, 
som Gud havde givet mig.

Faretruende ferie
I 2014 besluttede familien – ef-

ter stærkt ønske fra pigerne – at 
tage på sommerferie i Italien. 
Heidi gruede dog for turen. Ferier 
var tæt på at være det værste, 
hun vidste, for da kunne hun kun 
hvile fem timer om dagen og ikke 
de ti timer, som hun havde brug 
for. Derudover forværrede det 
smerterne at sidde i timevis i en 
bil, ligesom hun heller ikke kunne 
holde ud at sidde i de havestole 
eller ligge i de senge, som hun 
forventede på et italiensk ferie-
center.

- Jeg græd, hver gang jeg 
tænkte på ferien, og til sidst blev 
Jacob og jeg enige om, at jeg 
skulle ringe til rejsebureauet og 

prøve at få ændret ferien til Østrig. 
Vi havde i forvejen planlagt at 
overnatte i både Tyskland og 
Østrig på vej derned.

- Da jeg ringede til bureauet og 
ventede på at komme igennem 
telefonkøen, hørte jeg pludselig 
Guds stemme indeni: Stol på 
mig. Jeg tøvede lidt, men lagde 
så røret på og udbrød: Hvordan 
skal jeg kunne stole på dig, når 
jeg har det, som jeg har det? Jeg 
er jo nødt til at afl yse ferien!

- Efter et stykke tid resignerede 
jeg og sagde: Fint nok, men så 
må du sørge for, at der er gode 
stole og senge, når vi kommer til 
Italien. Og så ringer jeg til lægen 
for at få noget beroligende, jeg 
kan hvile på.

- Da jeg havde ringet op og 
ventede på at komme igennem 
til lægen, lød stemmen for anden 
gang: Stol på mig. - Jeg lagde 
røret på og sagde: Ok, men så må 
du også vise dig og gøre noget, 
for jeg kan ikke tage mere.

Syn af Jesus og slange
Heidi lagde sig for at hvile og 

pludselig så hun et syn – ligesom 
en indre fi lm. 

Heidi slap fri af 
smertehelvedet
– efter 12 år
12 år med intense smerter sluttede fra den ene dag til den anden, 
efter at Heidi Rasmusen havde set et syn, hvor Jesus trådte en 
hvæsende slanges hoved under fode.

Du kommer ikke til at 
arbejde igen. Du bliver 
som en glasdukke, som 

man skal passe på, og 
om 10 år vil du have så 

mange smerter, at du 
bare vil ligge i en seng 

og skrige, sagde 
specialisten. 

I dét øjeblik, 
hvor hun kom 
med denne dom, 
hørte jeg meget 
tydeligt og klart 
en stemme i mit indre, 
som sagde: 
Det kommer ikke 
til at ske. 
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Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Find gode fi lm på Hosianna.dkFind gode fi lm på Hosianna.dk

Iben Thranholms klummeIben Thranholms klumme

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Ægteskabet kommer i fokus, 
men tømmes for indhold. Ro-
mantikken ser ud til at blom-
stre, men lykken varer en stak-
ket frist. Det er uværdigt for 
DR at agere datingbureau for 
licenspenge, mener KLF, Kirke 
& Mediers generalsekretær 
Mikael Arendt Laursen.

 
Tirsdag aften blændede DR1 

igen op for Gift ved første blik. 
Fire par bliver gift uden at kende 
hinanden i forvejen. Parrene er 
sat sammen af eksperter, bestå-
ende af psykologer, antropolog 
og præst. 

Ægteskab som realityshow
- Det er godt, at Gift ved første 

blik sætter fokus på ægteskabet 
som samlivsform, da ægteskabet 
jo netop er en vigtig byggesten i 
samfundet og en institution, der 
skaber tryghed for børns opvækst 
og udvikling, vurderer Mikael 
Arendt Laursen.

Han fi nder det også ”dejligt, ja 
næsten rørende, at møde udsen-
delsens medvirkende, som alle 
drømmer om et romantisk forhold 
til den eneste ene!”

Men drømmen brister, fordi  ri-
tualet i showet er tømt for indhold.

- Konceptet er kun et ekspe-
riment, et eksperiment, der kun 

varer i fem uger. Og ægteskabet 
er - trods gentagne påstande 
om det modsatte - ikke et rigtig 
ægteskab i den forstand, at det 
er et forpligtende forhold mellem 
to ægtefæller til døden skiller. Al 
snak om Gud og troskab i med-
gang og modgang er taget ud af 
vielsesritualet. 

Tilbage er et reality-show, der 
ikke har ret meget med reality at 
gøre. Det er blot endnu et under-
holdningsprogram, der i stil med 
X Factor lukrerer på unge menne-
skers håbefulde fremtidsdrømme.

Det er her, filmen knækker 
for konceptet. ’Gift ved første 
blik’ devaluerer ægteskabet som 
institution. Og det prostituerer 
drømmen om det dybe, fortrolige, 
trofaste parforhold ved at tage det 
frem, løfte det op, lade som om, 
det er den ægte vare, for derefter 
at smide det ud igen, hvis det 
ikke virker.

Det er simpelthen under lav-
mål, at DR lægger licenspenge 

til den slags, mener generalse-
kretæren.

Skilt ved andet blik
Ægteskabet er helligt og bør 

ikke bruges som underholdning. 
Slet ikke med en så lav succes-
rate, som programmet her kan 
fremvise: 9 ud af 11 par er gået 
fra hinanden igen efterfølgende. 
Ifølge programomtalen går 46 
procent af alle danske ægteska-
ber i opløsning. Men i Gift ved før-
ste blik er tallet over 80 procent!

I en tid, hvor public service som 
aldrig før er til debat, kan man 
overveje, om det er rimeligt med 
et licensbetalt datingbureau, hvor 
såkaldte eksperter sammensæt-
ter par efter en række kriterier, 
som åbenlyst ikke virker. 

Gift ved første blik udhuler 
ægteskabet som institution og 
udnytter håbefulde unge, slutter 
Mikael Arendt Laursen.

Bodil

’Derfor knækker fi lmen 
for Gift ved første blik’

Medieorganisation:

Vielserne er uforpligtende, fordi de foregår uden Gud og troskabsløfter, siger Mikael Arendt Laursen.

Gift ved første blik devaluerer 
ægteskabet, mener Mikael 
Arendt Laursen fra KLF, 
Kirke og Medier.

(Fortsat fra forsiden)

Genetik-fi ksering?
Tanken om at genetiske for-

hold er meget vigtige, har væ-
ret central i danske lovgivning 
hidtil, siger Klemens Kappel til 
dagbladet Information. Han er 
lektor i fi losofi  ved Københavns 
Universitet, er uddannet læge 
og har været beskæftiget med 
medicinsk etik. Han kalder den 
hidtidige danske lovgivning for en 
”genetik-fetichisme”.

- Og det er en idé, man gradvist 
har opgivet. Men mange af os 
fi losoffer har helt tiden sagt, at det 
ikke har betydning”, siger han til 
Information.

Til samme dagblad fortæller 
Lone Schmidt, der er lektor ved 
Institut for Folkesundhed ved 
Københavns Universitet, at fl ere 

undersøgelser fra Cambridge 
University viser, at der ikke er 
noget forskningsmæssigt belæg 
for, at genetisk forbundenhed er 
væsentligt i forhold til, om børn 
trives og udvikles godt.

- Børn og forældre, der er 
hjulpet på vej gennem fertilitets-
behandling, trives lige så godt 
som familier, der er dannet på 
helt naturlig vis. Det afgørende for 
barnets trivsel er, at forældre og 
børn har gode relationer, og ikke 
hvordan barnet er blevet til, siger 
hun til Information.

Lesbiske og barnløse
Etisk Råd var af folketingets 

sundhedsudvalg blevet bedt om 
en vurdering omkring dobbeltdo-
nation i tre situationer: 1) Enlige 
kvinder og 2) barnløse par og 3) 
lesbiske par.

Etisk Råd anbefaler dobbelt-
donation til de to første grupper, 
men rådet mener derimod ikke, at 
en kvinde i et lesbisk forhold skal 
kunne donere æg til sin partner, 
hvis partneren selv har anven-
delige æg. Derved ville begge 
kvinder kunne føle sig biologisk 
knyttet til barnet, den ene ved at 
have leveret ægget, den anden 
ved at have båret og født barnet.

Og det ville ikke være sund-
hedsfagligt begrundet. Derfor 
kan Etisk Råd ikke støtte dob-
beltdonation til lesbiske par, med 
mindre den ene af kvindernes 
æg ikke dur.

Det biologiske ophav
Christian Borrisholt Steen, der 

ellers er imod lovændringen, går 
måske lidt overraskende for nogle 
ind for, at lesbiske par opnår ret 

til dobbeltdonation i de særlige 
tilfælde, hvor den ene kvindes æg 
ikke dur i et lesbisk forhold.

- Jeg mener jo, at der skal 
være en biologisk forbindelse 
mellem barnet og forældrene. 
Det vil der være i de tilfælde med 
lesbiske par. Derfor går jeg ind 
for det. Ellers ville der ikke være 
konsekvens i min holdning, siger 
Christian Borrisholt Steen, der 
til dagligt arbejder som politisk 
konsulent i Krifa.

Han håber, at folketinget, hvis 
man beslutter sig for at tillade 
dobbeltdonation, i samme ombæ-
ring vil ophæve anonymiteten for 
donorer, så barnet i det mindste 
får mulighed for at få kendskab til 
sit biologiske ophav.

 Menighedsfakultetet i Aarhus 
lancerer et nyt akademisk 
overbygningsprogram i kirke 
og teologi for præster og andre, 
der formidler den kristne tro i 
kirke, samfund og skole. 

 Den nye efteruddannelse 
gennemføres på masterniveau. 
De enkelte fag giver mulighed for 
at opnå ny viden, uddybe egne 
erfaringer i samspil med andre 
og arbejde selvstændigt med et 
specifi kt fokusområde. 

Fakultetsleder Thomas Bjerg 
Mikkelsen understreger, at det 
er vigtigt, at mennesker forstår 

at arbejde sammen på tværs af 
faggrænser. 

- Ved at bringe de forskellige 
faggrupper sammen til en fæl-
les efteruddannelse håber vi at 
kunne styrke den tværfaglige 
indsats. En oplagt mulighed er 
derfor også, at man tilmelder sig 
uddannelsen sammen med en 
kollega eller en anden lokal sam-
arbejdsperson, udtaler Thomas 
Bjerg Mikkelsen.

I foråret 2017 gennemføres det 
første modul om sjælesorg.

Uddannelsens fi re fag
Efteruddannelsen består af fi re 

fag, som kan tages samlet eller 
enkeltvis:

Sjælesorg (foråret 2017) ved 
Leif Andersen, lektor i praktisk 
teologi og Dan Månsson, cand.
theol. med en pastoral-klinisk 
sjælesorgsuddannelse.

Luthers reformatoriske an-
liggende (efteråret 2017) ved 
Asger Chr. Højlund, professor 
i dogmatik og Jesper Bacher, 
sognepræst.

Menighedens liv og vækst/
kirkekundskab (foråret 2018) 
ved Kurt E. Larsen, professor i 
kirkehistorie og Morten Hørning 
Jensen, lektor i Ny Testamente.

Arkæologisk og historisk 
baggrundsbelysning af prædi-
kentekster (efteråret 2018) ved 
Morten Hørning Jensen, lektor i 
Ny Testamente og Ole Andersen, 
cand.theol. og generalsekretær 
for organisationen Ordet og 
Israel.

Hvert fag svarer til 10 ECTS-
point og rummer fem under-
visningsdage a seks lektioner 
og et læsepensum på 800-900 
sider. Man kan altså gennemføre 
uddannelsen, selv om man ar-
bejder på fuld tid. Prisen per fag 
er 8.900 kr. 

Bodil

Ny efteruddannelse på Menighedsfakultetet

Et fl ertal i Folketinget stemte forleden for et forslag med 
ordlyden: “Folketinget konstaterer med bekymring, at der 
i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere 
og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50 pct. 

Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være 
i mindretal i boligområder i Danmark”. Det gælder særligt 
områder som Brøndby Strand og Vollsmose i Odense, hvor 
danskere efterhånden er kommet i mindretal, og mange føler 
sig truet kulturelt.

Forslaget har den i forgangne uge skabt en heftigt debat om, 
hvad danskhed er, og om problemerne i områderne overhovedet 
har med indvandringen at gøre. Især SF’s Pernille Skipper har 
i fl ere debatter argumenteret for, at det slet ikke handler om 
etnicitet, men om sociale problemer. Det er det typiske social-
demokratiske verdenssyn, der præger Skippers tankegang. Alle 
onder i verden har med social ulighed, arbejdsløshed eller fat-
tigdom at gøre. Det er ren materialisme. Religion, kultur og sprog 
spiller stort set ingen rolle for menneskets identitet og evne til 
at begå sig i samfundet. Jeg vil mene, at det er lige omvendt. 

Hovedårsagen til problemerne med indvandringen og i de 
områder, hvor danskere er i mindretal, har med religion at 
gøre og mangel på samme. Religionsspørgsmålet er komplet 
tabuiseret, men hvis ikke vi har en ærlig debat om problemerne, 
kan vi heller ikke løse dem.

 
Islam viser sig i mødet med de vestlige samfund at være 

langt sværere at integrere, end vi havde håbet på. Det skyldes, 
at islam er en lovreligion, som ikke uden videre kan tilpasses 
andre regler. Det ser vi fx i forbindelse med kravet om kønsop-
delt svømmeundervisning. For at integration skal lykkes, må 
indvandrere udvise loyalitet over for det samfund, de kommer 
til. Samtidigt må værtslandet være helt tydeligt i kravet om, 
hvilke regler og værdier, der skal følges. Her har danskerne 
på grund af deres tabte kristne tro og kulturrelativismen ikke 
været i stand til klart at defi nere, hvad det kræver at være en 
del af dansk kultur.  

I denne sammenhæng er det tankevækkende, at muslimer, 
der konverterer til kristendom, integrerer sig meget vellykket i 
vestlig kultur. Derfor er der noget, der tyder på, at det er reli-
gionsspørgsmålet, der skal tages fat på for at få integrationen 
til at lykkes.

Mislykket 
integration handler 
om religion
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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

Kristelig Handicapforening op-
lever så stor efterspørgsel efter 
deres bofællesskaber, at der 
sjældent er ledige lejligheder. 

- Mange tiltrækkes af de kristne 
værdier og den positive tilgang 
til mennesker og menneskelige 
ressourcer, oplyser Tove Søga-
ard, der er landsleder i Kristelig 
Handicapforening (KH).  

Ikke som kommunale tilbud
Landslederen er i løbet af 

efteråret blevet kontaktet af fl ere 
kommunale forvaltninger og in-
teresserede privatpersoner. Hun 
oplever også en bevidsthed hos 
kommunale sagsbehandlere om, 
at KH løfter en opgave, kommu-
nerne ikke selv kan løfte. 

”De boformer og bofællesska-
ber, der efterspørges i dag, er 
ikke nødvendigvis at fi nde blandt 
de tilbud, der er i det kommunale 
regi. Den øgede institutionalise-
ring, der fi nder sted i dag i den 
kommunale sektor, er ikke det, 

borgerne efterspørger. Det er 
ikke den boform, som er attraktiv, 
blandt andet fordi den i mindre 
grad efterkommer det behov, der 
er for at have et hjem og en ind-
fl ydelse på egen hverdag,” siger 
Tove Søgaard.

Kristne værdier
Flere udtaler specifi kt ønsket 

om netop de værdier, KHs bofæl-

lesskaber kan tilbyde. 
”I dag efterspørger borgere an-

dre værdier end dem, der fi ndes 
i det offentlige regi. Det handler 
blandt andet om at praktisere sin 
tro, men ikke kun om tro. Det har 
også at gøre med de værdier, 
vores bofællesskaber bygger på 
og arbejder ud fra. Mange tiltræk-
kes af de kristne værdier og en 
positiv tilgang til mennesker og 
menneskelige ressourcer,” siger 
Tove Søgaard.

Kristelig Handicapforening op-
lever derfor, at alle lejlighederne 
er udlejet stort set hele tiden.

Nye bofællesskaber
I 2012 blev tre nye bofælles-

skaber indviet, og de seneste fem 
år er der udvidet med tre lejlighe-
der på Østbækhjemmet, Ganerbo 
og Frøjkgården. I foråret 2017 
står der tre nye lejligheder klar 
på Hjertebo. Også disse pladser 
er hurtigt blevet besat. 

KH overvejer nu, om der er 
brug for nye bofællesskaber – og 

hvor de eventuelt skal placeres. 
Derfor opfordrer man folk til at 
henvende sig tidligt - også selv 
om børnene stadig er små - for at 
KH kan få et indtryk af behovet på 
langt sigt, slutter Tove Søgaard.

Bodil

Stor søgning til kristne bofællesskaber

- Stadig fl ere efterspørger de 
kristne værdier, siger landsle-
der Tove Søgaard fra Kristelig 
Handicapforening. 

Jakobskirken fejrer 90 års jubilæum
Søndag den 19. marts kan Jakobskirken (Apostolsk Kirke) i 
Esbjerg fejre 90 års jubilæum. Det markeres ved en festguds-
tjeneste ledet af kirkens præst, Matt Thomas. Johannes Hansen 
og David Lundsteen fra Apostolsk Kirke i  Aalborg prædiker.

Efterfølgende er der reception, hvor der bliver mulighed for at 
give en hilsen eller dele et minde fra kirkens historie.  Receptionen 
holdes i Sognehuset ved Jerne Kirke, Møllebakken 2. 

Den Apostolske Kirke i Esbjerg tog i efteråret 2016 navneforan-
dring til Jakobskirken.

Kirken havde i de første 40 år en lidt omfl akkende tilværelse i 
Esbjerg. I 1967 kunne man tage de nuværende lokaler på hjørnet 
af Strandby Kirkevej og Nørrebrogade i brug. Jakobskirkens 90-års 
jubilæum og bygningens 50-års jubilæum falder således samtidig. 

- Kirkebygningen blev i høj grad opført ved medlemmernes 
engagement og gavmildhed. Dette har i alle årene været kende-
tegnende ved Jakobskirken. Jakobskirken har trods den høje alder 
ingen planer om at geare ned – tværtimod! understreger Troels 
Giversen, som er med i kirkens lederteam.

Bodil

I efteråret fejrede kirken navneforandring fra Apostolsk Kirke 
til Jakobskirken. Nu fejrer menigheden 90 års jubilæum.

Adoptionsforening kritiserer 
Folketingets udtalelse om danskhed
Selv om man er opvokset i Danmark med en kernedansk mor 
og far, kan man fremover ikke kalde sig dansk, hvis ens bio-
logiske forældre stammer fra mere eksotiske egne.

Det er bekymringen i foreningen Adoption & Samfund, fordi Folke-
tingets nye udtalelse skelner mellem ”indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande” og ”danskere”.

- Når man skærer alle over én kam, så kommer man hurtigt til at ramme 
nogle mennesker, som det ikke var hensigten. Det er vigtigt at tænke 
over, lyder det fra Christina Netrika Olsen, der er formand for Adoption 
& Samfund Ungdom.

Folketinget vedtog den 9. februar med et meget snævert fl ertal 
på 55 stemmer mod 54 følgende udtalelse: ”Folketinget konstaterer 
med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen 
af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 
50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i 
mindretal i boligområder i Danmark.”

Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen, som 
står bag udtalelsen, har oplyst, at hensigten er at nedbringe an-
tallet af beboere med indvandrerbaggrund i Brøndby Strand. Han 
afviser derfor kritikken fra adoptionsforeningen og fastslår overfor 
TV2, at adoptivbørn i Danmark ikke står opført som efterkommere 
fra ikke-vestlige lande. Tværtimod er de ligestillet med personer 
af etnisk dansk herkomst. 

- De har fået dansk kultur ind med modermælken. De er vokset 
op med danske traditioner, så de er at betragte som danskere, 
siger Martin Henriksen.

Adoptionsforeningen opfordrer til, at vedtagelsen fjernes, så den 
fx ikke hindrer adopterede i selv at kunne vælge bopæl.

Bodil

Stadig fl ere forældre 
vælger kristne friskoler
Af Bodil Lanting

Kristne friskoler har de seneste 
fem år fået hele 12 procent fl ere 
elever. Forældre sætter faktisk 
pris på, at der er fadervor og 
salmer på børnenes skole.

Det gælder også de forældre, 
som ikke selv er kirkelige, skriver 
Jyllands-Posten. 

Udviklingen betyder, at fl ere 
friskoler som Midtjyllands Kristne 
Friskole i Herning har måttet 
udvide. 

Den kristne friskole i Herning 
er i dag en af landets største med 
knap 500 elever og to spor på alle 
klassetrin fra 0. til 10. klasse, en 
nyåbnet børnehave og en ny vug-
gestue med i alt 95 børn. 

Tryghed og værdier
- Forældrene er ikke længere 

så forskrækkede for det kristne. 
For 10 år siden spurgte mange 
forældre mere ind til, hvor meget 
det kristne fyldte på vores skole. 
Det spørger de ikke længere til. 

Min opfattelse er, at mange 
vælger os, fordi de forventer, at 
en kristen skole som vores har 
et trygt miljø, hvor eleverne trives 
og tager sig godt af hinanden, 
siger Thorkild Bjerregaard, der er 
skoleleder på Midtjyllands Kristne 
Friskole. Han peger også på, at 
netop omsorg og næstekærlighed 
er centrale værdier på skolen.

Også Den Kristne Friskole i 
Holstebro bygger ud med et torv, 
et musiklokale og to nye klas-
selokaler. Senere følger en hal. 

Skolens leder, Carsten Linde 
Sørensen, oplyser, at ca. halv-
delen af eleverne kommer fra 
kirkelige hjem. Andre forældre 
har fravalgt folkeskolen på grund 
af de lange skoledage.

- Mit indtryk er, at mange 
forældre søger en skole med 
tydelige værdier, siger Carsten 
Linde Sørensen.

Der er 35 skoler i Foreningen af 
Kristne Friskoler. Elevtallet på de 
kristne skoler stiger - endda mere 
end på andre friskoler i Danmark.

Troen sætter sit præg
- På min gamle skole fi k vi at 

vide, at vi stammer fra aberne, 
og det troede jeg på. Men efter 
at have gået her i noget tid, 
begyndte jeg at tro på, at jeg 

stammer fra Jesus, fortæller en 
elev til JP.

På Danmarks 22 katolske 
skoler har man de seneste fem år 
fået godt 20 pct. fl ere elever. Ifølge 
Dan Ingemann Jensen, der er 
formand for de katolske skoler og 
leder af Sct. Ibs Skole i Horsens, 
er kun ca. 10% af eleverne på de 
katolske skoler selv katolikker. 
På nogle af skolerne er der heller 
ingen katolikker blandt lærerne.

- Det katolske ligger i vores 
menneskesyn. Mennesket er 
unikt og skabt i Guds billede, 
siger han og tilføjer, at man har 
fokus på den enkelte elevs poten-
tiale. Han forklarer fremgangen 
med, at skolerne tilbyder netop de 
værdier, der efterspørges i vor tid.

Danmarks 35 kristne friskoler  
har de seneste fem år fået 12 
pct. fl ere elever, selv om elev-
tallet i grundskolerne samlet 
set er faldet de seneste år.

Ikke-kirkelige forældre er ikke længere bange for det kristne, vurderer skoleleder.
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Få dagens bibeludfordring!
På hjemmesiden www.
udfordringen.dk kan du 
tilmelde dig ”Dagens 
Udfordring”. Så modta-
ger du hver morgen gratis 
et bibelvers, og et par 
link til de nyeste historier 
i Udfordringen, samt bogtilbud. Passer også til dit mobil-format.

Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Billedet med jordbunden
1Senere gav Jesus sig igen til at undervise nede ved søen, 

og en stor skare mennesker samledes omkring ham. Derfor gik 
han om bord i en båd, hvorfra han kunne sidde og tale til men-
neskeskaren, der stod på bredden. 2Han illustrerede gerne sin 
undervisning med billeder fra hverdagslivet.

3»Hør godt efter!« sagde han. »En landmand gik en dag ud for 
at så korn på sin mark. 4Som han nu gik og strøede sædekornet 
ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste det. 5Noget 
af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. 
Det spirede hurtigt og voksede op, 6men eftersom rødderne ikke 
kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den 
brændende sol. 7Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tid-
selrødder i jorden. Tidslerne voksede op og kvalte kornplanterne, 
så de ikke satte aks. 8Men noget af kornet faldt i god jord. Det 
voksede op og gav afgrøde på 30, 60 eller 100 gange så meget, 
som der var sået. 9Lad dem høre, som har øre.«

10Når Jesus var alene med de 12 disciple og de øvrige, som 
fulgte ham, plejede de at spørge ham om meningen bag hans 
billeder. 11Hans svar lød: »For jer, som følger mig, vil Guds riges 
mysterier blive åbenbaret, men de, som ikke følger mig, må nøjes 
med at spekulere over billedtalen. 12Derved opfyldes ordet:

De ser, men fatter dog intet. De hører, men forstår dog intet.
Derfor kommer de ikke til mig og får tilgivelse.«
Jesus forklarer billedet med jordbunden
13Jesus fortsatte: »Har I ikke forstået billedet med kornet og 

jordbunden? Hvordan skal I så kunne forstå alle de andre bil-
leder? 14Kornet, som landmanden såede, er et billede på Guds 
ord. 15Nogle mennesker er som vejen. Når de hører Guds ord, 
kommer Satan straks og piller de ord væk, som blev sået i dem. 
16Nogle er som den tynde jord på stengrund. Når de hører Guds 
ord, tager de straks imod det med glæde. 17Men de lader ikke ordet 
slå rod, så det varer kun en tid. Når der kommer problemer eller 
forfølgelser på grund af ordet, giver de op og falder fra. 18Nogle 
er som jorden med tidsler i. De hører godt nok ordet, 19men de 
daglige bekymringer, den forførende materialisme og lysten til at 
gøre alt muligt andet kvæler ordet, så der ikke bliver nogen frugt 
af det. 20Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager 
imod det. Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100 gange så 
meget, som der var sået.«

Søndagens tekst: Mar. 4, 1-20 

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Steen Jensen Kis Iversen

Kender du udtrykket: ”At sætte kikkerten for det blinde øje?”
Udtrykket stammer formentlig fra 1801, hvor Englands Lord 
Nelson uprovokeret angreb København – uden at have erklæ-
ret krig – og tog vores fl åde som krigsbytte. 

En offi cer på Nelsons skib gjorde ellers admiralen opmærk-
som på, at danskerne hejste det hvide fl ag for at standse 
bombardementet af København. Men admiral Nelson, der var 
blevet blind på det ene øje under sine sørøveragtige togter på 
Nordsøen,  satte kikkerten for sit blinde øje: ”Jeg ser ikke noget.” 

I dag oplever vi, at de moderne medier betragter virkelighe-
den gennem fi ltre, så en del af virkeligheden ikke ses – eller 
frasorteres, før vi præsenteres for ”den redigerede virkelighed”. 

Filtret frasorterer for eksempel:

* Den religiøse virkelighed – det overnaturlige frasorteres, 
fordi det ligger udenfor den snævre materialistiske virkelighed. 
Selv om troen er essentiel for millioner, fremstilles den ofte i et 
latterligt skær, eller gengives politisk-korrekt kemisk renset for 
det overnaturlige, som kun en fi losofi sk og social bevægelse.

 
* Holdninger, som ikke anses for politisk-korrekte
Det går ikke kun ud over mennesker, som udtrykker frem-

medhad og rascisme, men også dem, der er betænkelige ved 
homo-vielser i kirken, eller sætter spørgsmål ved abort.

For nylig blev Iben Thanholms kritik af Vesten stemplet af 
et EU-organ som ”russisk propaganda” og ”falske nyheder”. 

* Positive nyheder om Israel 
Forud for Gaza-krigen havde palæstinenserne fx affyret 8.000 

raketter – før Israel invaderede. Medierne havde ikke fortalt det. 
Så Israel blev fordømt af alverden. Der sker fortsat overfald på 
jøder hver uge - men de interesserer ikke. Vi hører heller ikke 
mange ”dårlige nyheder” om palæstinenserne, selv om nogle 
af deres politiske ledere er korrupte og rascistiske.

* Opdagelser, der bekræfter Bibelens troværdighed.
Det utrolige fund i 2008 af en stor træstruktur i 4.200 meters 

højde på det bibelske Mt Ararat ignoreres – selv om det kunne 
være Noahs Ark, verdens ældste og mest kendte skib. 

Fund, der modsiger den vaklende evolutionsteori, er ikke i 
høj kurs. Medierne foretrækker bibelkritiske og uholdbare teo-
rier om, at Jesus hemmeligt var gift med Maria, at Jesu skelet 
”måske” er fundet, eller at Vatikanet har skjult sandheden… osv.

* Kristne folkevækkelser i Sydamerika, Afrika, Asien.
Eksperter mener fx, at op imod 10 pct. af Kinas befolkning er 

blevet troende kristne til trods for de kommunistiske magthave-
res voldsomme forfølgelser og forskelsbehandling. 

Hundredtusinder bliver kristne i næsten alle andre verdens-
dele end Europa. I Mozambique omfatter en vækkelse 1-2 mio. 
fattige, og en muslimsk provins regnes nu som kristen. 

Men de verdslige medier tier og fortæller hellere om Europas 
”tomme kirker”, pædofi le præster og religionskrige.

* Forfølgelse af kristne mindretal.
Ikke blot i Kina, men især i Korea og Mellemøsten og de 

muslimske lande forfølges, fængsles, dræbes kristne i dag.
Verdens mest forfulgte er faktisk de kristne... Men det nævnes 

næsten ikke, mens fx seksuelle minoriteter får megen omtale.

* Kendte menneskers omvendelser og kristne tro. 
Man skal gå til de kristne 

medier for at opdage, at mange 
kendte skuespillere og sangere 
har fået en kristen tro. Få op-
dagede fx, at Bob Dylan havde 
en stærk kristen omvendelse i 
1980’erne, selv om han udgav 
stærke evangeliske plader som 
Slow Train Coming. Hans tro blev 
heller ikke nævnt i forbindelse 
med, at han fi k Nobelprisen.

* Konservative holdninger – herunder kirkelige.
Forskellige målinger har vist, at vi journalister overvejende 

ligger til venstre for midten. Naturligvis påvirker det, så man er 
mere kritisk overfor konservative holdninger, end holdninger, 
der macher ens egne. 

I bogen ”Omvendt” beskriver 
den kendte svenske tv-journalist 
Göran Skytte, hvordan han og 
andre på venstrefl øjen bevidst 
ville ændre samfundet gennem 
medierne. De følte, de havde 
‘etisk ret’ til at omstyrte sam-
fundet. Det er dog ikke så slemt 
i dag - efter Murens fald - som 
det var i 1970-80’erne. 

Man kunne også nævne den ensidige måde, som medierne 
har vist og kommenteret det amerikanske præsidentvalg på. 
Ingen har været i tvivl om, at medierne var på Clintons side. 
Selv om den frie presse altid principielt har tilstræbt objektivitet 
og neutralitet, uanset egne holdninger.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at de nyheder, reportager 
og fi lm, vi påvirkes af, ofte er dannet ud fra en ikke-kristen og 
nogle gange anti-kristen verdensanskuelse, hvor der ofte er 
vendt op og ned på det gode og det onde. 

Det er vigtigt, at vi ikke kun danner vores holdninger ud fra, 
hvad ”verden” omkring os siger, men ud fra vores tro. 

Som kristne har vi mulighed for at få Helligåndens 
vejledning ind over nyhederne, så vi kan gennemskue 
bedrag og holde fast i sandheden i turbulente tider. 

I dag er det vigtigere at bede for medier, journali-
ster - og fi lmbranchen - end det er at bede for konger 
og embedsmænd. 

Mediernes 
blinde øje 
Medierne giver os en redigeret virkelighed, der passer til det 
verdslige verdensbillede – og udelader det, der ikke bekræfter journalisternes fordomme.

Aviser, radio og tv har haft monopol på at fortælle os en 
redigeret virkelighed, der var skåret til i det materialistiske 
verdensbillede – og som udelod den åndelige virkelighed 
og nyheder, der bekræftede kristendommen eller Bibelens 
troværdighed. Men i dag har medierne mistet deres monopol 
pga. internettet og de sociale medier.
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Af Kirsten Krog

Det er i år 100 siden den dan-
ske forfatter og salmedigter 
Jakob Knudsen døde.

Jakob Knudsen har engang 
sagt: ”Jeg blev kristen, fordi 
jeg ellers var blevet gal”. Med 
dette hentyder han bl.a. til sin 
opvækst med en dominerende 
far, noget han i øvrigt senere 
tematiserede i romanen ”Sind” 
(1903). Sammen med ”Den 
gamle præst” (1899) er netop 
”Sind” nok den roman af Jakob 
Knudsen, som er mest læst. 
Men han er sandsynligvis pri-
mært kendt for sine salmer 
heriblandt ”Tunge, mørke nat-
teskyer” (1890) og ”Se nu stiger 
solen” (1891).

Baggrund
Jakob Knudsen blev født i 

Rødding, men voksede op i 
Hanherred, hvor hans far var 
præst. 

Faderen var grundtvigsk med 
en drejning til det pietistiske og 
meget autoritær overfor sine 
børn. Jakob Knudsen forblev 
meget knyttet til sin far, indtil 
dennes død i 1886, hvor han 
blev kastet ud i voldsomme 
anfægtelser. Det er i denne tid, 
han erkender, at han må læne 
sig op ad kristendommen for 
ikke at blive gal. 

Jakob Knudsens første ægte-
skab gik i stykker efter ti år, nok 
til dels på grund af hans tunge 
sind, og da han tre år senere 
giftede sig med en kun 19-årig 
pige, vakte det opsigt både i 
den menighed, hvor han var 
præst, og i hans vennekreds, 
og mange tog afstand fra ham, 
så han til sidst måtte forlade sit 
embede.

Karakter istisk for Jakob 
Knudsens kristendomsforstå-
else er en dualistisk forståelse 
af forholdet mellem det jordiske 
og det himmelske, som til dels 
ligner Martin Luthers tale om 
det dobbelte regimente, det 
verdslige og det åndelige, hvor 
loven med straf og retfærdighed 
gælder i det verdslige regimen-
te, og nåden med barmhjertig-
heden i det åndelige regimente. 

Men i Jakob Knudsens for-
ståelse ligger der i det jordiske 
forhold også en vægtning af 
samvittighedens eller skønsom-
hedens forrang, som ind imel-
lem ser ud som en legalisering 
af visse former for selvtægt.

”Den gamle præst”
I ”Den gamle præst” opstilles 

to kristendomssyn, repræsen-
teret henholdsvis af Pastor 
Mogens Castbierg, sognets 
gamle konservative præst, og 

den noget yngre nytænkende 
frimenighedespræst, pastor 
Jensen, som er tilrejsende for at 
starte en højskole, hvor han selv 
skal fungere som forstander. 
Sceneriet foregår i det meste af 
bogen dels hos godsejer Grev 
Carl Schwartau Trolle og dels i 
sognets forsamlingshus.

Pastor Jensens kristendoms-
syn er præget af tankerne i 
forfatteren Leo Tolstoys bog 
”Hvori består min tro”, men 
også af den dengang stadig ret 
nye grundtvigske tankegang. 
Pastor Jensens kristendom er 
en noget tandløs kristendom, 
som ensidig betoner en kærlig-
hed, der ikke slår igen, og som 
elsker sin fjende, og som ifølge 
pastor Jensen vil føre til, at man 
til sidst kan afskaffe krig og der-
med også al straf. At den, trods 
det bibelske i tankegangen, 
imidlertid er en overfl adisk og 
fordrejet tro, der lukker øjnene 
for syndens virkelighed i ver-
den, ses især ved den kolde 
og herskende måde, hvorpå 
pastor Jensen behandler sin 
lille kuede kone.

Overfor denne tro står pastor 
Castbiergs mere karske tro og 
kærlighed, der ikke et øjeblik 
glemmer synden og derfor gen-
nemskuer, hvad pastor Jensens 
kristendomforståelse vil føre 
med sig, men netop også skel-
ner mellem den jordiske og den 
himmelske lov, som er så karak-
teristisk for Jakob Knudsens tro.

Mellem de to præster står 
greven, der er ved at blive 
fanget ind af pastor Jensens 
tanker, men er stærkt forbun-
det med sognets gamle præst, 
Castbierg.

Gennem hele romanen tema-
tiseres de to kristendomssyn, 
og der er levnet meget plads 
til scener, hvor de diskuteres. 
Under disse diskussioner ud-
spilles imidlertid et drama, der 
udmunder i temaer først om 
løgn og fortielser og til sidst om 
selvmordet. 

Pastor Jensens dovne og 
pigeglade søn Magnus er ansat 
hos greven, som afskyer ham. 
Det samme gør grevens datter, 
Camilla, som Magnus efterstræ-
ber. Efter et voldtægtsforsøg 
på Camilla slår greven Magnus 
ihjel, og i sin nød opsøger han 
den gamle præst. De samtaler, 
som nu udspilles mellem Cast-
bierg og Trolle, er tankevæk-
kende og efterlader læseren 
med dybe overvejelser. Greven 
frygter mest af alt, at hans 
svagelige hustru ikke vil kunne 
bære videnen om, at hendes 
mand er blevet morder. For 
Castbierg fi ndes der imidlertid 
kærlighedsgrunde til, at man 
må fortie en sandhed eller end-
da lyve om den, så han råder 
greven til at benægte det. Da 
Trolle imidlertid ikke er i stand 
til at skjule sandhed og også 
fortæller sin hustru om det, er 
hans næste frygt, at hun vil dø 
af sorg over det, som nu som 
straf vil overgå hendes mand, 
og han konkluderer, at han ved 
at begå selvmord måske kan 
redde hendes liv. Også stillet 
overfor selvmordets mulighed 
holder den gamle præst fast 
ved det, han kalder ”troens 
skønsomhed”, hvor man af kær-
lighed til andre vælger noget, 
som ellers er synd. For som 
Castbierg siger, er kærlighed 
lovens opfyldelse, og Guds lov 

er en ”levende lov”. Romanen 
vakte i sin tid furore ved sin 
tilsyneladende legalisering af 
selvmordet, og enhver læser, 
også i dag, provokeres gennem 
hele bogen til at gå ind i dybe 
overvejelser om tro, lov, straf, 
nåde og kærlighed.

Selvom bogens handling og 
tematik synes dyster, er roma-
nen fyldt med bidende humor 
og ironi, som når den grundt-
vigske tanke om oplysning af 
bondestanden koblet med troen, 
formuleres således: ”Lugten af 
stuvet Blomkaal var […] paa en 
underlig Maade smeltet sam-
men med Forestillingen om eller 
Følelsen af aandelig Vækkelse”, 
eller når ”Den gamle præst” om 
sin bedstefar konstaterer, at ”Min 
gamle Bedstefader her i Brind-
sted var – som de fl este Præster 
på hans Tid – heller ikke troende” 
(er her en parallel til nutiden?).

Selvom romanen er over 120 
år gammel, er den forbløffende 
aktuel i sine temaer og proble-
matikker, bl.a. når det gælder 
vor tids ”reform-amok”-tendens: 
”Jeg ønsker ikke andre og ikke 
bedre Reformer, men jeg øn-
sker slet ingen Reformer; jeg 
ønsker, at det hele Kunde staa 
stille en Tid, for om Menneskene 
dog kunde faa Stunder til at tage 
deres arme Sjæl med, som vi 
rent er kørt fra. Alt i vore Dage 
har faaet dette forhastede ved 
sig, som Sjælene slet ikke kan 
taale”.

”Den gamle præst” blev i 
1904 opsat som skuespil på Det 
kongelige Teater, og i 1939 blev 
romanen fi lmatiseret.

”Sind”
Når Jakob Knudsen har valgt 

ordet ”sind” som titel til sin ro-
man, skal det primært forstås 
i ordets  jyske og snævrere 
betydning, som egensindig vilje 
eller heftighed. I hvert fald er 
det netop denne sindsstemning 
eller dette karaktertræk, som 
tematiseres i romanen.

Anders Hjarmsted er vokset 
op med et billede af sin far, Per, 
som næsten smelter sammen 
med hans Gudsbillede. Faderen 
står for ham som retfærdig-
heden i en uretfærdig verden, 
men da han ikke længere kan 
fastholde dette faderbillede 
og gør oprør mod sin far, føler 
han også, at han mister Gud. 
Først da han oplever sin fars 
magtesløshed overfor Gud, 
erkender han, at Gud er større 
end faderen: ”Hvor Guds Magt 
dog maatte være stor, tænkte 
Anders, siden Fader helt maatte 
opgive sin Myndighed overfor 
den”.

Da Anders senere sidder som 
gårdejer, viser det sig imidlertid, 
at han langt fra er kommet løs 
af sin fars magt. Faderens ret-
færdighedsforståelse er gået 
i arv til sønnen, hvilket snart 
fører ham i ulykke. Striden om et 
jordstykke sætter ham i konfl ikt 
med gårdejer Kristen Faurholt, 
og selvom han forelsker sig i 
dennes datter, Gjatrid, og hans 
søster i Faurholts søn, Niels, 
ændrer det intet for ham. Han 
kræver, at Gjatrid vælger mel-
lem ham og sin familie. Trods 
misforholdet mellem og størrel-
sen af det, Anders ser som en 
”uretfærdighed”, og dybden af 
Gjatrids og Anders’ kærlighed, 
og urimeligheden i Anders for-
dring, ønsker Gjatrid imidlertid 
at holde fast ved Anders, men 

hendes kærlighed er ikke nok til 
at blødgøre Anders’ retfærdig-
hedssans og han egensindige 
vilje, og det hele ender i en 
tragedie.  

Stærk tematik
Ligesom det var tilfældet 

med ”Den gamle præst”, slipper 
”Sind” ikke så let læseren efter 
endt læsning. Begge stiller de 
spørgsmål til emner i livet, som 
både er svære og dybe – og 
afkræver læseren et svar eller 
i hvert fald en afgørelse. Både 
trosmæssigt og etisk bliver man 
udfordret ved læsningen, og 
hans romaner er derfor langt 
fra kun underholdning. 

Jakob Knudsens force er klart 
bøgernes tematikker, selvom 
personskildringerne også er 
fi ne. Hans beskrivelser er ma-
lende, så man ikke blot ser 
personerne for sig, men også 
får deres personligheder ind 
under huden. Den bidende 
ironi, som især fi ndes i ”Den 
gamle præst”, og som giver 
romanerne et humoristisk præg, 
har imidlertid den bagside, 
at personskildringerne får en 
deterministisk slagside, der 
fastlåser personerne i deres 
karakter og tilbøjeligheder og 
ikke åbner for nogen menne-
skelig udvikling. Dette kan have 
noget at gøre med den tid, som 
Jakob Knudsen skriver i. Men 
skarpheden og til dels ensidig-
heden i personernes karakterer 
underbygger og muliggør også 
den underfundige humor, så 
læsningen – trods de dystre 
tematikker - ikke bare bliver 
udholdelig, men også en fornø-
jelse. Man er både underholdt 
og udfordret.

Jakob Knudsen 
– kristen eller gal

Mag. art i nordisk litteratur

Jacob Knudsen med familien, mens han var ung præst i Mellerup. I 
tiden her skrev han bl.a. salmerne: Se nu stiger solen, og Tunge mørke 
natteskyer. Efter giftermålet med Helga Bek rejste de til Randers. 

Til venstre ses den mindesten, som menigheden i Rødding 
opsatte til minde om deres særegne præst. 
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Fra SYGDOM til SUNDHED

Du er velkommen til at skrive og stille mig spørgsmål. Der bliver bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret 
svarkuvert: Brug quickbrev 27 kr. for hurtig levering (2-3 dage, skal afl everes på postkontoret) eller alm. post 8 kr. (kan tage op til 16 dage...!). 
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg - Orla@udfordringen.dk

SVAR:

BREV:           

OPLEVELSER:

Kære Orla
Jeg skriver til dig igen for at få 

en ny salvedug.
Jeg har fortsat brug for hel-

bredelse fra min sklerose. Jeg 
er også meget svimmel for øje-
blikket og har været det gennem 
nogen tid. Jeg ønsker selvfølgelig 
fuld helbredelse. Men særligt for 
svimmelhed i øjeblikket.

Jeg er blevet bedt for mange 
gange. Og har fået salvedugen 

fra dig gensalvet tidligere.
Nogle siger til mig, at jeg bare 

skal holde fast i, at Gud har 
sejret og afvise sygdommen i 
Jesu navn.

Dette er ikke let for mig, og jeg 
ved heller ikke, om det er sådan, 
det hænger sammen?

Jeg ved godt, at Gud har 
betalt prisen ved Jesus Kristus; 
men kan vi ligefrem kræve hel-
bredelse?

Tak for at du vil sende en ny 
salvedug.

Hvis du skriver noget i avisen, 
vil jeg gerne være anonym.

Med venlig hilsen
En syg kvinde

Kære Syge kvinde
Jeg har sendt dig en ny sal-

vedug.
Jeg har også hørt, at nogen 

bruger udtrykket ”at kræve hel-
bredelse af Gud”. 

Det begrundes med, at vi har 
ret til helbredelse fra Gud, fordi 
der er løfter om det i Bibelen. 

Det med løfterne om helbre-
delse i Bibelen er sandt nok. 
Jeg foretrækker dog at bede 
Gud om helbredelse frem for at 
kræve det.

Jeg forstår godt, at du ønsker 
mirakuløs helbredelse. Din syg-
dom er jo, så vidt jeg ved, af en 
sådan art, at lægerne ikke kan 
tilbyde helbredelse. 

Men nu med hensyn til mi-
rakler:

I Bibelen bliver mirakler ofte 
omtalt som undere og tegn, 
der peger på Guds virke her på 
jorden. 

Det er muligt for enhver, også 
for dig, at have en personlig ån-
delig forbindelse til Gud, som kan 
føre dit liv ind i det mirakuløse. 

Men vi skal huske på, at Guds 
mirakuløse kraft først og frem-
mest sigter mod vores åndelige 
forvandling. Så hvis vi af hjertet 
ønsker Guds kraft, så skal vi 
være indstillet på forvandling og 
forandringer i vores liv.

Livet er en åndelig rejse. Livet 
bør i hvert fald være det. En ån-
delig rejse sammen med Jesus. 
Livet vil aldrig være eller blive 
en logisk oplevelse, som vi kan 
kontrollere. 

Derfor gælder det også, at vi 
ikke kan kontrollere helbredel-
ses-miraklerne. Altså hvem det 
sker for, samt hvor og hvordan. 

Når nogle siger til dig, at du 
bare skal holde fast i, at Gud har 
sejret, og derfor afvise sygdom-
men i Jesu navn, så er dette ikke 
så let, som det kunne lyde til.

Hvorfor siger de dette til dig?
Måske tror de, at det nor-

male kristenliv er et sygdoms- og 
smertefrit liv. Men sådan er livet 
for kristne kun sjældent. 

I Bibelen møder vi jo også 
mennesker, som fi k både syg-
dom, sorg og smerte. Menne-
sker, som mødte det uforklarlige. 
Men sådanne steder i Bibelen 
tages ikke så tit frem i forkyn-
delsen. 

Nogle tror måske derfor, at 
vi som kristne bliver belønnet 
med et liv uden ulykke, smerte 
og sygdom. 

Og hvis disse ulykker så al-
ligevel rammer os, så skulle det 
være muligt ved at kræve, byde 
eller befale at komme af med 
dem i en fart. Hvis ikke, så må det 
jo være vores tro på Guds løfter, 
der ikke er stærk nok. 

Kære syge kvinde, tro på i 
Jesu navn at der er en grund til, 
at tingene er, som de er. 

Tag altid Jesus med ind i livets 
begivenheder og forandringer, 
også med ind i sygdom.

Tro på, at du vil klare dig igen-
nem en hvilken som helst krise 
i Jesu navn. Tro på, at du er på 
vej til et bedre sted.

I menighederne hører vi ofte 
vidnesbyrd om, hvordan man 
blev helbredt af Jesus. 

Det sker ikke så ofte, at nogen 
står frem, ligesom du gør i dit 
brev, og fortæller, hvor svært 
man har det lige nu med sygdom 
og smerte. Det almindelige er, at 

man fortæller om, hvordan man 
blev helbredt ved bøn.

Hvis det ikke skete, så føler 
man ofte, at det er bedre, at man 
tier stille.

Det er umuligt for din krop at 
leve adskilt fra din sjæls rejse. 
Det er sundt for vores legeme, 
at vi udvikler medfølelse og et 
åbent hjerte. 

Hvis vi føler, at vi mangler det, 
så skal vi bede om det. Den bøn 
vil være med til at give os en 
forståelse af, hvor helligt livet er.

Bøn er en stærk medicin for 
den syges legeme, også når 
man som syg beder for sig selv.  

Mange bønner vi beder om vores 
egen helbredelse: sådanne bøn-
ner lever bedst og har det bedst, 
hvis vi beder dem hver dag, altså 
beder dem med udholdenhed.

Forbøn er en styrkelse af et 

andet menneske, og din forbøn 
for et andet menneske styrker 
faktisk hele menneskeheden og 
dig selv på samme tid. Så prøv 
forbøn for andre syge, som du 
kender. Du kan gøre det i dit stille 

sind derhjemme.
Husk også på, at du fortsat er 

i nåden i Jesus Kristus, selvom 
du føler, at du er ved at miste 
troen på grund af, at din fysiske 
helbredelse udebliver. 

Nåden i Jesus Kristus vil altid 
nå ind til dig gennem din bøn og 
andres forbøn. Også selv om du 
ikke mærker nogen forandring.

Hvorfor har du endnu ikke 
oplevet helbredelse?

Det er jeg nok ikke i stand til at 
svare på. Men helt generelt kan 
jeg sige, at før Gud kan helbrede 
os fysisk, er der tit mange følel-
sesmæssige og åndelige forhold, 
der skal helbredes først. Altså 
fx hvad andre sagde om os, og 
hvad andre gjorde imod os. Altså 
helbredelse af indre sår.

Sker det, at vi glimtvis får lej-
lighed til at se dybt nok, så kan 
det, vi ser angående udeblevet 
helbredelse, ofte ikke forklares 
på vores menneskelige plan.

Jeg ved godt at vi mennesker 
gerne vil have, at livet skal foregå 
logisk og retfærdigt. Men livet her 
på jorden er hverken logisk eller 
retfærdigt.

Jeg vil fortsætte min forbøn 
for dig, lige så længe du føler 
behov for det.

Med venlig hilsen

Kære Orla
For nogen tid siden bad du for 

nogle smerter i min nakke. 
De smerter  var  jeg nervøs for, 

fordi jeg har tidligere haft nogle 
vanvittige smerter netop på det 
sted på grund af slidgigt. 

I løbet af et par dage forsvandt 

smerterne helt, og glad og tak-
nemmelig var jeg.

Kærlig hilsen
        V.

Smerterne i nakken forsvandt

Kan jeg kræve den helbredelse jeg ikke har oplevet?

Tro på, at Jesus vil føre dig igennem

Jeg ved godt, 
at Gud har be-
talt prisen ved 
Jesus Kristus; 
men kan vi li-
gefrem kræve 
helbredelse?

Vi mennesker gerne vil have, at livet skal foregå logisk og retfærdigt. Men livet her på jorden 
er hverken logisk eller retfærdigt.

Se også 
interviewet
side 3.
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Hvis du ... 

 … har en profe sk lægning. 

 … gerne vil snuse l det profe ske 

 ... mener der er brug for det profe ske 

Så er boostweekend noget for dig ! 

Vi har besøg af David ”Buck” Hudson og 
sammen med vores profe ske pool, vil 
vi forsøge at give dig et boost på områ-
det. 

   Frikirken i Mul huset 

 

 

 

 

 
 

AAt bbooste bbetyder at øge, forstærke og løfte !   
VVi ønsker, at se det nye begynder at spire og gro.   

AAt det gamle opflammes og brænder klart ! 

boostweekend       i ddet profetiske 24. til 26. februar 2017 

David Hudson 

Interna onal 
anerkendt profet 

Thorbjørn Hentze 

Leder af 
profe sk pool 

i Frikirken 

Raymond Marquardt 

Pastor og lærer 
i Frikirken 

Weekenden er blandet undervisning, 
samtale og gudstjeneste. 

Fredag 24.2  kl. 19.00 Møde 

Lørdag  25.2  kl. 14.00 Samling 
  kl. 19.00 Møde 

Søndag 26.2 kl. 11.06 Gudstjeneste 

Boostweekend er GRATIS.  
Til gengæld foretages indsamlinger 
under alle samlinger.  

Bespisning lkøbes på forudbes lling 
senest onsdag 22.2 ved at maile på 
koordinator@mul huset.dk. 
Weekend: 3 kaffe / 1 middag / 1 frokost …  100,- 
Lørdag a en: Middag ………………………………    50,- 
Søndag middag: Frokost ….………………………    25,- 
Kaffe & kage pr. gang ………………….……..……   20,- 
 

Det foregår i Mul huset 
                         Hirsevej 9 i Haderslev. 
 

 

boost_it 

Prædikanten, forfatteren, guvernøren, TV-personligheden og præsidentkandidaten Mike Huckabee 
kommer til Oslo Symposium i begyndelsen af marts.

Oslo Symposium 
inviterer Huckabee
Den amerikanske tidl. guvernør og præsidentkandidat modtager Kåre 
Kristiansen-prisen ved Oslo Symposium den 3.-4. marts.
- Vi deler den jødisk-kristne 
arv, siger Mike Huckabee i en 
optakt til konferencen. 

- Det er selve fundamentet, 
som vores lande er bygget på, 
og de værdier, som vi priser og 
- forhåbentlig - stadig tror på og 
bygger på, siger Huckabee.

Den tidligere guvernør i Ar-
kansas og præsidentkandidat 
kommer til Oslo for at bakke op 
om Israel og jøderne, som står 
hans hjerte nær. Han besøger 
Israel flere gange årligt. Men 
han kommer også for at modtage 
Kåre Kristiansen-prisen.

Legende hædres
Prisen blev stiftet af organisa-

tionen Kristenfolket, og den blev 
uddelt første gang i 2011 under 
Oslo Symposium. 

Kåre Kristiansen var kun par-
tileder for Kristeligt Folkeparti i 
to perioder på til sammen seks 
år, men han huskes stadig som 
en blændende leder. Han var 
medlem af Nobel-komiteen, men 
trak sig i protest mod tildelingen 
af fredsprisen til Yasser Arafat 
i 1994. 

Kåre Kristiansen var også olie- 
og energiminster i den borger-
lige Willoch-regering. Han døde 
i 2005, 85 år gammel.

- Vi glæder os over muligheden 
for at uddele denne pris og hædre 
en af den kristne bevægelses 
største helte, siger komitéleder 
Bjarte Ystebø.

Og prisen går denne gang til 
Mike Huckabee.

Populær guvernør
Huckabee blev i 1996 udpeget 

til guvernør af Arkansas, efter at 
hans demokratiske forgænger 
Jim Guy Tucker var trådt tilbage 
som følge af Whitewater-skan-
dalen. (En skandale om jordsalg, 
som begyndte, mens Bill Clinton 
var guvernør i Arkansas. Rets-
sagen førte til, at Clinton - der 

nu var blevet præsident - blev 
frikendt på grund af manglende 
beviser, mens andre involverede 
i sagen blev dømt.)

I 1998 vandt Huckabee guver-
nørvalgene med 60% af stem-
merne, og i 2002 blev han gen-
valgt med 53% af stemmerne. 

I november 2005 blev han 
kåret af Time Magazine som en 
af USA’s fem bedste guvernører.

Præsident-kandidat
Huckabee opnåede stor op-

bakning i starten af kampen om 
den republikanske nomination til 
præsidentvalget i 2008, bl.a. fordi 
han havde en mere social politik 
med sygesikring end de øvrige 
republikanske kandidater. 

Han blev dog senere overhalet 
af andre republikanske kandi-
dater. Huckabee prøvede igen i 
2012 og 2016 at blive republika-
nernes kandidat, uden held. 

Bl.a. skadede det ham, at han 
under valgkampen havde joket 
med, at Obama skulle passe på, 
at han ikke selv blev dræbt. 

Demokraternes kandidat Oba-
ma vandt som bekendt præsi-
dentvalget over republikanerne 
i 2008 og blev genvalgt i 2012.

Skarpe udtalelser
Huckabee har flere gange 

kritiseret Obama hårdt, bl.a. fordi 
han indgik en atom-aftale med 
ayathollaernes islamiske Iran. 
For at gøre verden opmærksom 
på, hvor farlig aftalen var, udtalte 
Huckabee, at aftalen ville føre 
jøderne tilbage til ovnene - en 
henvisning til kz-lejrene.

Obama kaldte hans udtalelser 
latterlige og triste. Men Huckabee 
svarede igen:

– Det, som er latterligt og trist, 
er at præsidenten ikke tager 
Irans gentagne trusler alvorligt. 
I årtier har iranske ledere lovet 
at ødelægge, udslette og fjerne 
Israel fra landkortet med et ”stort 
holocaust”, advarede han. 

Der skulle dog en ny præsident 
til, før USAs politik blev ændret. 
Trump vil ændre USAs politik 
overfor Iran og Israel i samme 
retning, som Huckabee ønskede.

I Oslo vil Huckabee tale om, 
hvor vigtigt det er at bakke op om 
jøderne - netop i en tid, hvor det er 
blevet politisk-korrekt i Europa at 
være kritisk overfor Israel. 

”Never again!” siger Huckabee 
med henvisning til nazisternes 
forsøg på at udrydde jøderne.

Værdi-kristen samling
Oslo Symposium er et forsøg 

på at udforske og give opbakning 
til de kristne værdier i samfundet. 

Symposiet er værdi-konserva-
tivt. Det vil holde fast på kristne 
værdier, som man mener er 
grundlaget for Europas og Ve-
stens kultur. Men netop i disse år-
tier udfordres det kristne grundlag 
og de kristne værdier af politikere 
og medier med andre værdier.

På Oslo Symposium har man 
i år inviteret talere fra forskel-
lige partier og kulturlivet. Ofte 
personer, som har været dårligt 
behandlet i pressen. 

Søn af Hamas
På dette års symposium taler  

også palæstinenseren Mosab 
Hassan Yousef, som er kendt for 
sin bog ”Søn af Hamas”, hvor 
han afslører terror-organisationen 
indefra. 

Jürgen Bühler fra Den int. 
kristne ambassade (ICEJ) er 
også med, sammen med bl.a. 
Tomas Sandell fra European 
Coalition for Israel.

Både KrFs nuværende leder, 
Knut Arild Hareide, og Frem-
skridtpartiets stifter, Carl I. Ha-
gen, er blandt de mange talere.  
Men også upolitiske ledere som 
Alv Magnus fra Ungdom i Opp-
drag (herhjemme UMO) og Han-
ne Sørmo fra Evangeliesenterets 
Bibelskole er på programmet.

Henri.

Udfordringens redaktør Henri 
Nissen er overrasket og beæret 
over at være inviteret til at tale 
på Oslo Symposium i marts. 

- Men jeg opfatter også invita-
tionen som en anerkendelse af 
Udfordringens betydning for den 
kristne kulturkamp om Danmark. 
Folk, der læser Udfordringen, er 
nøglepersoner, fordi de forstår de 
åndelige realiteter, mener Henri 
Nissen, der skal holde foredrag 
om ”Mediernes blinde øje”. (Et 
emne, han også skriver om i 
leder-artiklen på side 6.)

- Oslo Symposium er en sam-
ling for idealistiske mennesker, 
der er politisk uenige, men som 
har det fælles mål at styrke de 
gode værdier i samfundet. De vil 
ikke overlade det hele til ateister 
og kulturradikale, som jo har do-
mineret meget i Norden de sidste 
50 år, siger han.

Møder Huckabee
- Jeg glæder mig naturligvis 

mest til at møde Mike Huckabee, 
som både er politiker, præst og 
forfatter. Han har også været for-

mand for et kristent TV-netværk. 
Hvis han var blevet republika-

nernes kandidat i 2008, kunne 
han måske havde vundet, fordi 
han også havde den sociale side 
med. Og meget kunne have set 
anderledes ud i dag. 

Mediefolk mødes
- Men jeg glæder mig også til 

at høre og møde de andre talere 
- bl.a. chefredaktør på Dagen, Ve-
bjørn Selbekk, som vi inviterede 
til Danmark efter Muhammed-
krisen, hvor han trykte Jyllands-
Postens tegninger. 

Mens vores statsminister Fogh 
bakkede op om ytringsfriheden, 

så hængte den norske statsmini-
ster Stoltenberg istedet Vebjørn 
ud for at være skyld i islamister-
nes angreb på ambassader osv. 

Desuden blev Vebjørn truet på 
livet af islamister, så hans familie 
måtte have politibeskyttelse, for-
tæller Henri.

Blandt de kristne mediefolk er 
også Jan Hanvold, som er redak-
tør for TV Visjon Norge, og Finn 
Jarle Sæle, som er redaktør for 
Norge IDAG, samt Anita Apelthun 
og Trine Hansen fra samme blad.

- Og jeg skriver naturligvis 
nogle artikler i Udfordringen der-
fra, lover Henri.

Lisbeth.

Udfordringens redaktør taler 
også på Oslo Symposium

Chefredaktør på dagbladet 
Dagen, Vebjørn Selbekk.

Inviteret til at tale om ”Mediernes blinde øje”.

Henri Nissen ser det som en 
anerkendelse af Udfordringen.
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Den 12. dødehavs-hule er fundet
En hule, som har indeholdt skriftruller fra Det andet Tempels 
tid, er for nylig blevet fundet ved Qumran. Forskere fra Hebrew 
University i Jerusalem mener dog, at beduiner har fjernet 
skriftruller fra hulen for 75 år siden.

Dette er den første dødehavs-hule, som er fundet i over 60 år. 
Fundet beskrives af arkæologerne Dr. Oren Gutfeld og Ahiad Ova-
dia, Dr. Randall Price og studerende fra Liberty University i Virginia.

- Vi fandt utallige forrådskrukker og låg fra Det andet Tempels tid 
gemt i huller langs væggen og dybt inde i en lang tunnel bagerst 
i hulen. Krukkerne var alle smadrede og indholdet var fjernet. Til 
sidst fandt vi hoveder af et par jern-hakker fra 1950’erne, som var 
gemt af vejen i tunnellen til senere brug. Det viser, at hulen er blevet 
plyndret, forklarer Gutfeld.

Der har utvivlsomt været opbevaret skriftruller i hulen. Man har 
blandt andet fundet 6 krukker, der har indeholdt ruller, et klæde, der 
dækkede dem, en lædersnor, som bruges til at binde dem og fl ere 
andre ting, der kendes fra andre 2000 år gamle skriftruller.

Dødehavsrullerne blev fundet i perioden 1947-56 i klippehuler i 
ørkenen ved Det Døde Hav. De indeholder meget præcise kopier 
af gammeltestamentlige tekster, kommentarer til disse tekster og 
endelig regler for den jødiske sekt essæernes samfund. Der er fundet 
fl est fragmenter fra Salmernes Bog, Mosebøgerne og Esajas’ Bog.

Man har fundet en halv snes store, ret velbevarede skriftruller og 
omkring 20.000 fragmenter af ruller og dokumenter. 800 af skrift-
rullerne er skrevet på pergament, nogle dog på papyrus. De fl este 
er skrevet på hebraisk, mens andre er på aramæisk eller græsk.

Bodil

Kirkerne burde bruges hele ugen
En ny undersøgelse viser, at kirkebyg-
ninger står tomme 70 procent af tiden.

Christian Today beskriver rapporten fra 
Center For Theology & Community med 
titlen ”Assets Not Burdens: Using Church 
Property to Accelerate Mission”, som ser 
på, hvordan kirkebygninger kunne bruges 
til at fremme missionsarbejde i ugens løb.

Ifølge statikstikken er kirkernes forskel-
lige rum tomme i mellem 57 og 75 procent 
af ugen. Kirkeledere kalder det trist og 
opfordrer til, at man bruger kirkerne mere. 
I stedet for at fokusere på omkostningerne 
ved at vedligeholde bygningerne opfordrer 
kirkelederne nu til at se på de tomme rum 
som muligheder for udadvendte aktiviteter.

- Løsningen er at se potentialet for mission, som fører til kirke-
vækst. Vi må til at nytænke det, hedder det i undersøgelsen.

Pinselederen, Biskop Dr. Joe Aldred fra Churches Together i 
England, advarer mod at lade kirkerne stå tomme og stagnere:

- Bygningerne må endelig ikke blive til gravmonumenter. De må 
ikke blive steder, som bliver tilbedt, eller hvor man holder pietistiske 
eller ligefrem kulturelle retræter. Gud ønsker, at alle de ressourcer, 
som kirkerne repræsenterer, skal bruges i hans tjeneste til gavn for 
Guds mission i verden, understreger han.

Bodil

Mission Afrika 
åbner butik med
børnetøj i Mali
Mission Afrika og børnetøjs-
producenten HRT TEXTILES fra 
Ikast har indgået et samarbejde 
om at sælge dansk tøj til børn 
i Mali.

Det drejer sig om tøj af høj 
kvalitet, som på grund af småfejl 
ikke kan sælges i EU. Nu får Mis-
sion Afrikas partner MFLM (den 
lutherske brødremission i Mali) 
mulighed for at sælge tøjet.

Den nye butik ved navn Euro-
shop åbner til maj i hovedsta-
den Bamako. Overskuddet skal 
fordeles ligeligt mellem MFLM’s 
og organisationen Dooni-Doonis 
projekter: Halvdelen går til at 
hjælpe Malis børn i skole og den 
anden halvdel til socialt arbejde.

Bodil

Dødehavsrullerne kan ses på The Scroll Museum i Jerusalem. 
De er også tilgængelige i en online-version.

Kirker må ikke blive 
døde monumenter, 
de skal bruges til 
mission, mener bi-
skop Dr. Joe Aldred. 

 – Desværre vil der være brug 
for os også i de næste 50 år, 
siger generalsekretær Hans 
Aage Gravaas fra Stefanusal-
liansen.

Jubilæumsåret startede med 
en festgudstjeneste i American 
Lutheran Church i Oslo sidste 
søndag.

– Der vil altid være forfølgelse 
og modstand mod kristen tro. 
Fejringen i dag skal inspirere os 
til at gribe fat i dagens problem-
stillinger, siger Gravaas til KPK.

Stefanusalliansen er en mis-
sions- og menneskerettighedsor-
ganisation med særligt fokus på 
trosfrihed. Organisationen arbej-
der for at formidle støtte, omsorg 
og praktisk hjælp til mennesker 
og kirker over hele verden, som 
forfølges eller undertrykkes på 
grund af deres kristne tro. Temaet 
for hele jubilæumsåret er ”Tilbage 
til rødderne”.

Mission bag jerntæppet
Stefanusalliansen blev stiftet 

som organisationen ”Misjon bak 
Jernteppet” i 1967. Det skete 
som en reaktion på forfølgelse og 
tortur af kristne i Sovjetunionen 
og andre kommunistiske lande 
i Østeuropa. Dette kommer der 
særligt fokus på i jubilæumsåret.

– Vi ønsker i år særligt at foku-
sere på de lande, hvor man kan 
sige, at Jerntæppet aldrig faldt. 
I mange af staterne i Eurasia 
er der strenge restriktioner af 
trosfriheden, som ligner dem, der 
fandtes under sovjettiden, fortæl-
ler assisterende generalsekretær 
Hilde Skar Vollebæk.

Den rumænske pastor Richard 
Wurmbrand, som blev fængslet 
og tortureret i Rumænien på 
grund af sin tro sidst i 1940’rne, 
var et vigtigt vidne om forfølgelsen 
bag Jerntæppet. Wurmbrand 
blev først sluppet fri, efter at Den 
norske Israelmisjon (tidl. Norsk 
Jødemisjon) og Hebrew Christian 

Alliance havde indsamlet løse-
penge og hjulpet ham til at fl ygte 
først til Oslo og siden til England 
og USA. 

Jubilæumsfejringen startede 
i American Lutheran Church på 
Frogner i Oslo. Dette var nemlig 
den første kirke, Richard Wurm-
brand besøgte efter fl ugten fra 
Rumænien. Her blev ideen om 
en mission for forfulgte kristne 
bag Jerntæppet født.

Kage og trosfrihed
Under den første markering 

af jubilæet lancerede Stefanus-
alliansen konceptet ”Smak av 
Trosfrihet”.

– Da Wurmbrand besøgte 
Norge, blev han inviteret med 
hjem på kage af en dame i for-
samlingen. Han bad hende starte 
en organisation for at hjælpe de 
forfulgte kristne bag Jerntæp-
pet. Hun kontaktede sin veninde 
Else-Marie Skard, som sammen 
med nogle andre fi k stiftet og drev 
organisationen i starten, fortæller 
informationsleder Thea E. Haavet.

Nu er planen at fl ere skal lære 
om trosfrihed, mens de spiser 
kage.

– Vi har fået lavet 
”Stefanuskagen”, som 
er udviklet af vinderen 
af bagedysten, Eli-
sabeth Holm. I løbet 
af jubilæumsåret skal 
vi have oplæg i hele 
landet, hvor folk bager 
denne kage og lærer 
om trosfrihed, siger 
Haavet. 

Bibelsmugling
Stefanusalliansen 

vil også sætte fokus på den 
omfattende bibelsmugling i orga-
nisationens første år.

– Det blev indsamlet mange 
penge til bibler, og mange nord-
mænd rejste selv ind i disse lande 
med bibler skjult i bagagen og i 
bilerne, fortæller Skar Vollebæk.

Nu håber de at finde frem 
til dem, som var med til denne 
smugling for så at arrangere 
samlinger for dem.

– Vi ønsker at minde om det, 
som skete dengang, men også 
fi nde tilbage til den nerve, som 
gjorde, at så mange var villige til 
selv at rejse ind bag Jerntæppet 
med bibler, siger Hilde Vollebæk.

I dag smugler Stefanusal-
liansen ikke selv bibler, men 
samarbejder med lokale og inter-
nationale organisationer.

– Nu foregår megen informa-
tionsudveksling over internettet, 
men vi har også organisationer 
som PARS, som blandt andet 
arbejder med at få kristent mate-
riale ind til kirkeledere i Iran, siger 
Thea Haavet.

Appelbrev på SMS
I 1984 startede Stefanusallian-

sen sin egen appeltjeneste, hvor 
private mennesker i Norge sender 
appeller til myndighedspersoner 
på vegne af fx fængslede kristne. 

– Noget af det første, organi-
sationen gjorde, var at indsamle 
underskrifter, og allerede første 
år sendte de breve til FN. Vi er 
imponerede over, hvor store 
aktivistiske muskler, der blev vist 
allerede i starten, siger Hilde Skar 
Vollebæk og Thea Haavet.

Appeltjenesten er stadig en 
vigtig del af organisationens 
arbejde.

– Nu har vi en teknologisk 
nysatsing i appeltjenesten med 
mindst 10 breve om året. Nu er 
det mest almindeligt med SMS 
eller e-mails, men man kan stadig 
også skrive almindelige breve, 
siger Haavet.

Flere navneskift
Efter Jerntæppets fald i 1989 

skiftede organisationen navn 
til Norsk Misjon i Øst. Man op-
trappede arbejdet i Østeuropa, 
Mellemøsten og Asien, mens 
arbejdet ind mod Sovjet gradvis 
blev nedtrappet.

I 2001 indgik Norsk Misjon i 
Øst i et formelt partnerskab med 
den internationale organisation 
Christian Solidarity Worldwide, 
og i 2005 blev den første Stefa-
nuspris uddelt. 

I 2012 skiftede organisationen 
navn til Stefanusalliansen. Ste-
fanus fra Apostlenes Gerninger 
regnes som den kristne kirkes 
første martyr.

– Vi får besøg af fl ere promi-
nente gæster i løbet af jubilæ-
umsåret, fortæller Hilde Vollebæk.

To af gæsterne er pastor Hik-
mat Kashouh og Lilly Malky fra 
Ressurection Church i Beirut, 
som kommer til Norge i marts for 
at fortælle fra deres omfattende 
arbejde med syriske og irakiske 
fl ygtninge i Libanon. 
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50 års kamp for trosfrihed
Stefanusalliansens 50 års kamp for menneskerettighederne blev fejret i Oslo.

Richard Wurmbrand 
(1909-2001) udgav 
bladet Martyrernes 
Røst og skrev fl ere 
bøger om kristne 
bag Jerntæppet.

Kristent hospital hjælper IS-krigere
Evangelisten Franklin Graham oplyser, at felthospitalet til-
hørende organisationen Samaritan’s Purse hjælper alle de 
borgere, som er ramt af krigen omkring Mosul. 

- Samaritan’s Purse arbejder i over 100 lande og mange af dem 
er på den sorte liste, skriver Franklin Graham på Facebook. ”Lige 
nu er vores felthospital udenfor Mosul, og vi behandler muslimer, 
sårede civile, mænd, kvinder og børn. Mange af dem er blevet skudt 
af IS’ snigskytter, da de fl ygtede fra Mosul.

Samtidig behandler vi hårdt sårede IS-krigere. Vores sundheds-
personale tager imod dem, opererer dem og forbinder dem. Alle 
får den samme omsorgsfulde hjælp i Jesu navn, understreger han.

Felthospitalet åbnede i januar lige uden for Mosul, hvor soldaterne 
kæmper for at fordrive IS. Ifølge The Christian Post behandlede 
hospitalet i løbet af sine første få dage over 100 patienter med 
livsfarlige skader. Hospitalet skal holdes åbent i mindst 6 måneder, 
oplyser direktør Dr. Elliott Tenpenny.

Bodil
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Siden kupforsøget i juli 2016 er 
37.000 arresteret i Tyrkiet. En af 
dem er en uskyldig præst, der 
nu sidder i celle med 20 musli-
mer, som forsøger at få ham til 
at konvertere til islam.

Det oplyser Dansk Europamis-
sion, som opfordrer danskere til 
at skrive til det tyrkiske inden-
rigsminsterium via missionens 
adresse i København.

Andrew og Norine Brunson er 
amerikanere, men har været mis-
sionærer i Tyrkiet i 23 år, hvor de 
leder Dirili (Opstandelse), en lille 
kirke i Izmir.

Tilbageholdt som terrorister
Den 7. oktober 2016 bliver 

ægteparret bedt om at møde op 
på den lokale politistation. Her får 
de at vide, at deres ansøgning om 
visum-fornyelse er afslået, og at 
de vil blive sendt ud af landet. De 
anklages nemlig for at udgøre en 
trussel mod statens sikkerhed 
og for at have forbindelse til ter-
rorister. De får ikke mere at vide, 
men bliver tilbageholdt, indtil de 
skal sendes ud af landet.

De har dog aldrig modtaget 
den endelige deportationsordre. 

Norine blev løsladt efter 14 
dage, mens Andrew forsat bliver 
tilbageholdt uden adgang til advo-
kat og med kun meget begrænset 
kontakt til USA’s ambassade.

Politisk udrensning
Efter kupforsøget i juli erklæ-

rede præsident Erdogan undta-
gelsestilstand, hvorved de almin-

delige retslige spilleregler sættes 
ud af kraft. Myndighederne sus-
penderede over 100.000 offentligt 
ansatte og arresterede yderligere 
37.000. Disse har ifølge regerin-
gen haft forbindelser til Fetullah 
Gülen, en muslimsk prædikant, 
som myndighederne mistænker 
for at stå bag kupforsøget.

Først efter mere end 60 dage 
kommer Andrew for en dommer 
og ser sin advokat for første gang. 
Han anklages for at have for-
bindelse til terrorister, nærmere 
bestemt “Gülen-bevægelsen”.

Ifølge dommeren bygger sa-
gen på et anonymt vidne, men 
Andrews advokat må ikke se 
sagsmappen med de påståede 
beviser mod ham.

Talte om Kristus og forsoning
Dansk Europamissions kon-

taktperson fortæller: 
“Ideen om at Andrew skulle 

samarbejde med terrorister om at 
ødelægge Tyrkiet er fuldstændig 
absurd. Han er en kristen præst, 
der har arbejdet for Tyrkiets 
bedste i 23 år og altid holdt fast 
i, at vi skal velsigne og bede for 
regeringen. Han holder sig langt 
væk fra politiske emner og præ-
diker i stedet Kristi kærlighed og 
forsoning mellem folkene. Det 
sidder han nu i fængsel for”.

Åndeligt pres
Andrew sidder i en overfyldt 

celle med omkring 20 radikale, 
men dog fredelige muslimer, der 
ihærdigt prøver at få ham til at 
konvertere. Ifølge advokaten kan 
der sagtens gå et halvt år, før rets-
sagen mod ham går i gang. Han 
er under et intenst åndeligt pres, 
som koblet med usikkerheden gør 
det svært at holde humøret oppe.

Dansk Europamission opfor-
drer til forbøn for familien.

Man kan også skrive en hilsen 

til Norine på facebook og fortælle, 
at man beder for dem (www.face-
book.com/AndrewAndNorine)

Endelig kan man downloade og 
underskrive et brev med en appel 
på tyrkisk, som ligger på Dansk 
Europamissions hjemmeside til 
dette formål. Når brevet er ud-
skrevet og underskrevet, kan man 
sende det til Dansk Europamis-
sion, som herefter videresender 
appellen til det tyrkiske indenrigs-
ministerium.

Dansk præst nægtet indrejse
Den 6. februar blev en færøsk 

præst, der er dansk statsborger, 
nægtet indrejse, da han landede 
i lufthavnen i Istanbul. Han har i 
fi re år været præst for en kristen 
menighed i landet men blev nu af-
hørt i tre timer og udvist af Tyrkiet 
for livstid af ”sikkerhedsmæssige 
grunde”.
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Amerikansk præst er 
offer for tyrkisk udrensning
Andrew Brunson har været tilbageholdt siden oktober 2016 anklaget for terror.

Andrew og Norine Brunson har været missionærer i Tyrkiet i 23 
år. De leder den lille menighed ’Dirili’ (Opstandelse) i Izmir.

Andrew sidder i en overfyldt 
celle med omkring 20 radikale 
muslimer, der ihærdigt prøver 
at få ham til at konvertere. 

Institute For Family Studies har 
set på, hvordan det verdens-
omspændende fald i antallet 
af ægteskaber påvirker børn.

Undersøgelsen ”The Cohabi-
tation Go-Round: Co-habitation 
And Family Instability Across the 
Globe” ser på forskellene mellem 
at være barn af gifte hhv. sambo-
ende forældre.

Papirløst samliv er fortsat en 
ulempe for nogle børn, selv om 
det er blevet mere udbredt. Selv i 
samfund, hvor mange bliver født i 
papirløse forhold, vil børn af sam-
boende opleve større ustabilitet 
end børn af gifte forældre.

Omskiftelige familieforhold
I undersøgelsen viser data fra 

100 lande, at familier er mere 
ustabile, når børn bliver født i 
samboende parforhold eller har 
enlige mødre. Detail-studier fra 68 
lande viser, at børn bliver påvirket 
negativt af papirløse forhold, især 
i de første år af deres liv.

I USA vil de fl este børn af en-
lige mødre opleve, at deres mor 

fl ytter sammen med en mand eller 
gifter sig. Men disse forhold, som 
kommer i stand efter et barns 
fødsel, er mindre stabile end 
andre, selv hvis den nye partner 
er barnets far.

En enlig forælder vil have 
mindre tid og indkomst end et 
par. Men den største ulempe ved 
at være barn af en enlig mor er 

ifølge undersøgelsen den øgede 
risiko for, at moderen indgår nye 
forhold.

Når en enlig forælder skifter 
kæreste, skaber det yderligere 
ustabilitet i familierne - og det 
sker oftest, før barnet bliver 12 
år. Der er også øget risiko for 
mishandling og vanrøgt under 
disse forhold.

Forpligtelsen først
Par, som lover hinanden tro-

skab før de får et biologisk barn, 
vil ofte vise større forpligtelse 
overfor hinanden end dem, der 
gifter sig efter en graviditet.

- Selv ikke-troende erkender 
det, som kristne har sagt i årevis, 
skriver Holly Scheer i online- 
magasinet The Federalist. ”Det 
er baseret på et bjerg af social-
videnskab, som understreger 
det. Ægteskabet er den absolut 
bedste ramme for voksne og børn.

Børn har større sandsynlighed 
for at være i sikkerhed for misbrug 
og vanrøgt, når deres forældre 
er gift med hianden, og de har 
mindre chance for at få problemer 
med stress og vanskeligheder 
i skolen.

Med så tydelige data om, at 
ægteskab er bedst for børn, bør 
alle seksuelt aktive voksne stoppe 
op og overveje, om deres valg nu 
også vil skabe et sikkert rum for 
deres eventuelle børn, understre-
ger Holly Scheer.
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Ægteskab er det bedste for børnene
Det er bedst for 
børn, at deres 
forældre er gift 
med hinanden 
frem for at være 
enlige eller 
samboende, 
viser ny under-
søgelse.

USA’s klinikker tilbyder udsatte 
kvinder abort på afbetaling
En tidligere medarbejder på Planned Parenthood har afsløret, 
hvordan organisationen satser på at sælge aborter og endda 
tilbyder de ansatte provision af salget.

Ifølge The Washington Examiner får Planned 
Parenthoods ansatte frynsegoder som fridage 
med løn eller gratis pizza for at få gravide kvin-
der til at vælge en abort på en af klinikkerne.

Organisationens direktør, Cecile Richards, 
hævder, at aborterne kun udgør tre procent af 
klinikkernes serviceydelser. Men en tidligere 
manager tegner et helt andet billede.

Sue Thayer fra Iowa har i en Live Action 
video fortalt, hvordan de ansatte i Planned 
Parenthood blev trænet til at sælge aborter til 
de kvinder, der kom til klinikkerne.

- Jeg lærte min stab, hvad jeg selv havde 
lært. Det handlede om at få kvinder til at vælge abort på Planned 
Parenthood, for det var vores målsætning, siger Sue Thayer. Hun 
fortæller, hvordan medarbejderne skulle booste omsætningen:

”Hvis de sagde: ’Jeg ved ikke om jeg kan betale i dag’, skulle vi 
svare fx: ’Hvis du ikke kan betale 10 dollars i dag, hvordan skal du 
så kunne tage dig af en baby og betale for bleer, eller en autostol? 
Hvor vil du få hjælp til det? Det er ingen steder i Storm Lake (eller 
hvor de nu kommer fra), hvor du kan få hjælp som mor. Tror du 
virkelig ikke, at det smarteste ville være at afslutte graviditeten?’”

Denne taktik har tilsyneladende virket godt for Planned Parent-
hood, som udførte over 300.000 aborter i 2015. Nu vil tingene 
dog sandsynligvis blive ændret, da det Republikanske fl ertal i 
Det Hvide Hus og Kongressen prøver at afskaffe statsstøtten til 
abortklinikkerne.
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Teltmager-missionærer kan nå 
”lukkede” stater i Centralasien
Unge faglærte kristne kan bringe evangeliet 
til ’stan-landene’ (Kasakhstan, Turkmeni-
stan, Kirgisistan, Usbekistan, og Tadsjiki-
stan), selv om der er strenge forbud mod 
udøvelse af tro.

CBN News oplyser, at kristne har det svært 
i stan-landene. Ganske vist er Sovjettiden 
overstået, men landene har stadig undertryk-
kende regimer, og der er voksende muslimsk 
ekstremisme. Frygten for islamisme har fået 
lederne til at begrænse religionsfriheden med 
en række love, som ofte går ud over de kristne.

- Når myndighederne opdager, at nogen er 
konverteret til kristendommen, vil de samle 
familie og venner af den anklagede og tage 
ham med til det islamiske ældsteråd. Her må konvertitten så stå og 
vælge mellem sin tro og sin familie, fortæller Maksim fra Tadsjikistan. 

Dr. Michael Cherenkov, som er ekspert i religionsfrihed i de tid-
ligere sovjetrepublikker, oplyser, at disse love har fået kristne til at 
holde gudstjenester og dele deres tro på nye måder.

De kristne arbejder derfor bl.a. gennem eventet The Next Gene-
ration Professional Leaders Initiative, som er grundlagt af Sergey 
Rakhuba. Her samles unge professionelle fra hele Centralasien.

- Man kan ikke overvurdere betydningen af at have 500 unge 
nøglepersoner fra hele Centralasien samlet i et rum, siger Rakhuba.
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USA modtager markant fl ere 
kristne fl ygtninge under Trump
I det nye fi nansår er der 61 procent kristne blandt de fl ygtninge,   
der får adgang til USA, oplyser Pew Research Center.

Den nye Pew-rapport viser, at Donald Trumps regering har levet 
op til valgløftet om at prioritere kristne fl ygtninge, som udgør den 
mest forfulgte religiøse gruppe i verden. Det afviste tidligere præsi-
dent Barack Obama med henvisning til, at religion ikke skulle være 
afgørende for asyl i USA. 

Sidste år modtog USA 85.000 fl ygtninge - og 60% af dem var 
muslimer. De fl este af fl ygtningene kom fra DRC (Congo), Syrien, 
Burma, Irak, Somalia, Bhutan, Iran, Afghanistan, Ukraine og Eritrea.

De fl este borgere i DRC og Eritrea tilhører kristne trossamfund. 
Derimod tilhører fl ygtningene fra Mellemøsten og Somalia typisk 
forskellige muslimske retninger eller andre religiøse grupper.

Mange kristne fl ygtninge har dog ikke kunnet søge asyl gennem 
FN, fordi de også har måttet fl ygte fra FN’s lejre som følge af chikane. 
Resultatet blev derfor en ”utilsigtet diskrimination”, så der var 96% 
muslimer og kun 2% kristne blandt de fl ygtninge, som USA modtog 
fra Syrien for to år siden.

Bodil

- Kristne ledere 
kan nå langt 
gennem deres 
fag, siger Ser-
gey Rakhuba til 
CBN News.

Vi prøvede at 
overtale kvinder 
til at vælge 
abort, fortæller 
Sue Thayer.
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Af Steen Jensen i Rom

Den lange, slanke obelisk midt 
på Peterspladsen står og peger 
op mod himlen og er som et 
visitkort fra en anden tid. Den 
stod også i det gamle, antikke 
Rom, da apostlene Paulus og 
Simon Peter gik rundt i byen, 
og de har muligvis set den.

Hvis Peter altså har været her i 
det hele taget. Paulus har, for det 
ved vi fra Bibelen, men har Peter?

Den katolske Kirke hævder, at 
det er Peters grav under højalte-
ret i Peterskirken. Kritikere siger, 
at det umuligt kan være ham, for 
han satte ikke sine ben i Rom.

Men hvad skal man tro?

Peters knogler
Pave Paul VI proklamerede 

tilbage i 1968, at man sandsyn-
ligvis havde fundet Peters knogler 
under kirken. Ni små knoglestum-
per blev i 2013 for første gang vist 
frem for offentligheden af pave 
Frans ved en storslået ceremoni 
på Peterspladsen. 

Knoglefundet, der bl.a. inde-
holdt fragmenter af et kranium, 
var et resultat af et hemmeligholdt 
arkæologisk arbejde under Pe-
terskirken helt tilbage i 1940’erne.

Den katolske Kirke siger, at 
knoglestykkerne stammer fra en 
robust mand på godt og vel 60 år, 
der er død i det 1. århundrede ef-
ter Kristus, og dette signalement 
kan jo godt passe på Simon Peter.

Men er det så ham? 

Hvad siger Bibelen?
Bibelen er tavs om det. I Apost-

lenes Gerninger første halvdel 
læser vi, at Simon Peter efter 
Pinsen og fyldt af Helligånden 
med stor iver forkyndte, at Jesus 
Kristus var opstanden, men ca. 
midtvejs skifter fokus fra Peter 
til Paulus. Apostlenes Gerninger 
siger intet om Peters færden i 
hans sidste år. 

Vi ved, at Peter foretog mis-
sionsrejser udenfor Jerusalem, 
og i Galaterbrevet 2,11 hører vi, 
at Peter på et tidspunkt mødtes 
og havde en kontrovers med 
Paulus i An tiokia i det sydlige 
Tyrkiet (dengang Syrien), men 
om han kom til Rom, fortæller Ny 
Testamente ikke. 

Vi ved dog fra Ny Testamente, 
at der blev forudsagt forfølgelse 
og død for Jesu disciple (ex. 
Mark 10,39 og Mark 13.12), og 
at Jesus lader Peter forstå, at 
han skal lide en død, som han 
skal herliggøre Gud med (Joh. 

21,18), dog uden at nævne sted 
og omstændigheder.

Død under Nero
Apostlens grav ligger angiveligt 

lige under højaltret i den impone-
rende Peterskirke.

Byggeriet af den nuværende 
kirke blev igangsat af pave Julius 
2. i 1506. Han lod den gamle, 
oldkristne kirke, som kejser Kon-
stantin havde opført i 300-tallet 
over den formodede Peter-grav, 
nedrive for at give plads til den 
nuværende Peterskirke. 

Byggeriet blev til dels fi nansie-
ret ved salg af afl adsbreve, hvilket 
var med til at bane vejen for 
Luthers opgør med den romersk-
katolske kirke.

Den 210 meter lange og 135 
meter høje bygning, som har 
plads til 70.000 mennesker, 
er i århundredernes løb blevet 
besøgt af millioner af turister og 
pilgrimme, der er kommet for at 
knæle ved Peters grav eller bare 
se den storståede kirke.

Den romersk-katolske kirke 
siger, at Peter endte sine dage 
i Rom som kirkens første pave, 
mens protestanter ikke anerken-
der, at Gud skulle have en sted-
fortræder på jorden (en pave).

Hvad siger traditionen?
Ifølge traditionen led Peter 

martyrdøden i Rom i ca. år 64 
e. Kr. samtidig med Paulus. Det 
skete som følge af den romerske 
kejser Neros forfølgelse af de 
kristne i byen. 

Rom var brændt, og Nero ka-
stede skylden på de kristne, selv 
om han sandsynligvis selv stod 
bag branden. Han lod kristne i 
stort tal henrette.

Rom fi k ret tidligt en betydelig 
menighed. Paulus’ brev til me-
nigheden i Rom (ca. år 55) er 
det ældste vidnesbyrd, vi har om 
menigheden i Rom. Det er uvist, 
hvornår og af hvem menigheden 
er grundlagt, men formentlig er 
den opstået ved, at romerske jø-
der er blevet kristne. Menigheden 
er ret hurtigt vokset til en anseelig 
størrelse, og forholdsvis tidligt 
er de hedningskristne kommet i 
fl ertal i Rom.

Den romerske historieskriver 
Tacitus (55-120) fortæller, at 

der under Neros forfølgelser blev 
henrettet ”en uhyre mængde” 
kristne, og i Første Clemensbrev 
(ca. år 94) læser vi om en ”stor 
mængde af udvalgte”, der endte 
som martyrer i byen.

Paulus blev sandsynligvis 
henrettet i år 64 (nogle mener 67) 
i forbindelse med Neros forfølgel-
ser, men blev Peter det også?

Traditionen fortæller os, at Pe-
ter blev korsfæstet med hovedet 
ned og benene op i de kejserlige 
haver ved Vatikanhøjen, fordi han 
ikke følte sig værdig til en kors-
fæstelse præcist som sin Herre.

Et par bemærkninger fra tidlige 
kirkefædre gælder som indicium 
for, at Peter skulle være kommet 
til Rom og endt sine dage hér.

Pave Clemens 1. skriver i det 
Første Clemensbrev (ca. år 94): 

”På grund af jalousi og nid 
er de største og mest retfær-
dige sjæle blevet forfulgt og har 
kæmpet til døden. (…) Peter, 
der på grund af uretfærdighed 
og jalousi har tålt ikke en, ikke 
to, men mange besværligheder 
og således efter at have afl agt 
vidnesbyrd er nået til det ham 
bestemte sted i herligheden”.

Dette bliver tolket som en hen-
visning til Peters martyrium, dog 
uden at brevet nævner tid og sted.

Ignatius, der var biskop i 
Antiokia, antyder i et brev til 
den romerske menighed ca. år 
110, at Peter var biskop i Rom, 
hvilket bekræftes af en anden af 
de apostolske fædre, Irenæus 
(130-200), der var biskop i Gallien 
(det nuværende Lyon i Frankrig).

Kirkefædrene
Det synes ret sikkert, at der 

omkring år 150 e. Kr. i kirken har 
hersket en almindelig opfattelse 
af, at både Paulus og Peter blev 
henrettet i Rom under kejser 
Nero. Paulus ved sværdet, og 
Peter ved korsfæstelse.

Ifølge Eusebius af Cæsarea 
(beg. 4. årh.) skulle biskop Diony-
sius af Korinth (ca. 165-175) have 
sagt om Paulus og Peter: ”Og 
de lærte sammen og på samme 
måde i Italien og led ved samme 
tid martyrdøden”.

Og videre skriver Eusebius: 
”Det er derfor optegnet, at Paulus 
selv blev henrettet i Rom, og at 
Peter ligeledes blev korsfæstet 
under Nero. Denne beretning om 

Peter og Paulus støttes af den 
kendsgerning at deres navne er 
bevaret på gravstederne indtil 
denne dag”.

Hieronymus (347-420), en 
anden af kirkefædrene, nævner 
sent i det fjerde århundrede, at 
Peter skulle have været biskop i 
Rom i 25 år. Det er dog ret usik-
kert. Det ville betyde, at Peter 
skulle været begyndt hér omkring 
år 40, hvilket ikke stemmer med 
Apostlenes Gerninger, hvoraf 
det fremgår, at Peter i hvert fald 
indtil omkring ca. år 50 var én af 
lederne i Jerusalem.

Hvis Peter er rejst til Rom, 
er det sandsynligvis sket efter 
apostelmødet i Jerusalem ca. år 
48-49, hvor bl.a. Peter og Paulus 
og de øvrige apostle mødtes 
for at træffe nogle afgørende 
beslutninger.

Paulus rejste senere til Rom 
for at få sin sag for kejseren, da 
han var romersk borger. Men hvis 
Peter også var rejst til Rom efter 
apostelmødet, ville der have stået 
noget om det i Bibelen, frem-
hæver skeptikerne, frem for alt 
i Paulus’ Romerbrev fra omkring 
56-60, der hilser kristne ved navn, 

På sporet af 
Simon Peter 
Simon Peters grav fi ndes under Peterskirken – eller gør den? 
Satte denne førende apostel aldrig nogensinde sine fødder i Rom? 

Udfordringens journalist Steen B. Jensen har forsøgt at fi nde sporene 
efter den store apostel i Rom.

Sådan har kejser Konstantins kirke over Peters grav sandsynligvis set ud, da den blev bygget af 
kejser Konstantin i 300-tallet.

Pave Frans besøger apostlen Peters formodede grav under 
Peterskirken i 2013.

Artiklens forfatter på Peterspladsen. Obelisken til venstre stod også i Rom, da Paulus og Peter var 
her - hvis altså Peter var her... Men det tyder traditionen på.
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men ikke nævner Peter. Havde 
Paulus mødt Peter i Rom, ville 
han højst sandsynligt have nævnt 
det, lyder et hovedargument.

Et argument, der modsat hæv-
der, at Peter var i Rom, er Peters 
”hilsen fra Babylon” i slutningen 
af Peters Første Brev i Ny Te-
stamente (1. Pet 5,13). Babylon 
er blevet tolket som en metafor 
for Rom.

Roms første biskop
Den romersk-katolske kirke 

hævder, at Peter var Roms biskop 
og den første i paverækken, og 
begrunder frem for alt denne 
særlige fuldmagt som Kristi 
stedfortræder på jorden i Jesu 
ord til Peter:

”Og jeg siger dig, at du er Peter, 
og på den klippe vil jeg bygge min 
kirke, og dødsrigets porte skal 
ikke få magt over den. Jeg vil 
give dig nøglerne til Himmeriget, 
og hvad du binder på jorden, skal 
være bundet i himlene, og hvad 
du løser på jorden, skal være løst 
i himlene” (Matt 16,18).

Roms biskop fi k ret tidligt en 
særstilling over andre biskopper. 
Men der var, som i den øvrige 
kirke, ingen ”monarkiske” biskop-
per fra begyndelsen. De eksiste-
rende bispelister, der begynder 
med apostlen Peter, er senere 
rekonstruktioner. 

Titlen ”pave” stammer i øvrigt 
fra den østlige (græske) kirke, 
hvor den var betegnelse for ab-
beder, biskopper og patriarker. 
Anvendt om Roms biskop ken-
des den fra 300-tallet, men først 
hundrede år senere blev det 
almindeligt at bruge den. Senere 
hen i middelalderen var titlen 
i den latinske kirke forbeholdt 
Romerbiskoppen alene.

Meget taler for
Nu kan Simon Peter jo sagtens 

være nået til Rom og være død 
der, uden at han nødvendigvis 
endte sit liv som Roms biskop 
(og første pave, som katolikkerne 
mener). 

Meget taler for, at han faktisk 
nåede til Rom. For nok har vi stort 
set kun traditionen og senere kil-
der til rådighed, men antagelsen 
om at Peter var i Rom og døde her 
som martyr, har været udbredt i 
hele kirken ret tidligt. 

Desuden ville det for apostlen 
Peter, der på apostelmødet i Jeru-
salem fi k til opgave at missionere 
især blandt jøder, sikkert have 
været oplagt at rejse til Rom, der 

på den tid havde en forholdsvis 
stor jødisk befolkningsgruppe.

Markusevangeliet
Markusevangeliet, det ældste 

af evangelierne, regnes normalt 

for at være blevet skrevet i Rom, 
og en oldkirkelig tradition vil 
vide, at Peters tolk, Markus, var 
forfatteren. En tradition fortæller, 
at evangeliet bl.a. blev til på bag-
grund af Peters taler, og det kan 

næppe udelukkes, at Peter og 
Markus har været sammen i Rom.

Ganske vist er de kilder, der 
fi ndes om Peters sidste tid og 
død i Rom, noget senere end 
begivenhederne, men omvendt 
er der ingen kilder, der modsiger 
det. Der er heller ingen skrifter fra 
oldtiden, der fortæller, at Peter 
skulle være død et andet sted. 

Kirken oplevede ellers ret tidligt 
masser af andre uenigheder og 
ind imellem splittelser, men ret 
påfaldende satte ingen spørgs-
målstegn ved, at Peter faktisk var 
død i Rom. Heller ikke da kirken 
efter mange års stridigheder i år 
1054 blev splittet og delt i den 
romersk-katolske kirke i vest og 
den ortodokse kirke i øst, blev der 
sat spørgsmålstegn ved, om Pe-
ter havde endt sine dage i Rom. 

Hvis kirken hidtil havde forsøgt 
at dække over noget, var det vel 
en oplagt lejlighed til afsløringen, 
men det skete ikke.

Peters knogler
Det er ikke et bevis i sig selv, 

at pave Paul VI i 1968 erklærede, 
at de knoglerester, der angiveligt 
skulle stamme fra apostlen, var 
blevet ”identifi ceret på en måde, 
som vi anser for overbevisende”.

Men historien om knoglefun-
dene er spændende. Det var 
også lidt af et tilfælde, at man 
overhovedet kom i gang med gra-
vearbejdet under Peterskirken. 

Den indirekte årsag var pave 

Pius Xi´s død i 1939, og han 
skulle stedes til hvile i Vatikan-
grotterne, som er en form for 
kælder under Peterskirken, hvor 
mange pavers sarkofager står.

Den nye pave, Pius XII, ville 
udbygge grotterne, men det 
krævede, at gulvet blev sænket. 
Og knapt var man kommet i gang, 
før man stødte på den antikke 
dødeverden under gulvet. Det 
var ikke helt uventet, men det var 
omfanget derimod.

Man havde gravet lige ned til et 
muret gravkammer, der var fyldt 
op med jord. Efter at 5-6 meter 
jord var blevet fjernet, nåede man 
gulvet på det gamle romerske 
mausoleum.

Paven besluttede så, at gra-
vearbejdet skulle fortsætte, og 
han iværksatte en hemmelig 
arkæologisk udgravning. Det, der 
viste sig, var små karakteristiske 
dødehuse, men også en 100 
meter lang gade med gravmæler 
på begge sider. Mange kunne 
dateres tilbage til det andet år-
hundrede, og nogle var med 
Kristus-symboler.

Peter er her
Udgravningerne var påbegyndt 

i den modsatte ende af højalteret. 
Undervejs måtte der bygges støt-
temure, så Peterskirken undgik at 

tage skade, og derfor tog det år, 
før man nåede frem til højalteret.

Arbejdet skred langsomt frem. 
Men i 1950 konkluderede pavens 
arkæologer, at de havde fundet 
Peters grav. Græsk graffi ti på en 
mur markerede stedet: ”Petros 
eni” (Peter er her), stod der. Andre 
graffiti tekster i nærheden var 
opfordringer til Peter om hans 
forbøn.

Man fandt også knoglerester, 
som arkæologerne sagde stam-
mede fra en godt og vel 60-årig 
mand af robust statur, som var 
død i 1. århundrede. Man fandt 
også rester af noget lilla stof med 
guldtråd, som knogler angiveligt 
skulle have været svøbt i.

I Laterankirken i Rom har 
man imidlertid i omkring 1000 år 
opbevaret dét, som man hævder 
er Peters kranium, men arkæo-
logerne fandt ingen konfl ikt i, at 
man fandt fragmenter af et kra-
nium under Peterskirken.

I 1953 fandt man en benkiste 
i Jerusalem, som man i første 
omgang troede kunne stamme 
fra apostlen Simon Peter, men 
både katolske og protestantiske 
arkæologer afviste det sidenhen.

Det endelige svar på, hvor 
Peter sluttede sit liv, har vi altså 
ikke. Men dog pejlemærker.

Kejser Konstantin bygge-
de allerede i 300-tallet 
den første Peterskirke 
over den formodede 
grav for Peter.

Senere lod pave Julius 2. 
i 1506 den den gamle, 
oldkristne kirke nedrive 
for at påbegynde byg-
geriet af den nuværende 
Peterskirke.

Den såkaldte grafi tti-mur ved Peters grav, hvor Peters navn optræder mindst 12 gange, bl.a. tek-
sten ”Petros eni” (Peter er her) er et godt indicium, for at Peter faktisk blev begravet her.

Steen B. Jensen ved den sorte statue af Sankt Peter inde i 
Peterskirken i Rom, hvorunder man mener, Peters grav fi ndes.

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!
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 7:

Mogens Larsen
Gyrstinge Bygade 85
4100 Ringsted

Kodeord: Vintergækker

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 23. 
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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Kraftig papbog med skønne illustrationer og alle de kend-
te danske bordvers. Til glæde og gavn for hele familien!

SYNG DE KENDTE BORDVERS

TAK FOR MAD
 - BORDVERS FOR BØRN

A4 BOG - 28 SIDER 

NU KUN KR. 98,-N

Af Kirsten Krog

Knut Ødegårds digte er meget 
mere levede, end de er tænkte, 
det gælder også den tro, som 
er skjult i digtene, og som han 
selv betegner som ”overve-
jende ubevidste beskeder”. 

De er skrevet på en svær bag-
grund af sygdom, hans datter 
lider af alvorlig skizofreni, og selv 
har han haft tre infarkter i hjertet 
og to blodpropper i hjernen. 

Men digtene er samtidig båret 
af en rodfæstet tro på Gud. Må-
den hvorpå han i nogle af digtene 
lader dyb lidelse og grundfæstet 
tro smelte sammen, kan have en 
næsten chokerende virkning på 
læseren.

Voksen barnetro
For Knut har troen helt fra 

barnsben været en naturlig og 
integreret del af livet: ”Min gud-
stro har ikke forandret sig i væ-
sentlig grad, siden mine første 
barndomsminder, da mor sang 
aftenbønnen for mig, og jeg sov 
under stjernerne og vågnede til 
hanens galen om morgenen, og 
jeg var med mor ude i kostalden 
for at malke køerne - og derefter 
bordbøn og morgenmad: ”Gud 
Fader hold det hele sammen”. 

Morbroderen, som han havde 
et meget nært forhold til, og som 
var luthersk præst og også søn-
dagskolelærer, og en lærerinde i 
folkeskolen, der havde været mis-
sionær på Madagaskar, nævner 
han som nogle af dem, der var 
med til at forme hans tro som 
barn. Sammen med de andre 
drenge i klassen fi k han  her troen 
og missionen ind under huden: 
”Mens de andre børn legede 
sneboldskamp i frikvartererne 
om vinteren, legede vi hedning og 
missionær: ”Vi byggede en stor 
døbefont af sne og døbte dem, 
vi mente burde døbes.”

Oprører og kommunist
Knut fi k dog også en form for 

troskrise som teenager, eller 
nok snarere et trosoprør. ”Som 
teenager følte jeg, at jeg måtte 
gøre oprør mod al verdens uret-
færdighed. Jeg blev pludselig re-
publikaner, pacifi st og kommunist 
og stod ude på torvet i vores lille 
by med en plakat, hvor jeg havde 
skrevet “Nej til atomvåben”. 

Det varede i ca. to år, indtil jeg 
blev 17 år og gik ind i det kriste-
lige studenterforbund. Her opda-
gede jeg Søren Kierkegaard, som 
blev en vigtig læremester for mig”.

Under sit teologistudium be-
gyndte Knut at nærme sig Den 
katolske Kirke, som han i dag 
tilhører, men han betegner sin 
gudstro som uændret, grundto-
nen er den samme, som i hans 
barndom, samtidig med, at han 
med Paulus håber, at han må 
blive voksen i troen. Særlig vær-

difuld for ham er den katolske 
gudstjeneste, messen, hvis op-
bygning han har skrevet en hel 
digtsamling – ”Missa” – ud fra: 

”Jeg erfarede, hvordan jeg 
først oplevede de faste mes-
setider som en pligt, men nu er 
de en livsnødvendighed, lige så 
nødvendige som mad og klæder. 

Jeg tvivler på, at det har gjort 
mig til et frommere menneske 

eller et bedre medmenneske, 
men det bekymrer jeg mig ikke så 
meget om: Jeg har aldrig tvivlet 
på Guds eksistens, men jeg har 
tvivlet på, hvorvidt Gud har troet 
på mig. Nu hviler jeg i messen, 
modtager sakramenterne gratis: 
af nåde.”

Prøvet tro
Trods det umiddelbare og til-

lidsfulde i Knuts tro, er den blevet 
udfordret af de svære ting i livet. 
Ikke mindst datterens sygdom 
har sat dybe spor både i hans 
tro og digtning: ”Vi har et nært 
og usædvanligt fortroligt forhold. 
Vi snakker sammen i telefonen 
hver dag, lige meget hvor i ver-
den jeg befi nder mig. Vi er blevet 
enige om, at nogle af digtene 
skriver vi “sammen”, dvs. at hun 
fortæller mig så præcist, som hun 
magter, om det hun ser, og hvad 

stemmerne i hendes hoved siger. 
Nedskrivningen er ikke “bare” 

poesi, det er også vort forsøg på 
at fange og ”ufarliggøre” det. 

Trosmæssigt har sygdommen 
ført mig længere ind i messens 
forvandlende kraft og styrket 
mig. Jeg indbilder mig, at dette 
synger med i min poesi, også 
som over- eller undertoner, hvor 
jeg beskriver andre fænomener 
end dem, som direkte har med 
trosmæssige motiver at gøre. 

Det siges, at jeg kan være 
ganske “rå” i mine digte, og ja: 
det er jeg nok. Jeg oplever det 
som utilfredsstillende at bevæge 
mig på overfl aden af tingene og i 
det anerkendte, i det pæne. Jeg 
må ind i de mørkeste kroge og 
hjørner i sindet og også i lidelsen, 
både fysisk og åndelig. Jeg må 
gå “direkte på”, ikke gøre noget 
pænere eller mere “poetisk” end 
det er. Så tror jeg, at vi kan opleve 
en helt egenartet poetisk kraft, 
som stiger ud af livet selv, både 
det hæslige, det smertefulde – og 
det smukke. For der fi ndes også 
stjerner, som funkler i det høje 
over mine digte.” 

Derfor kan Knut også sige, 
at: ”sygdommen, min egen og 
hendes, har ført mig nærmere 
Kristus – ikke fjernere. Livet og 
døden bliver søstre, som holder 
hinanden i hånden.”

Kampen for livets 
ukrænkelighed

Knut Ødegårds personlige 
erfaring med lidelsen og syg-
dommen og den værdi, som 
også strømmer ud fra det, er 
medvirkende til det engagement, 
han har i kampen for livets ukræn-

kelighed, om det er barnet med 
Downs syndroms ret til livet eller 
den gamle og syges ukrænkelige 
værdi: ”Min datters sindslidelse 
blev nok afgørende for, at jeg 
virkelig har fattet dette med, at vi 
alle er skabt i Guds billede. 

Ingen har set Gud, men Søn-
nen har forklaret ham: Hans 

omsorg viste sig ikke mindst i 
kærligheden til de syge, dem som 
verden foragtede, de mindste og 
fattige blandt os. Jeg kan se den-
ne Gudslighed lyse ud af øjnene 
på mine Downs-venner. Jeg har 
haft den glæde at få venner, som 
har Downs syndrom. Jeg oplever 
en oprigtighed og renhed, når jeg 
er sammen med dem. Nej, det er 
ikke mig, som giver, det er disse 
mindste, som giver til mig. 

I min lyrik kommer dette vel 
tydeligst frem i et digt, jeg skrev, 
som netop hedder “Dei minste” 
(De mindste): 

Jeg kommer kørende i min 
jeep fra et seminar om, hvordan 
livsbetingelserne ødelægges 
gennem forurening, og støder på 
to Downs-venner, som jeg først 
kaldte “idioter”, men, som jeg 
efterhånden erkender, bedre ved, 
hvordan vor verden kan reddes 
fra grådighed og ødelæggelse, 
end vi kan.” 

I digtet formulerer han det på 
følgende måde:

”De sagde det sådan, med 
deres smukke, runde munde, / og 

jeg vidste, da, at så længe disse 
to / går hånd i hånd og slentrer 
rundt på vejene her oppe på 
højen, / da går Tellus i sin trygge 
bane omkring solen med sit lys, 
elliptisk / som deres mongolide 
øjne, som deres munde, som 
deres / hoveder, trygt elliptisk 
omkring solen. Og da, tænker jeg 
idiotisk, / da kommer isbjørnen til 
at overleve i de arktiske isbræer. 
// Velsignet, ja velsignet være / 
disse mindste, de som holder 
livet oppe.”

Også når det gælder kampen 
mod vores frasorterende sam-
fund kan Knut Ødegård - som i 
sine digte - blive ”ganske rå” og 
”direkte på”: 

”Jeg ser hvordan gudløsheden 
spreder sin giftige propaganda 
i verden: Ikke bare ved at tolke 
ufødte børn som kødceller i en 

kvindekrop, men også i hvordan 
man nu eksperimenterer for at 
fremskaffe børn kunstigt, og i de 
biologiske eksperimenter som 
fører til, at man efterhånden 
får “designerbørn”, børn bestilt 
med ønskede egenskaber, og 
børn på bestilling efter sæd- og 
ægdonationer. Vi har fået en 
næsten Downs-fri verden. I hvert 
fald her i Norden aborteres de 
bort som uønskede kødklumper 
i moderlivet. Vi får også stadig 
stærkere røster, som vil tilbyde 
drab på ældre, syge og “unyttige”. 

Livet er ikke længere helligt og 
ukrænkeligt. Mennesket sætter 
sig i Guds sted.”

Digtningen
Knut Ødegård har i alt udgivet 

12 digtsamlinger med egne digte 
og tre større digtsamlinger med 
udvalgte digte. 

Derudover har han gjort et 
stort arbejde med oversættelse af 
digte især fra islandsk. De sidste 
seks år har han arbejdet ”omtrent 
dag og nat og uden ferier” med en 
udgave af eddadigtene, det fjerde 
og sidste bind kom sidste år. 

”Men nu er jeg omsider tilbage 
ved min egen poesi igen og er 
kommet ganske langt med en ny 
digtsamling. Ja, jeg skriver digte 
igen! Og det føles krævende på 
en helt anden måde, men også 
dybt tilfredsstillende. Noget har 
ligget inde i mig og gæret og 
ventet på sin digter. 

Mange af digtene er meget 
ærlige digte om det at blive 
gammel, om hvordan kroppen 
forandrer sig, men også med et 
himmelperspektiv. 

Ja, og så om kærligheden 
mellem to gamle.  Vi er jo vant til 
at forbinde kærligheden med ung-
dom og forår, men kærligheden 
fi ndes med en endnu dybere him-
mel over efteråret. Men jeg tror 
ikke, jeg skal sige så meget om 
disse digte før de er helt færdige.”

Kristen poet fejrer 50-års jubilæum 
Den norske digter, Knut Ødegård, skulle egentlig have været præst, men digtningen tog over, og i dag er hans digte oversat til 37 sprog.

Jeg blev pludselig 
republikaner, pacifi st 

og kommunist og stod 
ude på torvet i vores 

lille by med en plakat, 
hvor jeg havde skrevet 

“Nej til atomvåben”. 

Jeg ser, hvordan gud-
løsheden spreder sin 
giftige propaganda i 

verden.

– Jeg må ind i de mørkeste kroge og hjørner i sindet og også i lidelsen, både fysisk og åndelig, siger Knut Ødegård.

leif.magne.fl emmen@viamedia.no 
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Sjælesorg
Forbøn & udfrielse tilbydes 

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

G. Marxen
tlf. 56167702-42793911

Psykoterapi
Familieterapi - rådgivning

 Samtaleterapi 
Individuel, par og familier

v. familieterapeut

Inge Skrostrup
Banevænget 6
2770 Kastrup

TLF. 26 734 734
www.talomdet.dk

Familier på vej
Rådgivning  

Undervisning 
Kurser og Lejre

Tlf.: 43 99 40 16

morell

ÆgteskabsDialog 
- en vej til større forståelse  

og glæde i dit ægteskab

       

    

Nærmere information
Tlf. 70 27 87 70 

www.aegteskabsdialog.dk

Dialogweekend: 
17. -  19. marts 2017

Behandling . rådgivning

Få din annonce med Ring 7356 1506

PSYKOTERAPI 
 v/ Birthe Kleischmann

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

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

www.familieterapeut.dk

Parterapi
i Næstved

Med et kristent fundament
V/Parterapeut og 

psykoterapeut MPF 
Steen Rassing.

Tlf. 70 20 40 25
www.steenrassing.dk

Er du kørt fast?
Coaching via telefon

Parforhold
Vægttab

Andre problemer

kr. 100 pr. session

Anette Coaching
Tlf. 22961813

Uddanet pædagog og  
Master Coach

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

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

Klinikken ligger i Hillerød

stress depression angst sorg fobi lavt selvværd

Gør en forskel for én, 
du holder af!

PsykTro-linien
- én at tale med

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

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

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

ABORTLINIEN
48 39 48 48

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

- Når livet ikke er snorlige e

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

Familie- & parterapiFamilie- & psykoterapi

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

Step by Step
Hjerne, krop og sjæl

Eksentielt psyke og 
kognitiv misbrugsrådgivning.

v/ Susanne J. Røsæg
Vedstedvej 24b

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 3166 7747

Mulighed for tilskud

Eksistentiel

Samtalerum
v/ stresscoach og

psykoterapeut
Birgitte Grønbech
Tlf.: 21 78 84 42

www.copingcapacity.dk
Klinik centralt i Rødovre

Styrk dit parforhold
gennem parterapi

Parterapeut 
Carsten Grønbech

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

Klinik centralt
i Rødovre

Psykolog
Århus
Terapi på
kristent grundlag

Cand.psyk.aut.
Jack Brandholt

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

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

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

Vækst og fornyelse i Liv og parforhold

Gunhild Aaen Madsen
Individuel-, par og familieterapeut MPF

Terapeutiske samtaler i
Bramming, Århus og Aalborg

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

www.ccenter.dk
Tlf. 27440074

Mail: post@ccenter.dk
Skråningen 14, Nøvling

7480 Vildbjerg

Lejlighed ledig

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

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

Praksis i Odder og Aarhus

Samtaler om livet
Parkurser m.m.

Praksis i Odense, Torrild og Aarhus

Skaber:
- Udvikling
- Forståelse

- Indsigt
- Klarhed

- Forandring

 www.kolding-terapi.dk

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

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

See 
for you!

Stresscoaching Stresscoaching 
og livgivende samtalerog livgivende samtaler

Susanne Hovmand-Lyster

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

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

Praksis i Slagelse, samtPraksis i Slagelse, samt  
telefoniske samtaleforløbtelefoniske samtaleforløb
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Debat

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

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

Før, under og efter det amerikan-
ske valg har man i USA været vidne 
til en informationskrig, udspillende sig 
mellem de etablerede TV-stationer/
aviser og de alternative medier, som 
fortrinsvis opererer på internettet. De 
etablerede medier er i færd med tabe 
denne krig og har som et sidste forsøg 
på at komme andre nyhedskilder 
til livs introduceret beskyldningen 
om ”fake news” – falske nyheder. 
TV-stationer som CNN og MSNBC 
anklager alle, som har et andet syn 
på de politiske forhold end dem selv, 
for at sprede fake news.

Alternative medier, som fx Infowars 
har nu vokset sig større end de 
etablerede medier, og det er klart, 
at beskyldningen om, at de spreder 
fake news, ignoreres af det fl ertal af 
amerikanere, som nu har opgivet de 
etablerede medier pga. deres åben-
lyse støtte af Clinton. Medier, som 
er positive overfor Trump, stemples 
nu som fake news, underforstået 
at kun de, som støttede Clinton og 
en globalistisk dagsorden, fortæller 
sandheden.

Flertallet af danskere er stadigt 

sagesløse i hænderne på vore egne 
etablerede medier. Kritisk journalistik 
er efterhånden aldeles fraværende, 
og mange er ikke klar over, at de 
etablerede medier herhjemme mest 
af alt ligner propagandainstitutter, 
som fremstiller verdensbegivenheder 
i et farvet lys. 

Danske medier tager generelt parti 
imod Trump – og også imod Rusland 
og Putin, og udfører således ikke 
journalistisk arbejde, men i stedet 
politisk propaganda. 

Jeg kan anbefale Udfordringens 
læsere at følge verdenspolitiske be-
givenheder på fx Infowars, Breitbart, 
Drudge eller måske især på den 
alternative TV-station RT, hvor vores 
egen Iben Thranholm fl ere gange har 
medvirket og så glimrende givet sit 
besyv med, bl.a. om emnet fake news.

KARSTEN PULTZ

GRUNDVEJ 55
8961 ALLINGÅBRO

Kaya 
uddelte 
1750 
juleaviser 
Nu ser hun frem til at dele påskeavisen ud.

I ugen før jul modtog 1750 hus-
stande i Kolding Udfordringens 
juleavis. Det kan de takke Kaya 
Winther for.

Hun fyldte hver dag sin ind-
købs-trolley og gik fra postkasse 
til postkasse med det gode jule-
budskab. 

- Der kunne være tre bundter 
i trolleyen - eller min rulle-marie, 
som jeg kalder den. Og da jeg 
ikke har bil, måtte jeg tilbage 
med bussen for at hente nye 
forsyninger. Så det var lidt hårdt, 
men også opmuntrende. Og så fi k 
jeg en masse motion, smiler hun.

Kristen for 11 år siden
Når Kaya syntes, at beboerne 

i Kolding skulle have avisen, er 
det, fordi Kaya selv blev kristen 
for 11 år siden efter et hårdt liv i 
bl.a. København. At fi nde troen på 
Jesus er det bedste, der er sket 
for hende. Og det må andre også 

gerne opleve, mener Kaya, som 
er førtidspensionist.

- Jeg syntes, Udfordringens 
juleavis ”Julens Udfordring” var 
rigtig god. Der var jo fx den ar-
tikel om Hans Berntsen og det 
fantastiske mirakel, som den 
hjerneskadede dreng Anton op-
levede. Det var ham, der fi k en ny 
hjernehalvdel efter forbøn.

Jeg tror godt, det kan åbne no-
gens øjne for, at det med Gud og 
Jesus faktisk er sandt, siger hun.

Bad først til Gud
Før Kaya gik rundt bad hun 

Gud være med, så Helligånden 
gennem aviserne måtte røre 
mennesker.

- Oplevede du negative be-
mærkninger, mens du delte alle 
aviserne ud i folks postkasser?

- Nej, overhovedet ikke. Tværti-
mod fi k jeg lov at bede for to æl-
dre, som gik med rollator, fordi de 

havde problemer med balancen.
Jeg mødte dem hver for sig. Og 

de ville gerne have forbøn, da jeg 
spurgte dem, fortæller Kaya.

 
- Kunne du fi nde på at gøre 

det igen?
- Ja, jeg synes, at juleavisen er 

en god anledning, som alle kan 
være med til at dele ud. Jeg kan 
faktisk ikke forstå, at der ikke er 
fl ere, der gør det.

Del påskens budskab!
Søndag den 2. april - ugen før 

påske - udkommer Udfordringens 
påskeavis. Den er også beregnet 
til at kunne deles ud til alminde-
lige danskere, ligesom juleavisen. 

Den handler om, hvorfor vi 
holder påske, og hvorfor det er 
vigtigt. Påsken fortæller om det 
vigtigste i kristendommen - at 
Jesus døde for at frelse hver 
enkelt af os.

Avisen vil indeholde interes-

sante artikler og være skrevet i 
et ikke-religiøst sprog. 

- Kunne du tænke dig også at 
dele påskeavisen ud?

- Ja, det vil jeg. Ingen tvivl om 
det, svarer Kaya Winther. 

Bestil aviser nu!
Læsere, der ligesom Kaya 

ønsker at dele påskeavisen ud, 
skal bestille aviser på forhånd. 

Det er også en god idé for en 
menighed eller en bibelkreds at 
stå sammen om at dele påske-
avisen ud i et boligkvarter. 

Aviserne koster kun 5 kr. stk. 
Ved bestilling af mindst 100 ko-
ster de kun 3 kr. stk. Portoen er 
altid kun 29 kr.

Aviserne kan bestilles nu på 
mail@udfordringen.dk eller man 
kan ringe til 7456 2202.

Henri.

Fortsat fra side 3.

- Jeg så en grøn mark foran mig. På marken var der et træ, og 
under træet lå der en slange. Jeg så Jesus komme gående hen over 
marken – hen imod træet. Da han kom helt derhen, rejste slangen sit 
hoved og hvæste ad ham, men han løftede blot foden og trådte dens 
hoved ned. I samme øjeblik begyndte hele min krop at ryste, og jeg 
vidste bare, at jeg var blevet helbredt! 

- Jesus havde besejret slangen, Satan, og jeg var ikke et sekund 
i tvivl om, at jeg var rask. Jeg var stadig fyldt med smerter, men nu 
kunne jeg grine ad det, for jeg vidste, at det var overvundet, smiler hun. 

- Resten af dagen havde jeg stærke smerter. Jeg slæbte mig i seng 
og faldt i søvn. Pigerne var hjemme hos deres farfar og farmor, så jeg 
havde huset for mig selv. Klokken 22 kom Jacob hjem og vækkede 
mig, og jeg kunne næsten ikke være nogen steder for smerter. Jeg 
fortalte ham, at jeg var blevet helbredt, lagde mig ned og sov til kl. 22 
den næste aften, hvor Jacob igen vækkede mig, og jeg fi k lidt mad 
og drikke. Derefter sov jeg til næste morgen, og da jeg vågnede, var 
alle smerterne væk. Jeg kunne bevæge armene, dreje dem rundt og 
løfte dem op over hovedet.

- Jeg sprang ud af sengen og jublede rundt på gulvet, mens jeg tak-
kede Gud. I årevis havde jeg ikke kunnet lægge tøj på plads – nu tog 
jeg vores feriekufferter frem og pakkede dem alle sammen. Bagefter 
lavede jeg mad og ringede til Jacob: Jeg er rask! Det troede han ikke på. 

- Da han kom hjem og så kufferterne og maden, spurgte han: Hvem 
har hjulpet dig? Først en uges tid senere, da vi var et par dage inde 
i vores ferie, og jeg stadig var uden smerter og kunne løbe og spille 
badminton med vores piger – hvor man i høj grad har armen op over 
hovedet – gik det op for ham, at det var sandt. Under ferien gik jeg 
først i seng ved midnat, kørte i bil i timevis, sov i fremmede senge, 
pakkede kufferter ud, var med på restaurant – jeg kunne alt det, som 
jeg ikke havde kunnet i 12 år, stråler hun.

Jeg kan stole på ham
I dag er det to-tre år siden, og Heidi har været uden smerter lige 

siden. 
- Gud har gået hvert eneste skridt sammen med mig i de 12 år, hvor 

jeg var syg. Det, han sagde til mig, at han ville gøre, det har han gjort. 
Han har vist mig, at jeg kan stole på ham, fastslår hun. 

Heidi slap fri af smerte-
helvedet – efter 12 år

Ugudelig konge?
I Udfordringen d. 12. februar har 

Jørn Nielsen et indlæg om Trump 
og Kyros. J.N. stiller spørgsmålet, 
om kong Kyros var ugudelig, som 
præsten Jeremiah Johnson oplyser.

Der fi ndes en ældgammel, persisk 
vægplatte, hvor fi gurerne er en gengi-
velse af en profeti af Zarathustra. Den 
profet, som Gud brugte til at forberede 
de mediske og persiske konger til at 
møde de landfl ygtige israelitter. For-
beredelsen var at lære disse konger, 
at der kun er én Gud. Alle de andre 
er kun afguder. - Øverst på platten er 
der et logo, som viser Guds navn på 
oldpersisk: Ahura Mazda = Den Alvise 
Herre. Nedenunder logoet er der en 
mand med et sværd foran en løve. Det 
er Zarathusras profeti om Sajoshant 
Astwatareta = Den Store Frelser, der 
skal komme for at tilintetgøre Ødelæg-
geren. - Kong Kyros var altså ikke 
ugudelig, men troende.

JENS PETER LAUGE GIVERSEN

NØRAGER 1 B ST. TH

6400 SØNDERBORG

Et alternativ
til fl asken

TV havde for nogen tid siden en 
udsendelsesserie om unge kvinder i 
tyverne, der konverterer til islam. Flere 
af dem oplyste, at de i islam fandt et 
alternativ til den druk- og festkultur, 
som de med rette ser som et udtryk 
for tomhed.

Men der er også et alternativ til 
alkoholkulturen, som har rødder i 
dansk, folkelig egenart: Den syvtak-
kede stjerne, som helt fra oldtiden 
har symboliseret idealistisk stræben. 
- Danmarks Afholdsforening (stiftet 
1879) antog tidligt syvstjernen som 
sit logo. Der er altså ingen grund til 
"at gå over åen efter vand". Man kan 
drikke danskvand, juice m.v. i stedet 
for alkohol.

HENNING SØRENSEN

VILLA PAX, IRISVEJ 17
8500 GRENÅ

En informationskrig er i gang
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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) Brug for en annonce?
Ring 73 56 15 06 eller 

skriv til annoncer@udfordringen.dk

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Kom og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

En oplagt mulighed for alle, der elsker at synge med på de gamle 
evangeliske sange i et glad og varmt fællesskab. Koret ”Evangeliets 
Gyldne Sange” medvirker. Alle er velkomne. Fri entré.

Søndag d. 26/3 kl. 19.00 
Bap  stkirken, Vestergade 73, Nørresundby

Søndag d. 9/4 kl. 19.00
Kirkecentret, Kronborgvej 66, Thisted

Søndag d. 22/4 kl. 19.00 
Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, Farsø

Lovsang v. EGS. Massoud Fouroozandeh taler.
Søndag d. 30/4 kl. 18.00

Vesterkirken Stenum, Na  ergalevej 7, Brønderslev
Søndag d. 18/5 kl. 14.00

Bap  stkirken, Kirkegade 17, Brovst

Booking af arrangement  l Bent Andersen tlf.: 2447 9812

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange
web: www.egsnet.dk

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 5/3  H.P. Pedersen  - Din indstilling kan ændre alt
Søndag 12/3 Jørn Pedersen - Formålet med min identitet i Kristus

Søndag d. 26/2 kl. 10:30
David Hansen
TEMA: Kristus vort HÅB
- i nuet og i fremtiden

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 

 

 

www.aglow.dk • facebook.com/aglowdanmark • tlf. 21 33 86 42 

 
Sted:

Alle er velkomne 

Seniordage på Aggershøj
”Et kald for hele livet”

• Den 29. maj -1. juni
• Den 8.-11. juni

• Den 15.-18. juni 2017

Margit og Simon Ambrosen byder velkommen 
i den idylliske tidsboble på Ærø - feriehjem-
met Aggershøj. Udover bibeltimer og hygge ser 
vi bl.a. den bibelske have, søfartsmuseet og 
Marstal. Så tag bibelkredsen, naboen, ægtefæl-
len med.

• Pris kun 1795 kr. pr. person inkl. fuld 
forplejning og færgebillet.

Tilmelding senest den 20. april, 
tlf. 62531349.  Her kan du også bestille 

programmet for de spændende seniordage.

Arrangør: Sømandsmissionen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

22. februar kl. 10.30 - 13.00: 
Jørgen Christensen og Karin Kühl (Bemærk tidspunkt)

1. marts kl. 11.30 - 13.00: Chuck Haavik

8. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Eliezer Braun

15. marts kl. 11.30 - 13.00: Jørgen Christensen
Efter samlingerne er caféen åben. Man kan købe frokost/

kaffe og nyde fællesskabet.

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

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

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Karin Kühl Chuck HaavikJørgen Christenen Eliezer Braun
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Evangeliets Gyldne 

GadeklummenStillingsannoncer

Møder & Arrangementer

Skriv til Udfordringens annonceafdeling på 
annoncer@udfordringen.dk

Erhverv m.m..

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

Ferie & Rejser

Montenegro
– betagende smukt

Smukke gamle kystbyer, flotte strande, vildskab i 
bjerge og søer, en rig kirkelig og kulturel arv. Vi tager 
på spændende udflugter sammen, og der er mulighed 
for at tilkøbe ekstra udflugter bl.a. til Dubrovnik – 
den kroatiske perle. Vi bor på 4* hotel, hvor der er 
egen strand, sportsbaner, swimmingpools og well-
ness-center.
Rejseledere: Cecilie og Peter Nord Hansen, Fredericia
Tilmelding inden d. 29/5. 
 Herefter forhør om til-
melding
Læs mere på: www.
felixrejser.dk/montenegro

Kontakt os på 7592 2022

Eller se på www.felixrejser.dk

16. - 23. sept.
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lys i mørket

Alle er velkomne - Gratis adgang 
(Kaffe og brød kan købes)

EVANGELIESALEN
Den Apostoliske Pinsekirke

Alsikevej 33 · 8920 Randers NV 
www.evangeliesalen.dk

Israel som folk  
i et land, givet dem af Gud
Willy Griis 
Evangeliesalen, Randers 
Lørdag, den 25. februar kl. 14.00  
To bibelundervisninger m. kaffepause

Anabaptisterne  
og den radikale reformation
Lasse Åbom  
Immanuelskirken, Århus
Onsdag den 8. marts kl. 19.30

Israel og jøderne  
– Den ufortalte historie
Simon Griis 
Evangeliesalen, Randers
Lørdag, den 18. marts kl. 14.00  
To bibelundervisninger m. kaffepause

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bogsalg

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

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

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

Enhver som bliver født på ny modtager i et splitsekund hele 
pakken af kraft og salvelse. Han hedder Helligånden. Vi er nu 
ombord på et krigsskib og står midt i en åndelig kamp.

John G. Lake startede i 1914 Healing Rooms. Kristne blev 
trænet og udrustet til at helbrede i Jesu navn, og uddannelsen 
varede i 30 dage. Herefter fi k hver kursist navn og adresse på 
en uhelbredeligt syg patient, som skulle betjenes til vedkom-
mende var helt rask. Hvis dette ikke skete skulle kursisten ikke 
vende tilbage. Så var ”tjenesten” forbi. ”Udeblivelse af mirakler 
fratager Gud hans ære”, siger Bill Johnson.

Der har indsneget sig en humanisme i kirken, som ophøjer 
de naturlige egenskaber mere end Guds kraft. Fokus på den 
menneskelige form og stil har svækket menighederne åndeligt. 
Kun de færreste mennesker omvender sig, fordi kristne er påli-
delige medarbejdere eller hjælpsomme naboer. Det er mange 
ufrelste jo også. Vi er nye skabninger, himmelske borgere 
og Guds ambassadører, som nægter at tilpasse os verdens 
normer og standarder. Charles Finney sagde: ”Der må være 
karaktertræk hos kristne, som adskiller sig fra ikke-kristne. Der 
må være ting, vi kan gøre med Helligåndens kraft i vores liv, 
som mennesker uden Helligånden ikke er i stand til.” 

Vi møder ofte åndelig modstand og må lære, at Guds mod-
stander kun kan besejres med åndelige våben og ikke med 
kødelige/naturlige metoder udtænkt af mennesker. Jesus 
færdedes overalt, lagde hænderne på syge, oprejste døde og 
uddrev dæmoner. Sådan kan det naturlige, faldne menneske 
se, at Guds rige er kommet nær. Det er ikke altid bekvemt at 
gå ud, men lønnede og ulønnede søndagskrigere har vænnet 
sig  til et indadvendt og uforpligtende liv med Jesus. 

Kristne i Syrien, Sudan og Somalia bliver forfulgt og hen-
rettet, fordi de skilter med deres tro. Er det også nødvendigt 
med forfølgelse i Danmark, før indekristne enten sætter sig i 
bevægelse eller bekender kulør?

Ikke som de andre
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K  R  I  S
Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre & Seksuelt misbrugte

KRIS er  l rådighed for dig, som har trauma  ske 
minder i din bagage. Kontakt KRIS: 

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

Stillingsannoncer

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

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

IPSICC

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

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

kontaktformularen på hjemmesiden under
 ’Kontakt Udfordringen’. Ko

Har du ikke adgang til nettet, 
kan du ringe til os på tlf. 
7456 2202 kl. 10.00 - 15.00 
- tast 1 for abonnement. 

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

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

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

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

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

Ansættelsen sker jf. overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation.

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

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

Rådgivning

Vil du arbejde med de 0-3-årige?
Blomsterhaven, Andreasskolens Børnehus er en privat, integreret institution med ca. 40 
børnehavebørn. 

Pr. 1. juni udvides huset med en vuggestueafdeling - med plads til ca. 12 børn. Børnehuset 
er en del af Andreasskolen – og bygger på de samme kristne, grundværdier som Andreas-
skolen. Vi forventer, at alle medarbejdere kan stå inde for disse værdier og vil arbejde aktivt 
for at få værdierne ind i vores hus.

Vuggestuen er i øjeblikket ved at blive ombygget – og får sin egen afdeling – med garde-
robe, puslefaciliteter, stue og the-køkken. Dette bliver den primære base for vuggestuens 
aktiviteter. I ydertimerne, på legepladsen og i ferier er vi sammen på tværs i huset. Derfor 
er det vigtigt, at en kommende medarbejder både kan favne de helt små vuggestuebørn, 
de selvstændige på 4 år, samt et kommende skolebarn – og er i stand til at tilrettelægge 
pædagogiske aktiviteter for alle aldersgrupper i et integreret hus. Vi ønsker et hus, hvor der 
er et tæt samarbejde mellem vuggestue og børnehave – og vi ønsker et hus, hvor alle kender 
alle og hjælper hinanden på tværs af huset. 

Vi søger både uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale pr. 1. juni 2017. 
Ansættelse efter gældende overenskomst.

Vi søger:
• En, som vil være med til at bære de kristne grundværdier ind i huset i børnehøjde. 
• En, som brænder for vuggestuearbejdet, og som ser det som en mulighed at skabe 

spændende læringsmiljøer, hvor de 0-3-årige kan trives og udvikle sig - og vokse med 
passende udfordringer.

• En, der kan bevare overblikket – også når hverdagen kan være travl.
• En nærværende, autentisk voksen, der kan møde barnet anerkendende – og samtidig 

kan sætte sig i respekt.
• En, der ser forældresamarbejde som en vigtig del af det pædagogiske arbejde.

Ansøgning sendes til Andreasskolen, Blomsterhaven 1-7, 4300 Holbæk eller elektronisk på
jobs@andreasskolen.dk . Mrk. Børnehuset. Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 6. marts. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13 og 14.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til børnehusets leder, Gitte Lund, 20429329.

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

Børnehaveklasseleder og indskolingslærer 
Skjern Kristne Friskole søger pr. 1 august 2017 to nye 
medarbejdere på 80 procent eller derover.  
Vi søger en børnehaveklasseleder til én af vores  
0. klasser og en indskolingslærer, der bl.a. kan under- 
vise i dansk og nogle af fagene musik, natur/teknik  
og kristendom.
Løn- og ansættelsesforhold iht.  
overenskomst mellem LC  
og Finansministeriet.
Læs meget mere på www.skrif.dk

Skjern Kristne Friskole

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

Event- og sekretariats- 
koordinator

Kristelig Handicapforening søger en 
-

SOLDATERHJEMSLEDERBORRIS
Soldaterhjemsleder til Borris 
DA de nuværende ledere på KFUMs Soldaterhjem i 
Borris har søgt nye udfordringer pr. 1. marts 2017, er 

SOLDATERHJEMMET ligger i naturskønne omgivel-
ser i Borrislejren, der grænser op til det 47 km2 store 
skydeterræn.
SELVE soldaterhjemmet, der er Danmarks ældste 
af slagsen, fremstår nyrenoveret fra ”kælder til kvist” 
med spisesal, dagligstue og moderne køkken. 
I forbindelse med jobbet stilles der lederbolig til rå-
dighed, som er beliggende i Borris by ca. 2 km fra 
soldaterhjemmet.
Ansøgningsfrist: 10. marts 2017. 
Læs mere under job på kfums-soldatermission.dk

Eller kontakt: 
Generelsekretær
Per Møller Henriksen 
+45 7620 4480 /  2229 6189
pmh@kfums-soldatermission.dk 
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DR K 
Søndag 19/2
14:00 Gudstjeneste fra Uhre 
Kirke ved Brande. Søndagen 
peger frem mod påske, som kom-
mer efter fasten. 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 prædikant. Uhre kirke er 
indviet i 1920. I begyndelsen af 
90’erne fi k kirken en glasmosa-
ikrude i korvæggen og farvelagt 
kirkerummet, så kirken fremtræder 
i en dristig og smuk farvesymfoni, 
hvor det grønne og gule er frem-
trædende. Genuds. man. kl. 8.30 
og lørdag kl. 8.30.

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. 

Mandag 20/2
00:55 1915 - det armenske fol-
kedrab. Fransk dokumentar fra 
1915. (Armenian Genocide - 100 
Years Later) Efter en lang række 
nederlag gik det Osmanniske Rige 
i 1915 ind i Første Verdenskrig 
på centralmagternes side, men 
imperiet, der allerede havde mi-
stet 80 procent af sit europæiske 
territorium, kollapsede. I stedet for 
det multikulturelle og multietniske 
samfund opstod med ’ungtyrkerne’ 
et stærkt nationalistisk regime, og 
de kristne armenere, der havde 
været bosat i Anatolien i de sidste 
3.000 år, blev til fjender. Mellem 
april 1915 og september 1916 blev 
mellem en og halvanden million 
armenere deporteret, slagtet og 
myrdet. Det var det første folke-
mord i det 20. århundrede, men det 
skulle ikke blive det sidste.

Lørdag 25/2
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 26/2
Børne- og familiegudstjeneste 
fra Uhre Kirke ved Brande.
Udklædte børn pynter de tønder, 
som de skal slå til efter Fastelavns-
gudstjenesten. Børnekoret synger 
med på salmerne fra kirkens egen
børnesalmebog, skabt i samar-
bejde med børn fra Uhre Friskole.
Sognepræst Inger Marie Morten-
sen er liturg og prædikant. Uhre 
kirke er indviet i 1920. I begyn-
delsen af 90’erne fik kirken en 
glasmosaikrude i korvæggen og 
farvelagt kirkerummet.

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

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.

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/

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

Radio 

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)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 20/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 21/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro

Guldkalven. Professor Jesper 
Jespersen besøger Skurvognen 
for at tale om penge, etik og tro.
Vært: Anders Laugesen. www.
dr.dk/tro. (Sendes også torsdag 
20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 22/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 23/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro
Genudsendelse fra tirsdag.

Fredag 24/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 25/2
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 26/2
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Vor Frue Kirke, Aarhus Stift, 
Fastelavns søndag. Prædikant: 
Henrik Wigh-Poulsen
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.
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Mennesker og tro tirsdag kl. 
11.30 på P1: 
”Dansen om guldkalven” . 
Er penge i dag blevet den 
nye gud? Ja, mener profes-
sor i økonomi Jesper Jes-
persen, for pengene har en 
tendens til at gøre os blinde 
for livets egentlige værdier 
og for vore næste.  Foto: DR

Søndag 19.2. kl. 14.00 på 
DR K: Gudstjeneste fra Uhre 
Kirke ved Brande. 
Seksagesima søndag peger 
frem mod påske, som kom-
mer efter fasten. Seksagesi-
ma 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. Sogne-
præst Arne Holst-Larsen er 
liturg og prædikant. Foto: DR 
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Hvis du nu en anden gang vil kommentere på en 
mands to-puklede kamel, må du hellere sikre dig, at 
det faktisk er en mand - og at kamelen rent faktisk 
har to pukler!

K
unstner: G

inny O
w

ens   -  Titel: Love be the loudest  -  G
enre: C

hristian/G
ospel   -  D

ow
nload

: itunes - P
ris: 69 kr.

Ung Udfordring t

Musik
TJEK

Mary Ann kom i børnehave 
og skole hos en skandinavisk 
hjælpeorganisation, som fort-
satte med at støtte hendes 
uddannelse. I dag er hun øko-
nom og arbejder i en hjælpe-
organisation, samtidig med at 
hun uddanner sig til lærer og 
hjælper fattige børn i sin fritid.

Mary Ann voksede op under 
meget dårlige forhold nær los-
sepladsen i Payatas. Hun var kun 
fi re år gammel, da hendes mor 
hørte om den skandinaviske hjæl-
peorganisation Children’s Mis-
sions center i Payatas. Children’s 
Mission hed tidligere Skandina-
visk Børnemission.

Moderen tog sin datter til cen-
tret, hvor hun startede i børneha-
ven. Herefter fulgte moderen lille 
Mary Ann i skole hver dag ved at 
bære hende på ryggen gennem 
en fl od og over en skraldeplads 
for at komme frem, fortæller Eva 

Mari Blomqvist fra Children’s Mis-
sion i Filippinerne. 

Efter to år var Mary Ann den 
bedste elev i klassen og havde 
den ære at holde den afslut-
tende tale. I dag er hun voksen, 
og takket være Children’s Mis-
sions sponsorprogram kunne 
hun studere hele vejen op på 
college-niveau.

Vil nu hjælpe andre
Mary Ann Teves er 29 år i dag. 

Hun er uddannet i økonomi og har 
arbejdet i en privat virksomhed, 
inden hun de seneste to år har 
været ansat i en verdensom-
spændende missionsorganisa-
tion i Filippinerne. Organisationen 
arbejder også med sponsorpro-
grammer og undervisning af børn. 

Mary Ann er ved at videreud-
danne sig til lærer og vil desuden 
tage kurser i socialt arbejde for 
at optimere sin evne til at hjælpe 
børn, der er i samme situation 

som hun engang var. 
- Hun siger, at det er et kald 

fra Gud, for tæller Eva Mari 
Blomqvist. 

Mary Ann giver samtidig eks-
traundervisning til fi re børn fra 
lossepladsområdet.

Et menneskeværdigt liv
Children’s Mission driver fi re 

skoler, tre forskoler og en grund-
skole fra 1. til 5. klasse i Manila. 
Organisationen arbejder ligele-
des med et stort sponsorgrogram, 
som betaler mange børn og 
unges uddannelse og giver dem 
mulighed for uddannelse helt op 

til college.
Ud over Filippinerne arbejder 

Children’s Mission blandt andet 
i Ukraine, Moldova, Bangla-
desh, Uganda, Malawi, Kenya 
og Zambia. Her yder man hjælp 
til selvhjælp til de værst udsatte 
børnefamilier, ”så de kan blive i 
stand til at skabe sig et menne-
skeværdigt liv”, som hjælpeorga-
nisationen udtrykker det på deres 
hjemmeside. Man sørger for, at 
børnene får et ordentligt sted at 
bo og støtter dem med en uddan-
nelse, så de kan få et arbejde og 
blive i stand til at forsørge sig selv.

Svend

Fattig pige 
fi k hjælp til 
skolegang - 
nu hjælper 
hun andre

Children’s Mission har fulgt Mary Ann lige siden, hun kom i 
missionens børnehave. I dag arbejder hun selv i en hjælpe-
organisation.

Mary Ann fra Filippinerne fi k hjælp 
gennem en skandinavisk organisation.

Af Bodil Lanting

CBS.com vil starte en ny sit-
com med titlen Living Biblically  
om en mand, som prøver at 
efterleve alle Bibelens love helt 
bogstaveligt.

Ifølge Relevant Magazine er 
den nye serie baseret på bogen 
The Year of Living Biblically af A. 
J. Jacobs, og serien følger Jacobs 
eget forsøg på at efterleve alle 
Bibelens love og regler så bog-
staveligt som muligt.

Ændret opfattelse
- Jeg fandt ud af, at mine tanker 

ændrede sig, da jeg begyndte at 
handle efter Bibelens over 700 
forskrifter. Men det er svært for en 
journalist helt at undgå sladder. 

Det er også svært at undgå 
begær og misundelse. Jeg skulle 
også prøve at undgå tøj fremstillet 

af blandede materialer - uden at 
jeg forstod grunden. Jeg spurgte 
fl ere jøder, og de forstår det hel-
ler ikke. Men sådan er det med 
ritualer. 

Og det med at holde sabbat er 
slet ikke en dårlig ide, fortæller 
A. J. Jacobs. 

Living Biblically
Det nye show på CBS vil følge 

Jacobs beretning om de 12 
måneder med forsøget på at 
overholde alle bibelske regler, in-
klusive de gammeltestamentlige.

Jacobs selv endte med at 
konkludere, at han ganske vist vil 
betegne sig selv som ikke-religiøs 
- men alligevel har oplevet, at Bi-
belen kan ændre ens liv radikalt.

Det nye shows producer er 
Johnny Galecki, som står bag 
serien The Big Bang Theory.

Ny adfærd ændrede mine tanker
- Jeg lod som om, jeg var et bedre menneske - og det virkede! 
Det fortæller komikeren A. J. Jacobs, som prøvede at efterleve alle Bibelens regler.

A. J. Jacobs har 
tidligere forsøgt at 
efterleve særlige 
principper. Han kom 
fx i knibe, da han ikke 
ville lyve og måtte 
sige, at han fandt en 
person overvægtig.

Til højre: Bogen bag 
den nye serie har 
et billede af Jacobs, 
der går klædt efter 
bibelske forskrifter og 
ikke barberer sig.

For snart tre år siden udkom Ginny Owens seneste album 
“I know a secret”. Det fi k her i avisen skyld for at være 
lidt for pænt, poleret og prætentiøst. 

Nu er der ingen, som bilder sig ind, at Ginny Owens læser 
anmeldelser i danske ugeaviser, men der er lidt mere at 
komme efter denne gang. Det er stadig pænt og poleret, men 
det virker mere ærligt og ligefremt. 

Ginny Owens er stadig stærk i de gode tekster om det, som 
betyder mest for hende. Men denne gang er der også kommet 
bedre styr på produktionen. Det lyder simpelthen godt. Lækre 
lyde og gennemtænkt instrumentering. Det er uden tvivl til den 
polerede side, men det fungerer ret godt. 

Ginny Owens har en evne til at være åben og troværdig 
om sit liv og sin tro i sine sange. Samtidig har Let love be the 
loudest en worship-feeling i en del af sine sange, selvom det 
er ganske personlige sange. 

Der er et par sange, som hæver sig over resten. Den kla-
reste af disse er The Fire. En enormt stærk sang om Guds 
trofasthed og styrke og om at kunne hvile i, at Gud stadig er 
Gud, selv i alt det vi ikke forstår eller magter. 

En anden af disse er duetten med Andrew Bergthold, Made 
for loving you. Eneste instrument er en guitar og disse to meget 
fi ne stemmer, det er faktisk ret vellykket. 

Den sidste sang, som bør fremhæves over de andre, er 
sangen God is love, som er sammen med All Sons and 
Daugthers. Et enkelt strygerarrangement ligger lige under 
stemmerne og skaber et klart og fi nt udtryk, med et hint af 
country, på den gode måde.

Torben Schmidt

Åbent, troværdigt 
og ret vellykket
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Anne-Marthe Lillebø (33) har 
taget fri fra jobbet som lærer 
ved Danielsens skole i Ber-
gen for at blive volontør i en 
kirke i Israel.

 - Sidste vinter talte jeg med 
Israelsmisjonen om at blive vo-
lontør i et halvt år. Jeg regnede 
ikke med, at det ville blive til mere, 
for der var mange ting, der skulle 
falde på plads, før jeg kunne rejse, 
fortæller hun til KPK.

Stortrives med sang
Selv om hun havde travlt, 

brugte Anne-Marthe meget tid på 
at bede om vejledning. 

– Jeg sagde til Gud, at hvis 
dette var hans vilje, så måtte 
tingene ordne sig. Den ene ting 
efter den anden lagde sig til rette, 
og jeg mærkede virkelig, at Gud 
havde en plan for mig i Israel, 
fortæller hun.

Hun startede på læreruddan-
nelsen i 2004 og har musik og 
kristendom som linjefag. I 2008 
læste hun interkulturel forståelse 
i Bergen og rejste til Etiopien og 
Kenya. I 2009 studerede hun 
kristne og muslimske relationer 
i Østafrika, og var på studierejse 
til Zanzibar. Fra 2010 brugte hun 
et år som børne- og familiepastor 
i Salem i Bergen.

– Jeg stortrives med at ar-

bejde med børn og unge, derfor 
begyndte jeg som lærer i 2011. 
I Salem er jeg lovsangsleder og 
med i en vokalgruppe, som hed-
der Redeemed.

Lærerigt
Selv om hun både savner den 

hjemlige natur, kirken, familien og 
vennerne, føler Anne- Marthe, at 
hun er på rette sted. Nu er hun 
spændt på, hvad Herren vil bruge 
hende til i Israel.

– Det har været vildt spænden-
de, lærerigt og utrolig skønt. Jeg 
stortrives med at være volontør i 
Immanuelkirken og føler mig hel-
dig, fordi jeg får lov til at arbejde 
sammen med sådan en fantastisk 
fl ok, siger Anne-Marthe.

Som volontør er hun med i 
kirkens lovsangsarbejde, har 
ansvaret for børnekirken og er  
frivillig medarbejder i den kristne 
boghandel i Tel Aviv. Der er også 
mange praktiske opgaver i me-
nighedshuset og ved gudstjene-
sterne lørdag og søndag.

Kirkeorgel
– I vores gade ligger kirken, 

menighedshuset, Beit Immanuel 
og nogle andre huse. 

I ugedagene er kirken åben, 
så man kan komme ind og se det 
fl otte glasmaleri og det største 
kirkeorgel i området. 

– I Norge er det helt normalt 
med et kirkeorgel, men det er det 
ikke her. Om lørdagen er der en 
gudstjeneste på hebraisk og en-
gelsk, og søndag en på engelsk. 
Ind imellem har vi også koncerter 
i kirken. Vi har også andre ak-
tiviteter i ugens løb, bibelstudie 
både på hebraisk og engelsk, og 
Young Adults, men det foregår i 
menighedshuset.

Med Gud på førersædet
Anne-Marthe bruger fritiden 

til at se mere af landet og blive 
bedre kendt med de piger, hun 
bor sammen med og med folk 
i kirken.

– Det er spændende og sejt at 
bo i Tel Aviv. Mange nationaliteter, 
religioner og  kulturer er samlet i 
en by. Det er blevet meget stærkt 
for mig, at vi må give Gud fuld 
kontrol over vores liv. Vi vil så 
gerne selv sidde i førersædet, 
og styre selv. Men Gud ved, hvor 
vi skal hen, siger Anne-Marthe. 

Kirken får bl.a. besøg af norske 
grupper, men der er folk af alle 
nationaliteter til gudstjenesterne.

Anne-Marthe var i Israel første 
gang i 1994.

– Siden har jeg været i Israel 
mange gange og er blevet meget 
glad for landet og menneskene, 
slutter hun.

KPK/Bodil

Ung lærer tager 
sabbatsår i Israel

Det nuværende hold på Kristeligt Forbund 
for Studerendes (KFS) højskole, LTC (Leder 
Trænings Center i Ødsted) har lige været 
på deres sidste teamperiode i Danmark. 

Den sidste teamperiode strakte sig over to uger 
og sluttede fredag i sidste uge. Det var endnu en 
tur med rigtig mange snakke med mennesker i de 
stande, der blev sat op på studiestederne. LTC’er-
ne holdt også en hel masse religionstimer, som 
lærerne overordnet set er meget tilfredse med. 
På den måde er der rigtig mange mennesker, der 
hører budskabet, og der blev snakket rigtig meget 
om tro og liv, hvilket var helt fantastisk. 

Vi oplever, at mange gymnasieelever gerne 
vil snakke med os om tro. Men til daglig fylder 
de store spørgsmål som ”hvorfor er jeg her” og 
”hvad er meningen med livet” ikke vanvittig meget. 
Det er noget af formålet med teamperioderne 
at få fl ere mennesker til at tænke over de her 
spørgsmål. 

Men det allerbedste er, at Jesus kommer på 
banen, og at folk forholder sig til, hvem han er, for 
Jesus er vejen, sandheden og livet. Det er noget, 
KFS arbejder hårdt for at fortælle de studerende 
i Danmark, og det er derfor, LTC-holdene bliver 
sent ud på teamperioderne. 

Eleverne på LTC bliver delt op i 3 teams, og 
de 3 teams har så hvert deres område af Dan-
mark, defi neret af KFS i Nord, syd og øst, som 
de besøger. Foruden gymnasiebesøg besøger 
LTC’erne også lokale KFS-grupper - lidt for at 
være KFS’ ansigt udadtil, men mest for at støtte 
og opmuntre KFS’erne der, hvor de er. Vi besøger 
gymnasierne - men er også med på fx lokale lejre 
eller hygge-aftener med KFS-grupperne rundt 
omkring i landet. 

Nordteam var bl.a. med på Viborg KFS’ week-
end-lejr, som lå i midten af teamperioden. Her var 
vi med til masser af bøn, fællesskab, andagter 
og gade-evangelisation i Viborg. 

Selvom det har været sidste teamperiode 
for LTC’erne i Danmark, er det ikke helt slut 
med teamperioderne, for om godt 2 uger rejser 
vi til Albanien og Montenegro. Det bliver en 
slags udenlandsk ”team-
periode”. 

Det bliver virkelig 
spændende, og forbøn 
for både LTC’ernes 
tur, men også for KFS’ 
arbejde blandt danske 
studerende, vil blive værd-
sat rigtig meget!

Anne-Marthe fra Bergen 
er blevet volontør for 
Israelsmisjonen med 
bopæl i Tel Aviv.

Gymnasieelever vil gerne 
snakke om tro på Jesus

Af Daniel Martin Lanting

Den kristne kunstner Chance 
the Rapper vandt prisen Best 
New Artist ved Grammy-
uddelingen forrige weekend.

Chance the Rapper er kendt for 
sine kristne tekster og for at tale 
meget åbent om sin tro.

Relevant Magazine skriver, at 
rapperen i sin takketale gav Gud 
æren. Herefter sang han for på 
den kendte lovsang “How Great 
is Our God”.

Sidste år blev Chance kendt for 
sin debut med singlen ”Blessings” 
på “The Tonight Show.”

Omkvædet på denne sang 
understreger, at Gud velsigner 
dem, der priser ham (“When 
the praises go up, the blessings 
come down.” 

Chance the Rapper udgiver et 
nyt mixtape den 13. maj

Bodil

Chance the Rapper fi k Grammy

Chance the Rapper vandt Gram-
my som bedste nye kunstner.
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Skæve vinkler af Torben Osted

Af Poul Henning Krog
Præst, læge og forfatter
til bogen ”Kære Hr. Tyv”
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Besøg vores web-shop 
på Hosianna.dk
(...også til mobil og iPad)

Findes 
denne 
plakat 
med 
danske 
tekster?
Denne gamle plakat var meget 
udbredt for et par generationer 
siden. Mine bedsteforældre 
havde den hængende.

Jeg har fundet frem til, at 
idéen kom fra Charlotte Reihlen 
(1805-1868), en dynamisk tysk 
købmandskone, som også var 
med til at grundlægge bl.a. et 
diakonhus og et gymnasium. Hun 
fi k kunstneren Paul Bechmann 
til at male motivet fra Jesu ord 
i Matthæus 7,13–14 om den 
brede og den smalle vej. Herefter 
forsynede hun det med passende 
bibelvers og fi k det litografi sk trykt 
i Stuttgart i 1867. 

Plakaten blev meget udbredt 
også i London og Holland. Den 
fi ndes på tysk, engelsk, hollandsk 
og spansk. Men fi ndes den også 
på dansk? I så fald vil Udfordrin-
gen gerne høre nærmere, da 
vi overvejer at trykke plakaten i 
avisen. Helst på dansk. 

Har du plakaten på dansk, så 
ring til Udfordringen eller skriv til 
henri@udfordringen.dk.

Jesus sagde: Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til forta-
belsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke 
den vej, der fører til livet, og der er få, som fi nder den! (Mattæus 7, 13-14)

I er verdens lys – 
og sukker...?
“I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal 
det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og 
trampes ned af mennesker.” (Matt. 5, 13), sagde Jesus Kristus.

Kristne og kristne fællesskaber (kirker) er jordens salt, siger 
Jesus. 

Saltet repræsenterer skarphed, beskyttelse imod råddenskab, 
og det skaber tørst.

Saltet skaber også en autoritet og værdighed i den kristne 
og kirken, men hvis det mister sin kraft, mister vi menneskers 
respekt, og i stedet for at være dem der påvirker, bliver vi trådt 
ned af mennesker.

Lige efter ovennævnte skriftsted siger Jesus: “I er verdens lys. 
En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller 
ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det 
lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, 
så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i 
himlene.” (Matt. 5, 14-16)

Mange kristne tænker kun på, at vi skal være verdens lys, og 
ikke også jordens salt - og så bliver vi ofte i stedet “jordens sukker”!

Vi er verdens lys - og det har mange kristne grebet - og det giver 
sig blandt andet udslag i gode gerninger, men vi er også jordens 
salt! Og det er faktisk saltet, Jesus nævner først! 

Uden saltet kan vi som kristne ende som en humanistisk 
nødhjælpsorganisation. Søde og rare kristne, der gør godt og er 
hjælpsomme, men de kunne aldrig fi nde på at sige nogle alvorsord 
eller påtale synd, uretfærdighed og ondskab. De bliver ikke vrede 
i deres ånd over vederstyggeligheder i Guds øjne.

Jesus Kristus sagde: “Salt er en god ting, men hvis saltet ikke 
er salt mere, hvordan vil I da gøre det salt igen? Bevar saltet i jer 
selv…” (Mark. 9, 50)

Vi skal bevare saltet i os, for hvis saltet mister sin kraft er det 
ubrugeligt og kan ikke genskabes, 
men skal kasseres. Altså kan saltet 
ikke genskabes til sin oprindelige 
kraft, men skal erstattes af helt nyt 
friskt salt. Den eneste leverandør af 
det ægte åndelige salt er Gud.

Af Henrik Ølholm 
Czismadia

Forkynder og underviser

Min mor er blevet vældig glad 
for en mus, der bor i køkkenet, og 
hun lægger ofte små godbidder 
på en tallerken foran dens hul. 

Engang havde hun lagt nogle 
kiks ved hullet og bygget en mur 
af konservesdåser foran dem, så 
hunden ikke kunne spise kiksene. 
Da min bror kom hjem samme 
aften, så han den besynderlige 
opstilling og bad min søster for-
klare det. 

- Åh, svarede hun. ”Det er mor, 
der har sat mad frem til musen 
igen!”

- Nå. Men så kunne hun i det 
mindste have givet den en dåse-
åbner, mente min bror.

Mor og musen

En mand kom ind på min fars 
autoværksted, præsenterede 
sig som chauffør i et stort vogn-
mandsfi rma og foreslog: 

- Hvad med at skrive lidt ekstra 
på regningen? Så lader vi fi rmaet 
betale og deler i porten.

Min far sagde nej, men kunden 
lod sig ikke afvise. ”Jeg kommer 
tit forbi her,” fortsatte han. ”Vi kan 
lave masser af penge på den 
måde.” 

Far sagde, at sådan arbejdede 
han ikke. 

- Jamen alle gør det! råbte 
manden. ”Er du en tøsedreng eller 
bare for dum?” 

Far dirrede af vrede og bad 
manden forsvinde og få sine ting 
ordnet et andet sted.

Pludselig smilede manden og 
rakte hånden frem. 

- Jeg ejer en vognmandsforret-
ning, sagde han. ”Jeg har længe 
været på jagt efter en mekaniker, 
jeg kan stole på, så fremover skal 
jeg ikke have ordnet noget andre 
steder.”

Ærlighed varer længst
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