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Kvinder fra Filippinerne leder os i 
bøn fredag den 3. marts 2017

Tema: ”Har jeg gjort dig uret?”
Find dit nærmeste sted for deltagelse på www.kvindebededag.dk

eller kontakt formand Inge-Lise Lollike, tlf. 50 85 02 90 eller 
sekretær Marianne Plum, tlf. 20 28 25 03

Søndag den 26. Februar 2017 • Uge 9

...den kristne ugeavis

A N N E  G R A H A M  L O T Z

SÅRET
AF GUDS FOLK

HELBREDT AF GUDS KÆRLIGHED
Anne Graham Lotz, datter af 
Billy Graham, skriver ud af egne 
dyrekøbte erfaringer. 
Mest ondt gør det, når den, der 
sårer, giver sin adfærd et skær af 
rettroenhed. Denne bog hjælper 
dig på vejen mod helbredelse.

www.prorex.dk

Udfordringens journalist Steen B. Jensen fortalte i sidste uge om PETER i Rom. 
I denne uge er han på sporet af den store apostel PAULUS, som vi véd tilbragte sin sidste tid i Rom. Side 12. 

Kirken ”Sankt Paulus Uden for Murene” - med statuen af Paulus med sværd i hånden.

Udfordringens journalist Steen B. Jensen fortalte i sidste uge om PETER i Rom.

På sporet af Paulus i RomPå sporet af Paulus i Rom



 
Ugens profi l: Don Moen
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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.

Læsernes egne mærkedage
Send et farvebillede ind af dine venner og familiemedlemmer, 
som har fødselsdag, jubilæum, bryllup, sølvbryllup eller guld-
bryllup. Det koster kun 60 kr. inkl. moms. 

Skriv højest 35 ord. Sidste frist er mandag, når avisen udkom-
mer om torsdagen. Send en mail til: Redaktion@Udfordringen.dkw 
eller send et brev til Udfordringen, Box 110, 6070 Christiansfeld.  
Beløbet indsættes på bankkonto: 7040 000 1830446 mrkt. ”Hurra” 
er sendes/afl everes i frimærker/kontanter. Billeder returneres kun, 
hvis du vedlægger en frankeret svar-kuvert.

Brudepar kan dog stadig få Udfordringen gratis leveret i tre må-
neder, ligesom brudebilledet bringes uden omkostninger.

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
* Søg selv Gud i fastetiden.

* Bed for, at Gud bliver æret offentligt.
* Bed Gud bryde FNs og myndigheders 

tavshed om de forfulgte kristne.
* Bed for din kommune.

* Bed for påskeavisen
og al god mission.

Sig Gud tak!

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

Kirkeministeren taler til 
kvinders internationale bededag
Mette Bock medvirker ved Kvindernes internationale Bededag i 
Brødremenighedens kirke fredag den 3. marts. 

Den første fredag i marts er Kvindernes internationale Bededag. I 
år holdes den tre steder i Sønderjylland: Tønder, Gråsten og Christi-
ansfeld, den danske by, der om nogen er på verdenskortet. 

Et verdensomspændende fællesskab
Kvindernes internationale Bededag forener kvinder i mere end 180 

lande i et verdensomspændende fællesskab om bøn og handling til 
gavn for kvinder og børn. I Danmark holdes bededagen godt 60 steder. 
I år er det ottende gang, kvinder fra Brødremenigheden og Folkekirken 
indbyder alle til at deltage.

Arrangementet i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld, der er 
åbent for alle, begynder kl. 14.45 med sønderjysk kaffebord. Kl. 16 er 
der gudstjeneste i den nyrenoverede kirkesal med Mette Bock som ta-
ler. Før sin ministertid var hun bl.a. chefredaktør på JydskeVestkysten. 
Hun har et stort personligt kendskab til kirken og udtaler, at for hende 
”er det at gå i kirke ligesom at trække vejret”. Så deltagerne i bede-
dagen kan se frem til at møde en engageret kvindelig kirkeminister.

I år er det kvinder fra de kristne kirker i Filippinerne, der har udar-
bejdet oplægget under overskriften ”Har jeg gjort dig uret?” 

I år fordeles indsamlingsbeløbet mellem projekter i Armenien og 
Rusland. I 2016 blev der i Danmark indsamlet næsten 100.000 kr. En 
stor del af dette beløb blev doneret til Brødremenighedens arbejde 
blandt kvinder i Albanien. (Læs mere på www.kvindebededag.dk)

Henri.

Diamantbryllup
Den 6. april 2017 
kan Cecilie og 
Matias Lorenzen, 
Kløvermarken 97, 
6440 Augustenborg 
fejre diamantbryllup.

Fra venstre: Valgbestyrelsesformand Knud Brusgaard Nielsen, 
May-Brit Buchardt Horst og Ebbe Balck Sørensen.

Bispevalg i Lolland-Falsters Stift  
Stiftets provstiudvalg har den 20. februar 2017 nedsat en valg-
bestyrelse på tre medlemmer, som skal lede det kommende 
bispevalg med hjælp fra stiftsadministrationen. 

Følgende blev valgt til valgbestyrelsen: Knud Brusgaard Nielsen, 
Falster Provsti, Ebbe Balck Sørensen, Lolland Østre Provsti og May-
Brit Buchardt Horst, Lolland Vestre provsti. 

Følgende blev suppleanter: 1. suppleant: Connie Krogh, Lolland 
Vestre Provsti og 2. suppleant: Susanne Nielsen, Maribo Domprovsti.

 På det konstituerende møde blev Knud Brusgaard Nielsen valgt 
som formand.

Valgbestyrelsen har tre vigtige opgaver: At kontrollere, at anmel-
delsen af kandidatlister og stillerlister er gyldige samt sikre, at alle 
stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer og præster er optaget 
på en valgliste. Endelig skal valgbestyrelsen sikre, at optælling af 
stemmer foregår korrekt. Valgbestyrelsens medlemmer glæder sig til 
at være pionerer for det digitale valg af ny biskop.

 
Vigtige datoer - frist for:

Indlevering af kandidatlister: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 15 
Afhjælpning af evt. mangler ved liste: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15 
Udsendelse af afstemningsmateriale 1. runde: Tirsdag den 25. 

april 2017. 
Bodil

Don Moen er et af de største 
navne inden for kristen musik 
og lovsang igennem tre årtier. 

Han kommer til Danmark d. 
12. april 2017, hvor han besøger 
Selah Center i Viborg, som det 
eneste sted i Danmark på denne 
turné.

Hvis man kan lide den mere 
stille og fredfyldte form for lov-
sang, der lægger vægt på ind-
levelse og tilbedelse, fremfor 
optræden, så er Don Moen et 
godt bud. 

Har hjulpet andre frem
Udover selv at have skrevet 

mere end 100 kendte lovssangs-
numre og udgivet sine egne 
albums i over 4 mio. eksemplarer, 
har Don Moen især hjulpet andre 
med at producere deres sange.

Egentlig hedder han Donald 
James Moen. Han er en årgang 
50, født den 29. juni, så han er 
nu 66 år.

Han gik oprindeligt på Oral Ro-

berts University i Oklamoma og 
blev herefter musiker og tekniker 
for Terry Law, som han rejste 
med i 10 år.

Han producerede 11 lovsangs-
albums i Hosanna! Music’s serie 
med forskellige kunstnere.

Hans eget første album, ”Wors-
hip with Don Moen”, kom i 1992.

Moen arbejdede herefter for 
Integrity Media i over 20 år som 
creative director og leder af 
forskellige afdelinger, hvor han 
producerede adskillige albums.

I 2007 forlod han Integrity 
Media for at starte sin egen 
virksomhed, The Don Moen 
Company, som bl.a. opkøbte et 
kirke-software fi rma.

Moen blev i 2009 også radio-
vært i programmet Don Moen & 
Friends. Han har også fungeret 
som præst.

Moen har fået en Dove Award 
for sit arbejde med musicalen 
”God with Us”, desuden er han 
ni gange blevet nomineret for 
sine sange.

Arbejdet med de kendte
Moen har bl.a. arbejdet med 

Claire Cloninger, Paul Over-
street, Martin J. Nystrom, Randy 
Rothwell, Ron Kenoly, Bob Fitts, 
Debbye Graafsma, Paul Baloche, 
Tom Brooks.

Blandt de musikere, han har 
hjulpet frem, er Justo Almario, 
Carl Albrecht, Abraham Laboriel, 
Alex Acuna, Paul Jackson, Jr., 
Lenny LeBlanc og Chris Graham.

Han har optrådt med kunstnere 
som Chris Tomlin, Twila Paris og 
Sara Groves.

Det var ikke mindst hans 
skyld, at Paul Baloche, Darlene 
Zschech, Israel Houghton og 
Hillsong United slog igennem.

Don Moen er lige så populær 
i udlandet, som han er hjemme 
i USA. 

Hans rejser til koncerter og 
seminarer har ført ham til Ghana, 
Sydafrika, Singapore, Filippiner-
ne, Sydkorea, Brasilien, Canada, 
Australien, Storbritannien, Hong 
Kong, Malaysia, Indonesien, 

Japan, Guatemala, Honduras og 
andre steder. 

En arkitekt, der hjælper 
folk til at opleve Gud

Spørger man Don Moen, hvor-
for Gud satte ham på denne jord, 
vil han fortælle, at hans opgave er 
at være som en arkitekt, der ska-
ber det, der hjælper mennesker 
til opleve Guds nærvær på en ny 
og frisk måde. 

Don Moens passion er at lede 
mennesker ind i et intimt og ærligt 
fællesskab med Gud, og han har 
noget at bringe til alle generatio-
ner i kirken. 

Arrangørerne opfordrer til at 
komme den 12. april til Viborg og 
lade lovsangen lyde over Dan-
mark sammen med hinanden og 
Don Moen.

Billetter kan købes på www.
ticketmaster.dk

Henri.

Lovsangs-arkitekten
Don Moen til Viborg
Han vil hjælpe mennesker til at opleve Gud gennem lovsang og tilbedelse.

Kirkeminister Mette Bock 
taler ved Kvindernes 

internationale Bededag i 
Brødremenighedens kirke 
i Christiansfeld. For hende 

er det ”at gå i kirke ligesom 
at trække vejret. Det er en 
naturlig del af hendes liv.”
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Vær med i  Vær med i  
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 

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

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

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

58449. Mærk gaven: Radio-mission. 

Af Tina Varde

– Når vi nærmer os Gud, så 
forandrer vi os. Det forandrer at 
være i godt selskab. Ligesom 
mennesker ”smitter”, har Hel-
ligåndens kraft og Guds nåde 
en afsmittende effekt.

– Gud førte mig i 2006 ind på 
stilhedens vej. Erfaringerne herfra 
skulle bundfælde sig, blive en del 
af mig, før jeg kunne skrive om 
det. Men nu er bogen her, fortæl-
ler den 55-årige freelancepræst 
Poul A. Beck, som har skrevet: 
”Frihed og fred – en meditativ 
vandring i fasten”. Undervejs i 
skriveprocessen har han også 
arbejdet på en anden bog, som 
snart er færdig.

Poul A. Beck har både deltaget 
i og ledet mange retræter gennem 
årene. Han har bl.a. været på en 
30 dages retræte i England og 
ca. femten til tyve gange besøgt 
Broderfællesskabet Taizé i Frank-
rig. Sammen med hustruen, den 
pensionerede psykiater Kirsten 
Ernen Beck, har han oversat fl ere 
bøger derfra. Og endnu en er på 
vej til efteråret. 

– ”Frihed og fred” er en medita-
tiv vandring, en hjertets vandring. 
For mig handler fasten ikke kun 
om det, vi må spise – for alt er 
tilladt, men ikke alt er gavnligt. 
Fasten handler om at skære ned 
på alt, som er overfl ødigt, unød-
vendigt, så vi har vor opmærk-
somhed på nærvær med Gud, 
for det skaber rum og plads i vort 
sind og hjerte – til glæde for alle 
og til forvandling af os selv.

– Når vi vælger det næstbedste 
fra, bliver der plads til det bedste: 
Et dybere liv i frihed og fred, frem-
for et overfl adisk liv. Med Guds 
nåde kan det lade sig gøre. Meget 
af det vi gør, er der en befrielse i at 
lægge fra os, siger Poul A. Beck.

I bogen anbefales det at følge 
en livgivende rytme. Der er inspi-
ration til hver dag at mødes med 
Gud i hans forvandlende kærlig-
hed. Inspirationen veksler mellem 
bibel- og billedmeditation eller en 
lille fortælling. En dag om ugen er 
sat af til eftertanke.

– Lørdag er en god dag at 
se tilbage på ugen, der er gået: 

”Nå, det er det her stykke vej, jeg 
er gået” - og søndag er oplagt 
til fællesskab. Man kan fx læse 
folkekirkens prædikentekster som 
forberedelse til at gå til gudstje-
neste. Så man bedre kan møde 
Jesus fremfor blot at høre om 
ham, mener præsten.

Bogen indeholder information 
om, hvordan man kan henvende 
sig til, tale med Gud. 

– Det er godt at læse den i et lil-
le fællesskab og måske mødes en 
gang om ugen eller hver fjortende 
dag i fasten og tale om det, man 
erfarer. Bliv medvandrere og støt 
hinanden i den proces, opfordrer 
Poul A. Beck eventuelle læsere.

Hvad man skal arbejde med, 
hvad man skal faste fra, er det til 
gengæld op til den enkelte selv 
at overveje og bestemme. Nogle 
har brug for at faste fra griskhed, 
selvoptagethed, dømmesyge…

– Der er ikke en liste over, hvad 
man skal holde sig fra. Men vi 
skal altid passe på selvbedraget, 
anbefaler præsten.

God gammel vej
Hans vandreguide går ad en 

gammel velafprøvet vej, der be-
står af tre spor, som bevæger sig 
ind og ud af hinanden: Renselse, 
oplysning og forening. 

Renselse (katarsis) symbolise-
res i bogen med en kost, oplys-
ning (fotosis)med en solsikke og 
forening (teosis) med en fl amme.

Poul A. Beck forklarer:
– Renselse af sjæl og indre fø-

rer til frihed. Fjern skidt og skrald, 
ryd op og gør rent, så der bliver 
plads til Gud -  og vores vilje kan 
blive ét med Guds følelser, ord 
og handlinger. Når vi renser os, 
vokser vi til at blive ét med Gud. 

– Oplysning: Alt levende ven-
der sig mod Gud, mod lyset - som 
en solsikke. De indre knuder 
smelter, og vore øjne åbnes, så 
vi kan se de smukke søskende, 
Gud har skabt os til at være. Her 
sker en helbredelse af disciplenes 
og vore øjne, så vi bliver seende. 
I takt med at vi lukker lyset ind, 
ser vi, hvad vi tidligere var blinde 
for. Pludselig ser vi vore egne fejl 
og må vende tilbage til renselsen 

for at gøre os fri. Som kristne har 
vi hele livet igennem brug for at 
vende tilbage til renselsen. Vi er 
solsikke-kristne, som vender os 
mod lyset.

– Forening: Helliggørelsen. 
Her må vi tage kaminen, ilden, 
i brug. Jernet er hårdt, ilden 
varm og glødende… og i stand 
til at trænge ind i jernet og over-
tage dets natur, omforme det. På 
samme måde skal vores natur 
forenes med Guds natur, som er 
langt stærkere end vor. Derfor for-
vandles vi i sammensmeltningen.

– Vores vilje, følelser, tanker og 
handlinger bliver et med Guds. Vi 
kommer hjem – bliver dem, vi er 
skabt til at være. Her er vort sande 
tilhørsforhold, tilføjer Poul A. Beck.

Citater fra bogen:
”I Sydafrika ser de landet som 

en zebra. Den har sorte og hvide 
striber. Selvom man kun skyder 
på de hvide striber, så dør hele 
zebraen. Hvis de sorte dræber 
de hvide, eller omvendt, så dør 
landet. Vold avler vold… sådan 
er det vel også i mange andre 

fællesskaber, der består af ”sorte” 
og ”hvide” striber. Vi tror måske, 
vi kan ”dræbe” de andre uden at 
skade os selv...”

”Ofte overser vi zebra-sam-
menhængen. At vi er forbundne 
på en forunderlig og uforudsige-
lig, ja, mystisk måde. Sådan, at 
når vi skader ”de andre”, skader 
vi – i grunden også os selv. Når vi 
undertrykker de andre eller sæt-
ter dem på plads, så er det på en 
underlig måde os selv, vi rammer. 
Vi dør også lidt selv, ligesom en 
zebra, skønt kun ramt i de hvide 
striber”.

Om frihed fra griskhed:
”Vogt jer for al griskhed, for 

vores liv afhænger ikke af, hvad 
vi ejer, selvom vi har overfl od”. 
Sådan lyder Jesu opfordring til os, 
nok fordi han vil befri os fra grisk-
hedens ødelæggende kræfter. Og 
sandt er det jo, at vores liv i bund 
og grund ikke afhænger af, hvad 
vi ejer. Selv om vi har overfl od, gør 
det os jo sjældent lykkelige eller 
frie. Især ikke, hvis vi er underlagt 
griskhedens nådesløse krav: 
mere. Skaf mig mere!

Jeg kender en garvet erhvervs-
rådgiver. Det er hans erfaring, 
at når det går godt i virksomhe-
derne, som han er konsulent for, 
så medfører det sjældent glæde, 
frihed eller personligt overskud. 
I stedet medfører det alt for ofte 
griskhed efter mere og deraf 
større ufrihed, mindre glæde, 
ingen taknemmelighed. 

Jesus viser os i stedet en vej 
ud af griskheden: at være rige for 
Gud frem for at samle os skatte. 

I bogen refereres også en fi n 
legende om gæstfrihed:

”Legenden fortæller, at Abra-
ham en dag gennem døråbningen 
fi k øje på en gammel mand, der 
kom vandrende langs vejen. Det 
virkede, som om manden var træt 
og havde været på vej i lang tid – 
hans tøj var støvet, og fødderne 
fyldt med sår.

Abraham fyldtes med medfølel-
se og inviterede manden indenfor, 
så de kunne dele et måltid, og så 
kunne gæsten bagefter tilbringe 
natten i lejren i en blød seng. 
Vandreren tog taknemmeligt imod 
tilbuddet. 

Ved middagen noterede Abra-
ham sig, at hans gæst hverken 
velsignede maden eller takkede 
Gud for den, og Abraham kunne 
ikke lade være med at spørge 
hvorfor. ”Jeg dyrker ildens Gud 
og ingen anden”, blev der svaret. 

Svaret gjorde Abraham så 
vred, at han straks smed manden 

ud. Han fi k ikke engang lov til at 
afslutte sit måltid. Senere samme 
aften talte Gud til Abraham. ”Hvad 
skete der med din gæst, den 
trætte vandringsmand?”

Abraham svarede, at han ikke 
kunne tolerere en gudsbespotter 
som gæst i sin lejr. Da svarede 
Gud: ”Jeg har passet på denne 
mand i tres år på trods af, at han 
aldrig har tilbedt mig. Kunne du så 
ikke have holdt ud en eneste aften 
for på den måde at vise ham min 
kærlighed til ham?”

Tag på meditativ 
vandring i fasten
Vi formes, slibes og forandres i det stille nærvær med Gud.  Og større 
selverkendelse kan hjælpe os videre i troen og livet, siger Poul A. Beck.

Om Poul A. Beck 
Poul A. Beck er født i 1961 

og er cand. theol. fra Århus 
Universitet. Han har også 
taget baptistkirkens præste-
uddannelse. 

Har været ansat i Viborg 
Baptistkirke i 13 år - indtil 
han i 2006 fornemmede, at 
han i stedet skulle arbejde 
med spiritualitet, åndelig 
vejledning og retræter. 

Han holder i dag mange 
retræter på Ådalens retræ-
tecenter ved Randers. Siden 
2012 også deltidspræst i 
Silkeborg. 

Hans bog er udgivet på 
forlaget Eksistensen.

Præsten Poul A. Beck, som søger stilhedens vej, har skrevet en 
bog om meditativ vandring i fasten.

Freelancepræst Poul A. Beck 
anbefaler stilhedens vej, hvis 

man vil nærmere Gud.
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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

Socialdemokratiets officielle 
holdning er, at man ønsker 
bederum forbudt på danske 
uddannelsesinstitutioner. Det 
fastslog partiets erhvervsud-
dannelsesordfører Mattias 
Tesfaye tirsdag.

Men den socialdemokratiske 
folketingsgruppe er splittet i sa-
gen. Især partiets ordfører for 
frie grundskoler, efterskoler og 
højskoler, Daniel Toft Jakobsen, 
erklærer åbent sin uenighed med  
sit parti i dette spørgsmål.

Frihedsværdier
- Jeg siger, hvad jeg mener. 

Alt andet vil være skuespil. Jeg 
har tillid til, at man kan håndtere 
det her lokalt, og jeg tror ikke, 
at lovgivning er det mest effek-
tive redskab, sagde Daniel Toft 
Jakobsen efter et gruppemøde 
tirsdag på Christiansborg, hvor 
partiets folketingsmedlemmer 
havde diskuteret sagen.

- For mig er det her et ret prin-
cipielt spørgsmål. Det har noget 

med grundlæggende frihedsvær-
dier at gøre, siger han.

Socialdemokratiets officielle 
politik har tidligere været, at man 
ikke ønskede at forbyde bederum 
på uddannelsesinstitutioner ved 
lov. Men nu ønsker partiet ifølge 
Mattias Tesfaye et forbud. 

Den konkrete anledning til at 
diskussionen er blusset op, er 
et beslutningsforslag fra Dansk 
Folkeparti, som tirsdag skal be-
handles i Folketingssalen.

Frygt for islamisk kontrol
Dansk Folkeparti forklarer 

forslaget om et generelt forbud 
med henvisning til, at uddannel-
sesinstitutioner ikke skal under-
støtte ”islamisk social kontrol og 
dermed en videre islamisering af 
det danske samfund”.

Bederum er ikke forenelige 
med danske traditioner og for-
målet med en uddannelsesinsti-
tution, hedder det i forklaringen.

DF påpeger, at der kan  være 
tale om social kontrol, så nogle 
muslimer prøver at sikre, at an-
dre overholder den hellige lov, 
shariaen. 

Socialdemokratiet støtter ikke 
det konkrete forslag med henvis-
ning til, at der er brug for større 
viden om sagen. Men partiet 
fastslår offi cielt, at der er er brug 
for et forbud.

- Det er frygten for religiøst 
gruppepres, forklarer Mattias 
Tesfaye. Socialdemokraternes 
formand, Mette Frederiksen, har 
ikke ønsket at udtale sig i debat-
ten og refererer i stedet til Mattias 
Tesfaye.

DSU’er: ’Ærgerligt’
Den socialdemokratiske ung-

domsorganisation DSU kalder 
ønsket om at forbyde bederum 
’ærgerligt’. Fokus i integrations-
debatten skulle ligge et helt andet 
sted, mener DSU-formand Lasse 
Quvang.

- Nogle af de steder, hvor der 
har været problemer med social 
kontrol, er bederummene blevet 
afskaffet af institutionerne. Og 
andre steder fungerer det helt fi nt 
med et refl ektionsrum, eller hvad 
end de kalder det. 

Jeg synes egentlig bare, at vi 
skal lade institutionerne selv fi nde 
ud af det, siger Lasse Quvang 
til TV2.

Bodil

S-ordfører uenig med partiet 
om forbud mod bederum
Der skal ikke være bederum på danske uddannelsesinstitutioner, mener Socialdemokraterne. 
Men ordfører for de frie skoler, Daniel Toft Jakobsen, og fl ere andre er uenige.

Det er et principielt spørgs-
mål for mig, siger Daniel Toft 
Jakobsen om forbud mod 
bederum.

S og DF fejrer deres forlovelse 
med et fælles kvælertag på 
uddannelsesinstitutionernes 
frihed. Bederum er åbenbart 
blevet en kende for farlige, 
hvis man er socialdemokrat. 
Så nu skal de forbydes, skriver 
journalist og debattør Paula 
Larrain.

”Ingen sag er for lille til at blive 
pustet op. Især ikke, hvis man 
kan putte ordet ”muslimer” ind i 
fortællingen. Det er opskriften på 
opmærksomhed og dermed an-
noncekroner og valgbarhed. So-
cialdemokraterne har for længe 
siden regnet den ud. Og nu går 
de all in. DF-Style”, skriver Paula 
Larrain i en klumme i Altinget den 
21. februar.

Når et problem er identifi ceret, 
bliver det pustet op - og siden 
skal der lovgives. For folk kan ikke 
forventes selv at fi nde ud af det.

Druk og social kontrol
I denne uge kobles bederum 

sammen med social kontrol. 
”Som om social kontrol ville 

stoppe, fordi man blander sig i 
rumfordelingen af et gymnasium!”

Men der foregår også social 
kontrol, når  unge ”bliver tvunget 

til at bunde 10 genstande på 10 
minutter for at blive socialt ac-
cepteret.”

Paula Larrain har selv erfaring 
med at blive integreret - og med 
at være forælder i Danmark. Hun 
forstår udmærket, at forældre 
fra afholdskulturer kan frygte at 
sende deres børn i et dansk gym-
nasium, hvor druk er en selvfølge.

”Som forælder har jeg i fl ere 
uger været martret af en trage-
die i mit eget lokalområde. En 
17-årig dreng var plakatstiv gået 
ud i skjorteærmer og fundet død 
dagen efter. En syg drukkultur 
havde kostet et menneskeliv - og 
ingen politikere så anledning til at 
stramme op på noget som helst.” 

Religionsforskrækkelse
Bederum kan seriøst ikke ud-

gøre en fare, mener Paula Larrain.
”Som kristen kan jeg vælge at 

skraldgrine af denne religions-
forskrækkelse. Som om det var 
under bøn, at folk blev radikali-
seret og valgte at slå andre ihjel. 
Jeg laver jo ikke en Breivik, alene 
fordi jeg har for vane at sige et 
Fadervor fra tid til anden.”

Derimod er det bevist, at al-
kohol kan dræbe, og at unge 
mennesker bliver presset af  

jævnaldrende til overdreven druk 
eller stoffer. ”Og der er børn, 
som dør af det. Fem procent af 
alle dødsfald i Danmark skyldes 
alkohol. 

Det svarer til 3.000 dødsfald 
årligt - omtrent et 9/11 om året. 
Det er et virkeligt problem.

Men det er så bederummene, 
der skal forbydes?” 

Paula Larrain til S:

’Find noget 
andet at gå op i’

Studerende: ’Meget udansk forslag’
DR fortæller om bederummet på Copenhagen Business School, 
som bruges af både muslimer som Haroun Mani og kristne som 
Peter Mikkelsen.

CBS’ bederum er nemlig ikke forbeholdt nogen speciel trosretning.
- Det er ligemeget, om du er kristen, muslim eller buddhist – der er 

plads til alle. Det er ikke et bederum, det er et tilbedelsesrum, siger 
Haroun Mani.

Den 27-årige Peter Mikkelsen bruger også jævnligt CBS’ bederum. 
Han læser erhvervsøkonomi og politik og er formand for den kristne 
studenterorganisation på studiestedet.

Når han er alene, bruger han rummet til at bede en bøn. Men bede-
rummet er også et samlingssted, hvor han mødes med sine venner og 
taler om kristendom. Han peger på, at CBS må have et rum til at udøve 
troen, lige så vel som man har et fi tnessrum for sportsinteresserede.

Peter Mikkelsen siger til DR, at han blev chokeret over DFs forslag 
om at forbyde bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

- Det er et meget udansk forslag. Kristne har kæmpet i generationer 
for friheden til at praktisere religion, og forslaget vil tage den mulighed 
fra os, siger han.

Bodil

Skal bederum forbydes på danske uddannelsesinstutioner? 
Det mener Dansk Folkeparti. Bederummene skader efter de-
res opfattelse integrationsprocession og er forbundet med 
udøvelse af social kontrol. 

Socialdemokratiet erklærede sig først enig med Dansk Fol-
keparti, men valgte så alligevel at stemme imod, da Folketinget 
i tirsdags behandlede forslaget om forbuddet. Det har skabt en 
heftig debat. DSU kalder det for “ærgerligt”, at Socialdemokratiet 
valgte at springe fra. 

Hvad skal man mene om bederum? Skal enhver i Danmark ikke 
have lov til at følge sin samvittighed i trosspørgsmål? Jo, samtidigt 
bliver man også nødt til at anerkende, at bederummene  kan udgøre 
en fare på længere sigt. I asylcentre i Europa, hvor muslimer er i 
fl ertal, chikaneres kristne og trues på livet. Vokser den muslimske 
tro, er der en risiko for, at dette også kan ske andre steder i sam-
fundet, hvor kristne kommer i mindretal.

Men spørgsmålet er, om man opnår den ønskede effekt ved at 
forbyde bøn. Den muslimske tro udbredes også andre steder, fx  
på nettet, hvor op mod 100.000 tweets om dagen inspirerer til at 
dyrke Allah og Koranen.

Det egentlige problem er, at der ikke tilsvarende er masser af 
kristne unge, der beder. Lad os forestille os, at der på et gymnasium 
med 600 elever var 300 kristne elever, der bad i frikvartererne, og 
20 muslimer. Muslimer ville udgøre et mindretal, som de også stadig 
gør i det danske samfund, og ville værdimæssigt ikke udgøre nogen 
trussel. Måske ville de muslimske elever endda blive inspireret af 
de kristne og lære om den kristne tro, nemlig kærlighed til næsten 
gennem Kristus. 

Forsøget på at forbyde os ud af radikaliseringen af islam er 
omsonst. Det er ikke islams styrke, der problemet, men de kristnes 
svaghed. 

Grunden til, at islam spreder sig i Vesten og også i Danmark, 
er, at kristendommen er blevet undermineret af ateisme. Derved 
er opstået et åndeligt vakuum, som islam nu udfylder.

Derfor er det med kristen tro, vi skal møde islam og ikke forbud. 
Det er gennem evangelisering, mere kristendom og en kirke, der 
tør omvende muslimer til troen på Kristus, at man dæmmer op for 
islamiseringen. 

Styrk kristentroen 
i stedet for at 
forbyde bederum
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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

Af Bodil Lanting

Biskoppen og Stiftsøvrigheden 
i Viborg har protesteret mod 
det indkøbscenter, Enghave-
centret, der skulle opføres 
med et 63 meter højt tårn nær 
Holstebro Kirke. Nu spørger 
borgmesteren, om det er rime-
ligt, at kirken har denne vetoret.

Netop nu forbereder Folketin-
get en ny planlov, som bl.a. vil 
begrænse tidsfristen for indsigel-
ser i byggesager. Samtidig skal 
indsigelsesretten gå fra stiftsøv-
righeden til kirkeministeren.

I Holstebro har entrepenør 
Enggaard A/S den 14. februar 
opgivet byggeplanerne. Men fol-
ketingmedlem Thomas Danielsen 
(V) siger til Lemvig Folkeblad, at 
kommunen har haft fem år til at få 
en aftale med kirken om tårnets 
højde. Det er derfor ikke kirken 
og planloven men derimod kom-
munen, det er galt med.

Planlovens paragraf 29 sikrer, 
at en statslig myndighed som kir-
ken kan gøre indsigelse. Herefter 
skal parterne nå til enighed, før en 
lokalplan kan vedtages.

 
Dårlig undskyldning

Borgmester H.C. Østerby (S)

mener, at kirkens veto har spændt 
ben for Enghavecentret. Han 
håber derfor, at en ændring af 
planloven kan begrænse kirkens 
og stiftsøvrighedens indfl ydelse. 
Men Thomas Danielsen, som er 
formand for Folketingets Energi- 
og Forsyningsudvalg og ordfører 
for en del af planloven, afviser 
kritikken af kirken.

- Det er ikke kirkens skyld, når 
centret ikke bliver til noget. Kirken 
ligner mere et let offer, som man 
nu peger fi ngre ad, efter at byg-
geriet er faldet. Men kommunen 
har åbenbart ikke været ude i tide 
for at få det på plads. Nu ligner det 
mest et fi genblad, som man har 

fundet som en dårlig undskyld-
ning, siger Thomas Danielsen. 

Efter en indsigelse fra kirken 
skal parterne forhandle og prøve 
at fi nde et kompromis. Men kom-
munen har ikke taget dialogen 
i tide, mener Venstrepolitikeren.

- Det eneste overraskende i 
sagen er, at kommunen bruger 
kirken som undskyldning, påpe-
ger Thomas Danielsen.

Borgmester H.C. Østerby me-
ner derimod, at kommunen viste 
rettidig omhu i sagen, da man 
for halvandet år siden sendte 
planerne til Stiftsøvrigheden - og 
fi k den besked, at der ikke var 
bemærkninger. 

- Vi er udmærket klar over, at 
kirken har denne ret til indsigelse. 
Men jeg synes, det er relevant at 
diskutere, om kirken fortsat skal 
have denne vetoret i byer, i en 
tid, hvor der bliver bygget mere 
i højden, tilføjer borgmesteren.  

Kirken har ikke vetoret
Den 18. november 2016 for-

klarede biskop Henrik Stubkær 
i et interview med Folkebladet, 
hvordan det nye centers tårn ville 
virke i forhold til kirketårnet:

”Tårnet ...er en meget massiv, 
grå fi rkant, og med sine 63 meter, 
mod kirketårnets 48 meter, er det 

”Gud, vi er i gode hænder. 
Dine hænder, gode Gud” står 
der med Grundtvigs ord på 
skulpturen uden for Holstebro 
Kirke.
Nu har stiftet gjort indsigelse 
mod et planlagt center, hvis 
tårn ville rage 15 meter op 
over kirketårnet.

Politiker: Kirken får skylden 
for rod i gammel byggesag
I Holstebro Kommune raser man mod kirken, som har ’nedlagt veto’ mod et planlagt center. 
Men byggeplanerne blev ikke fremlagt for Stiftsøvrigheden i tide, mener Thomas Danielsen (V).

Kommunen bruger kirken som 
en dårlig undskyldning, mener 
Thomas Danielsen (V).

utroligt højt. Det vil ændre hele 
bybilledet.” Biskoppen havde først 
fået kendskab til byggeplanerne 
kort tid forinden og beklagede, at 
sagen var ”kørt så hårdt op”. 

Forøvrigt har kirken slet ikke 
vetoret. Det eneste kirken kan, 
er at ”fremtvinge et møde og en 
dialog med kommunen, og kan 
vi ikke snakke os frem til noget, 
så er det Erhvervsstyrelsen, der 
må træde til”, forklarede Henrik 
Stubkjær i november.

Kommentar af 
journalist 

Johny Noer

Ved kammeradvokatens planlagte gennemgang af 150 års 
kirkehistorie ved Højesteret i marts 2017 viser det sig, at han 
i det i okt. 2016 fremlagte materiale ikke vil være i stand til 
at fremføre nogen sag, der påviser, at der i det pågældende 
tilfælde røres ved kirkens bekendelsesgrundlag! 

Borgernes advokat gør opmærksom på, at (citat): ’… den meget 
minutiøse gennemgang af de få eksempler, der har været på, at 
regeringsmagten har blandet sig i folkekirkens indre forhold, ikke 
udviser ét eneste eksempel på, at regeringsmagten har foretaget 
ændringer i Folkekirkens indre forhold, hvor én eller fl ere biskopper 
har givet udtryk for, at der er tale om en ændring af den lutherske 
kirkes bekendelsesgrundlag’ (journalnr. 40-75577 NN/BK/ 12. 
dec. 2016). ”

”Grundtvig ønskede større frihed i kirken,” forklarer kammerad-
vokaten, men det fremgår tydeligt af rigsdagsreferatet (’den anden 
og sidste behandling af § 64b, maj 1855), at Grundtvig ikke dermed 
anfægtede kirkens bekendelse. For ham var det et rent institutionelt 
(ikke konstitutionelt) spørgsmål. 

Referatet fra rigsdagstidende lyder bl.a. sådan (citat): ”Fr. Grundt-
vig: Jeg skal ikke sige stort (meget) om denne sag (sognebånds-
løsningen). Hvis nemlig et folk vil blive ved at lade sig beherske af 
dets sognepræster – og skifte tro og gudsdyrkelse alt efter disse 
præsters egne omskiftelser, så kan ingen lov forhindre dem deri. 
Men hvis folket ikke vil dette (og intet frit folk kan ønske noget 
sådant), da bør ingen jordisk lov tvinge dem dertil…” (Rigsdagsti-
dende spalte 3059-3068). 

Når et kirkeministerielt udvalg i 2010 erklærer, at (citat): ’den 4. 
paragraf i grundloven har den konsekvens, at folketinget ikke kan 
lovgive om folkekirkens forhold på en måde, der er i strid med den 
grundlæggende evangelisk-lutherske bekendelse’ (Regulering af 
indre anliggender 5.1.2) – så er kammeradvokatens sag fra 1855 
som et skud i tågen. At folk får lov at søge en anden præst er ikke 
imod ’noget grundlæggende i kirkens bekendelse’ og som sådan 
ikke et argument i den foreliggende højesteretssag. 

D. 16. marts 2017 står kampen om et af staten indført kirkelig 
ritual, som i hele sit væsen og indhold grundlæggende er imod den 
evangelisk-lutherske bekendelse og derfor i strid med Danmarks 
Grundlov.

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

Det drejer sig om 
kirkens bekendelse
Den 16. marts holder Højesteret sit 
første møde i en retssag imod staten for 
indførelse af homo-vielser i Folkekirken.
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Jesus bliver døbt med vand og Helligånd
13 Jesus ankom nu fra Galilæa til Jordanfl oden for at blive 

døbt af Johannes. 14 Men Johannes ville ikke gøre det: »Det 
er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig!« protesterede 
han. »Hvorfor kommer du så til mig?« 15 »Gør det nu,« sagde 
Jesus, »for på den måde gør vi Guds vilje.« Johannes gjorde 
da, som Jesus ønskede. 16 I samme øjeblik Jesus efter dåben 
steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds Ånd 
kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. 17 Samtidig 
lød der en stemme fra himlen: »Det er min elskede Søn. Ham 
er jeg fuldt ud tilfreds med.«

Søndagens tekst: Matt. 3, 13-17 
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Præst og salmedigter

Hvorfor? spurgte Johannes. 
Noget tyder på, at Johannes 
Døber blev temmelig over-
rasket, da Jesus pludselig 
dukkede op og ville døbes af 
ham. ’Det er mig, der har brug 
for at blive døbt af dig’ sagde 
Johannes. Men Jesus sagde 
blot: ’Døb mig alligevel, det er 
sådan, Gud vil det’

Det blev en anderledes dåb, 
end Johannes var vant til i for-
bindelse med sine prædikener 
til omvendelse og dåb af de 
jøder, der dagligt strømmede 
ud i ørkenen for at høre ham og 
lade sig døbe.

Da Jesus steg op af vandet, 
åbnede himlen sig over ham, og 
”Guds ånd dalede ned over ham 
som en due, mens der lød en 
stemme fra himlen, der sagde: 
’Dette er min elskede søn, det 
er ham jeg har valgt!’”

(Skriftcitater fra ’Den nye 
Aftale’)   

Guds accept
Hvad var det lige, der skete 

her? Det var en dåb, ja, men 
en dåb, som Jesus vel ikke be-
høvede. Han havde ikke behov 
for omvendelse, han var Guds 
søn, han var uden synd.

Måske er det lettere at forstå, 
hvad det var, der skete, når 
denne dåb samtidig også er 
Guds accept og anerkendelse 
af Jesus, der med denne bag-

grund blev indviet til sin tjeneste 
med guddommelig autoritet ved 
Helligånden.

Tjenesten begynder
Herefter blev Jesus udsat 

for djævelens mange fristelser; 
men han afviste den ondes 
angreb og begyndte sin tjeneste 
med budskabet om omvendel-
se, og han forkyndte med stor 
kraft, at Guds rige var kommet 
nær. Han kaldte sine disciple og 
indledte sit virke med undervis-
ning, prædikener, helbredelser 

og alle former for trøst til lidende 
og undertrykte mennesker.

Den kristne dåb
– den nye pagt

Jesus blev døbt med det, 
vi kalder ’Johannes dåb’, og 
først efter korsfæstelse, død og 
opstandelse og Helligåndens 
udgydelse på pinsedagen, 
som Bibelen fortæller om i  
Apostelenes gerninger kap. 2, 
hører vi om ’den kristne dåb’ 
i Jesu navn, til Jesus, på den 
personlige bekendelse og i 
vidners nærvær.

Det er den samme dåb, vi 
praktiserer i den kristne kirke 
i dag. Selvom der iblandt de 
mange kirkesamfund i verden 
fi ndes en del forskellige ’nuan-
cer’ i dåbsritualer og udførelse, 
så er det de samme grundlæg-
gende bibelske ord, der byg-
ges på. 

Dåben er befalet af Jesus
Den kristne dåb er Guds ud-

strakte og velsignende hånd til 
alle mennesker, der i tro tager 

imod det, som Bibelen kalder 
frelse, altså Guds tilgivelse af 
synd, og styrke til at leve et liv 
i kærlighed og åndelig frihed.

Dåben er sammen med troen 
vigtig for os alle. Guds ånd 
er til stede ved denne hand-
ling, og samtidig er dåben en 
klar lydighedshandling mod 
Jesu ord i missionsbefalingen. 
Matt.28.19-20: ’Gør alle folke-
slag til mine disciple, og døb 
dem i Faderens, Sønnens og 
Helligåndens navn –’

 
Jesus siger det så klart i 

Markus 16.16 at, ’den som tror 
og bliver døbt skal frelses, men 
den som ikke tror, skal døm-
mes’ – Disse Jesus-ord siger 
samtidig, at det er troen, der er 
det centrale i kristendommen.

For mig at se, så er dåben 
Guds ’underskrevne kontrakt’ 
til den, der ved troen på Jesus 
siger ja til ham og derved bliver 
en naturlig del af det kristne fæl-
lesskab i hans menighed.

Hvorfor blev
Jesus døbt?

Hvorfor lod Jesus sig egentlig døbe af Johannes? 

 
 

Mennesker
der lykkes
Nøglen til at lykkes handler ikke om mig selv, men om at 
bringe det bedste frem i andre, siger dr. Mike McKinney, der 
har grundlagt et Promise Christian University i Californien.

Mike McKinneys universitet forsø-
ger netop at hjælpe kristne ledere, der 
har så travlt med deres tjeneste for 
andre, at de ikke har haft tid eller lyst 
til at jagte akademiske grader. 

Mike McKinney har bemærket, at 
det vigtigste ikke er ledernes forud-
sætninger, strategier og metoder, 
men deres indstilling. 

Hvis man fx kun er optaget af at 
gavne sig selv, så når man måske nok 
langt i akademisk uddannelse, men 
man går ligesom glip af meningen med det hele. 

Den form for succes er i virkeligheden ikke nogen succes.
Dr. Mike har fundet disse egenskaber ved mennesker, der 

lykkes på en god måde - og til gavn for andre: 

1. De forsøger at gøre deres bedste i alt, hvad de gør. Om 
det så er at lave kaffe eller omdele post.

2. De bemærker andres behov. De lærer af andre. De ser 
det gode, det onde og det grusomme, og de forstår konse-
kvenserne af at være onde og grusomme.

3. De er holdspillere. De er ligeglade med, hvem der får 
æren, så længe jobbet eller missionen fuldføres.

4. De er ydmyge i den forstand, at når de får den fortjente 
anerkendelse, så går det dem ikke til hovedet.

5. De er problemløsere. De ser det store billede, både  fra 
ledelsens side og medarbejderens side, og de er villige til at 
bøje sig for at fi nde løsninger og få arbejdet gjort.

6. De tager ved lære. Når de beslutter, hvilken vej de vil 
gå, uddanner de sig gennem skoler, workshops og mentor-
ordninger med erfarne ledere.

7. De er tilfredse med det, de har valgt, eller den skæbne, 
de har fået. De har fred med sig selv.

8. De forstår åndelig underordning. Ligesom Solen, Må-
nen og Jorden har hver deres baner, som passer sammen, 
sådan har hver af os vores bane, og vi har brug for at under-
ordne os andres ledelse, ligesom vi en dag skal lede andre.

Og dr. Mike tilføjer: Intet menneske er en ø. Vi har alle brug 
for andres hjælp. Og jo mere vi opmuntrer og hjælper andre 
til at lykkes, jo fl ere vil hjælpe os til at lykkes. ”Hvad du sår, 
skal du høste”. Og før du når toppen, så ræk ud til Skaberen. 
For i ham er indeholdt alle svarene på spørgsmålene om livet.

Succes uden Jesus er ikke nogen succes! siger dr. Mike.

Den sidste sætning får sikkert tæerne til at krumme sig på 
nogle. For vi er så vant til at holde Jesus udenfor de ”fi nere 
kredse”. Det er næsten pinligt at nævne hans navn, ikke?

Men hallo - hvem er vi, at vi skammer os over Ham...?

I brevet til Filipperne skriver Paulus og Timoteus: 

Lad Jesus Kristus være jeres forbillede, og efterlign hans 
indstilling: Han var lig med Gud, og havde ret til at fastholde 
den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret, men gav 
afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev 
menneske. Som menneske ydmygede han sig og accepterede 
den værste død - døden på et kors.

Derfor har Gud ophøjet ham og givet ham et navn og 
en position højt over alle andre.

Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og 
på jorden, og under jorden. Og alle skal erklære til 
Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre! 
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Af Elizabeth Alves

Faste er mere end bare det 
at afholde sig fra mad; det er 
en selvfornægtelse til fordel 
for et højere mål. Derfor er 
det vigtigt, at du tjekker dine 
motiver og dit hjertes indstil-
ling overfor Herren, før du 
beslutter dig for at faste.

Når I faster, skal I ikke tage 
en bedrøvet mine på, sådan 
som de selvretfærdige gør. De 
forsømmer deres udseende, så 
folk rigtig kan se, at de faster. 
Det siger jeg jer: De har fået de-
res fulde løn! Nej, når du faster, 
så red dit hår og vask dit ansigt, 
som du plejer, så ingen kan se, 
at du faster. Lad det være en 
hemmelighed mellem dig og din 
Far i Himlen - og din Far, som 
kender alle hemmeligheder, vil 
belønne dig. (Mat. 6:16-18)

Læg mærke til, at Jesus ikke 
siger ‘hvis’ men ‘når’ I faster. 
Han forventede, at kristne bru-
ger dette hjælpemiddel i deres 
bønsliv. 

Hvad er faste? 
Det er en frivillig og bevidst 

afholdenhed fra mad med det 
formål at bede koncentreret. 
Jesus talte om vores motiver 
for at faste og understregede, 
at vi ikke skal gøre det for at 
imponere andre.

At være fyldt med Helligån-
den betyder ikke nødvendigvis, 
at du vandrer i Åndens kraft. En 
måde at få kraft på er ved at 
faste og bede (Luk. 4:1,2,14). 
Det vil gøre dig mere åndeligt 
sensitiv overfor Guds Ord og 
hans tale til dig. Denne sensiti-
vitet overfor Helligånden skaber 
mere kraft i dit liv til at bekæmpe 
Satans tropper.

Når brudgommen er taget 
bort, vil disciplene faste (Mat. 
9:14,15). Det er en åndelig 
disciplin (2 Kor. 6:5). I det Ny 
Testamente fremhæves fasten 
som en måde, hvorpå man kan 
erkende Åndens ledelse og få 
klarhed i sind og ånd (Ap. G. 
13:1-3; 14:21-23).

Hvad opnår man ved at faste? 
Sandsynligvis meget mere end 
du nogensinde vil blive klar 
over, før du kommer i himlen 
(Es. 58:6; Joel 1:14). Jeg har 
oplevet helt utrolige gennem-
brud i forbindelse med faste, og 
jeg har også hørt vidunderlige 
vidnesbyrd fra andre, som har 
fastet. 

Faste sendte hilsen fra Gud
I 1979 blev jeg bedt om at 

tale til en gruppe mennesker i 
det vestlige Kansas. Jeg rejste 
dertil i en snestorm, så jeg var 

både træt og udmattet, da jeg 
ankom. Jeg blev ført til festsalen 
i en restaurant, hvor ni men-
nesker bød mig velkommen til 
middagen. Pludselig hørte jeg 
Helligåndens stemme i mit sind: 
‘Jeg ønsker, at du giver et ord til 
hver enkelt person her i aften’. 
Jeg var træt efter rejsen, men 
jeg vidste, at Gud kunne og ville 
hjælpe mig – der var jo trods alt 
kun ni personer.

Men pludselig blev foldedø-
rene til rummet bag os åbnet, 
og der sad yderligere 79 mænd 
og kvinder. Nu blev jeg klar over, 
at det ville blive en meget lang 
aften. Da jeg begyndte at tale, 
blev jeg hele tiden distraheret 
af ansigtet på en af kvinderne. 
Jeg blev ved med at se ordene 
fra en kofanger-sticker skrevet 
tværs over hendes pande. 
“Keep on truckin’!” (bliv ved 
med at køre lastbil). Jeg tænkte: 
Herre, læser jeg det rigtigt? Jeg 
ville sige tre-fi re ord mere og 
se tilbage på kvinden. Ordene 
“Keep on truckin!” blev ved med 
at lyse op som et neonskilt på 
hendes pande. Jeg havde talt 
til hver eneste af de tilstedevæ-
rende undtagen denne kvinde, 
da jeg til sidst så på hende og 
sagde: Gud vil, at jeg skal sige 
til dig: “Keep on truckin’!” Der 
lød et tordenbrøl af et råb fra 
forsamlingen og alle begyndte 
at klappe.

Jeg blev så klar over, at grun-
den til, at de ni personer havde 
spist middag, var, at denne 
gruppe havde fastet for denne 
kære kvinde, hvis ægtefælle 
lige var død. Før sin død havde 
han og hustruen brugt noget af 
overskuddet fra deres lastbil-
fi rma til at betale for to studeren-

des medicinstudier hvert år. Nu 
var kvinden og hendes venner 
begyndt at faste og bede for at 
fi nde ud af, om hun skulle sælge 
fi rmaet eller ej. Ordene til hende 
denne aften bekræftede, at hun 
skulle beholde det.

Til min overraskelse mødte 
jeg denne enke 10 år senere 
og fandt ud af, at hun havde 
støttet mange fl ere studerende, 
og at hun til sidst havde solgt 
firmaet for et beløb, der var 
mange gange større, end hvad 
det havde været værd, da hen-
des mand døde. Fasten gav 
ikke bare en livsforvandlende 
åbenbaring til denne kære enke 
men forløste også midlerne, så 
Guds vilje kunne blive fi nansie-
ret i andres liv.

Bibelens grunde 
til at vi skal faste:

Jesus viste et eksempel ved 
at faste 40 dage i ørkenen. (Mat. 
4:2 og Luk. 4:2)

Det ærer Gud, når vi faster 
som et frivillig-offer til ham. (1. 
Sam. 7:5,6; Ap. G. 14:23)

Det skaber åndelig og fysisk 
disciplin. (Luk. 2:36-37; 1 Kor. 
9:26-27)

Det bevarer dig fra Guds dom.  
(Joel 2:12-14; Joh. 3:5-10)

Det viser omsorg for familien, 
kirken, samfundet og landet. (2 
Sam. 1:12; 12:16; Ezra 8:21; Es-
ther 4:3,16; Dan. 9:3; Mat. 9:15; 
Mar. 2:18-20; Luk. 5:33-35)

Fordele ved at faste:
Faste forstærker bøn og 

sætter sagen i værk. (Ap.G. 
10:30,31)

Faste bringer lydighedens 
velsignelse. (Mat. 6:6,16)

Faste skaber ydmyghed gen-

nem anger. (Neh. 9:1-3)
Faste åbenbarer Guds vej 

og vilje for din fremtid. (Dan. 9)
Faste giver autoritet og kraft i 

bøn og åndskamp. (Mat. 4:1-11)

Faste tilvejebringer store 
sejre. Kong Joshafat udråbte 
en national faste mod den 
invaderende fjendehær. Derfor 
begyndte fjendens soldater 
at slå hinanden ihjel. (2 Krøn. 
20:1-30).

Faste giver dig den rigtige 
indstilling: Se ikke på faste 
som en slags straf, selv om din 
krop vil være imod det i starten. 
Se i stedet på faste som en 
kærkommen mulighed for at 
komme nærmere Gud. Når du 
faster, bliver du ikke distraheret 
af den daglige fokus på det at 
spise. Og den tid du normalt 
ville tilbringe i køkkenet, kan 
bruges til at feste ved Guds 
åndelige bord sammen med 
ham. Gud velsigner dig for din 
helhjertethed, når du er villig til 
at ydmyge dig.

Sådan kan du faste:
24-timers faste: Fra solned-

gang til solnedgang. Undgå al 
fast føde.

Delvis faste: Undgå mad, 
som giver nydelse. Spis kun klar 
suppe og gryn og drik juice eller 
drop et måltid om dagen for at få 
tid til bøn. (Dan. 1:8-16; 10:2,3)

Tre dages faste: Total af-
holdenhed fra mad i tre dage. 
(Ester 4:16)

Udvidet faste: Der er to 
måder, som begge kræver for-
beredelse. Før en udvidet faste 

anbefales det, at du holder dig 
fra koffein og fed mad.

Total faste: Undgå al slags 
mad, men ikke vand. Denne 
faste skal afbrydes langsomt. 
Drik kun fortyndet juice en 
dag eller to. Gå derefter lidt 
efter lidt over til frugt, grønsa-
ger og gryn. Til sidst kan du 
begynde at spise kød igen.

Ikke-total faste: Her spiser 
man ikke noget, men drik-
ker saftevand, vand og varm 
frugt-te.

NB: Hvis du er i behandling 
med lægemidler, skal du rådføre 
dig med din læge, før du kaster 
dig ud i en udvidet faste. Du kan 
dog overveje at prøve en delvis 
faste. Gør det under Helligån-
dens vejledning og i forbindelse 
med dit regelmæssige bønsliv. 
(Es. 58:6; 1 Kor. 9:26,27)

Brug fasten som en anled-
ning til at bede mere. I løbet af 
fasten vil din ånd være mere 
sensitiv overfor Helligånden, og 
man vil ofte få en ny åbenbaring 
fra Guds Ord. Faste er ikke en 
udholdenhedstest eller et religi-
øst ritual. Det er et privilegium 
og en velsignelse, som hjælper 
en til at nærme sig Herren i 
ydmyg og helhjertet tro.

Bibeltekster om faste:
2 Mos. 34:28  

Moses
3 Mos 16:29-31  

Forsoningsdagen
3 Mos 23:27-32  

Forsoningsdagen
1 Sam 1:7,8  

Hannahs bøn
2 Sam 12:16-23  

Davids bøn for Batsebas barn
1 Kong 13:8-24  

Elias
1 Kong 19:8  

Elias’ rejse til Horeb
1 Kong 21: 27  

Ahab bad ydmygt
2 Krøn 20:3  

Udråbt af Joshafat
Ezra 8:21-23  

Udråbt af Ezra
Neh 1:4   

Nehemias
Neh 9:1   

Jerusalems borgere bekendte 
deres synder

Est 4:16   
Udråbt af Ester

Job 33:19-20  
På grund af sygdom og smerte

Es 58   
Faste som behager Gud

Jer 14:12  
Det som er uacceptabelt

Joel 2:12  
Vend tilbage til Gud af hele dit 

hjerte
Mat 6:16-18  

Gør ikke som hyklerne
Mat 17:21  

Kun ved bøn og faste
Luk 2:37  

Anna tilbad i templet
Luk 4:2   

Jesus fastede i 40 dage
Luk 18:12  

En selvretfærdig farisæers pral
Ap. G. 9:9  

Saulus fra Tarsus hverken spi-
ste eller drak

Ap.G. 10:30  
Kornelius fi k besøg af en engel

Ap. G. 13:2,3  
Profeter og lærere i Antiokia

Ap.G. 14:23  
’Ældste’ udpeget under bøn og 
faste

Rom 14:21  
At afholde sig fra noget for ’de 
svages skyld’

1 Kor 7:5  
I ægteskabet

2 Kor 6:5  
Som en del af det apostolske 
embede.

Se på faste som noget, der 
giver din bøn  større fokus. Jeg 
sammenligner tit effekten af 
faste med en laser operation. 
Laserstrålen koncentrerer lyset, 
så det skærer og korrigerer 
fysiske problemer. På samme 
måde er faste en koncentrering 
af åndeligt lys på et problem – 
noget som skærer de kødelige 
tanker bort, så Guds svar kan 
helbrede. 

Faste kan bryde Satans bånd 
og hans angreb. Faste, som 
herliggør Gud, er født af ydmyg-
hed. Det er mere end bare det 
at afholde sig fra mad. Det er 
en holdning som siger: Jeg kan 
ikke gøre det, men Jesus kan.

Bemærk: før du forsøger dig 
med en længere faste, bør du 
øve dig med de kortere typer, fx 
en en-dags eller en delvis faste.

Den banebrydende faste
En af de vigtigste øvelser for Guds ’soldater’ er fasten. Når du faster under bøn vil dine bønner 
overgå al jordisk forståelse og forårsage overnaturlige gennembrud, skriver Elizabeth Alves. 

I stedet for at spise middag, havde folk fastet for at kunne bede for en kristen enke. Da jeg fi k et 
personligt budskab til hende, begyndte alle at klappe, fortæller Elizabeth Alves.

Elizabeth Alves’ bog Kæmp og 
Vind i Bøn er udgivet på Hosianna 
Forlag. Pris: 198,- kr.

Gundlægger af forbønsbevægelsen 
Intercessors International. Har undervist 

i mere end 30 lande om effektiv bøn.
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Hotline til Suh

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

Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen. 

Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109, 4030 Tune, e-mail : Suh@Udfordringen.dk
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Køb bogen:
Spørg Suh
- de bedste 
brevkasser

Kære G
Som udgangspunkt er det al-

drig for sent at ændre eller udvikle 
sig – der er håb, indtil man dør! 

Men ændring af tankemønstre 
og adfærd kræver vilje og motiva-
tion, og det er nødt til at komme 
indefra. En motivation givet af 
ydre årsager (fx ”min kone siger, 
jeg skal ændre mig”) kan godt 
fl ytte noget, men det varer som 
regel ikke ved. Man er drevet af 
pisken, og når pisken forsvinder, 

fordi konen ikke længere orker 
at svinge pisken, så vendes 
der automatisk tilbage til gamle 
mønstre.

Hvis du og din mands rollefor-
deling skal opblødes, og han skal 
til at engagere sig i forhold, som 
han aldrig tidligere har udvist in-
teresse for, så skal han altså selv 
kunne se en idé med det. 

Det skal også give mening for 
ham, og helt praktisk skal det 
altså også være en fordel for ham. 

Hvis det nemlig kun er til ulempe 
for ham – hvorfor skulle han så? 
Prøv at tænke over, hvordan en 
evt. ændring af jeres rollefordeling 
kan blive til en fordel for jer begge. 
Vil det give jer mere at snakke om 
i hverdagen, måske en oplevelse 
af mere fællesskab? 

Vil det være fordelagtigt for 
ham at blive mere ”populær” hos 
sine børn og børnebørn ved at 

komme mere på banen? Og vil 
det ikke mindst gøre ham mere 
populær hos hans kone? Om-
vendt kan du også prøve at give 
udtryk for, hvilke udfordringer, det 
giver for dig, at han IKKE enga-
gerer sig så meget. 

Måske er du træt af at skulle 
tage stilling til alting i forhold til 
børnene? Eller oplever du dig 
ensom i hverdagen, fordi I ikke 

kan dele bekymringer og glæder 
i så høj grad, som du ønsker det? 
Prøv at give udtryk for din tristhed 
og sorg over disse ting - og sørg 
for at holde bolden på egen ba-
nehalvdel, altså hvad det gør ved 
dig: ”Jeg bliver så ked af det, når 
… ” eller ”Jeg oplever mig alene, 
fordi vi aldrig …”. At få en indsigt i 
dit hjerte og din tristhed og måske 
ensomhed kan være en stærk 

motivation for din mand til at ville 
handle anderledes – alene fordi 
han formentlig ønsker, at du skal 
være glad.

Samtidig er du nødt til at være 
klar over, at gamle hunde har 
svær ved at lære nye tricks. I har 
været sammen i rigtig mange år, 
og det lyder som om, at jeres 
nuværende rollefordeling har 
stået på lige så længe. Og selvom 
det ikke er umuligt, så er gamle 
indgroede vaner svære at bryde. 

Din mands energi og mentale 
velfungerenhed spiller også en 
rolle. Indsigt og erkendelse som 
er nødvendig for ændring i ad-
færd kræver alt andet lige en vis 
mentaliseringsevne. Man er nødt 
til at forstå en fejl i systemet, samt 
hvad den har at gøre med en selv, 
for at kunne rette op på den.

Prøv ud fra dit kendskab til din 
mand at afgøre, om du kan for-
vente en ændring. Og husk: Hvis 
din mand rent faktisk er med på at 
arbejde på en strukturændring jer 
imellem – så skal du også være 
parat til at give ham plads til det.

Hilsen Suh

Hej Suh
Min venindes onkel begik for 

nogle måneder siden selvmord. 
Hun og resten af familien er 
rystede og chokerede. 

Han havde haft nogle pro-
blemer igennem længere tid og 
var vist også deprimeret. Jeg 
forstår bare simpelthen ikke, 
hvordan nogen overhovedet 

kan finde på at vælge den 
løsning – for det første at sige 
farvel til livet i det hele taget, 
men i det hele taget at gøre 
det mod sin familie og venner?! 

Skal man ikke have en slags 
brist i sin personlighed for at 
gøre sådan noget?

Hilsen Cecilie

Kære Cecilie
Som udgangspunkt er der hos 

os alle en naturlig modvilje mod 
døden samt en evne til at for-
nemme og forestille os følelserne 
hos andre mennesker, især dem, 
der står os nærmest. 

Når vi prøver at forstå selvmor-
deren, så er det ofte med dette 

som baggrund – og så giver det 
simpelthen ikke mening. Så er der 
for mange uoverensstemmelser, 
og for mange ubehagelige følel-
ser forbundet med tanken. Ud fra 
en logisk tænkning vælger vi det 
derfor fra. 

Et menneske, der alligevel 
vælger at begå selvmord, er 

af forskellige grunde bragt et 
helt andet sted hen, hvor dette 
udgangspunkt er blevet ændret. 
Den livssituation som den pågæl-
dende befi nder sig i og måske har 
befundet sig i i en lang periode, 
er blevet så ulidelig, at man ikke 
længere oplever at kunne bære 
det. 

Døden bliver derfor en befrielse 
fra den ubærlige tilstand. Det er 
altså ikke så meget et tilvalg af 
døden i sig selv, men snarere 
et fravalg af nuet – en måde at 
komme væk fra det, som ople-
ves ubærligt. Selvmorderen har 
ofte også kæmpet med svære 
tilstande og følelser i så lang tid, 
at han/hun er tappet for energi. 

Alle ressourcer er brugt på at 
overleve, rumme det ulidelige, 
og der er derfor fuldstændig 
overtræk på energi-kontoen. Det 
er et stort problem, for indestå-
ende på denne energi-konto skal 
også bruges til at forholde sig til 
andre mennesker – herunder at 
forestille sig og fornemme andres 
følelser. Når et menneske derfor 
vælger selvmordet, er det vigtigt 
at forstå, at det ikke handler om 
en beslutning om at udfri sig selv 
på bekostning af ens nærmeste, 

men at beslutningen snarere 
træffes i en følelsesmæssig til-
stand, hvor man simpelthen ikke 
længere kan føle de følelser, det 
vil vække hos ens nærmeste. 
Allerhøjst bliver det til en kognitiv 
forståelse, men som ikke længere 
vækker nogle følelser, da ener-
gien til at føle disse er brugt op. 

Der er desuden mennesker, 
der har overlevet selvmordsfor-
søg, som beskriver, at de faktisk 
var kommet til den konklusion, at 
det var bedst for deres nærmeste, 
hvis de tog livet af sig. De ville 
ikke længere skulle hjælpe/pleje/
bekymre sig. Der er altså her en 
forestilling om, at de tilbageladte 
i stedet vil blive ”glade” – i hvert 
fald lettede, når vedkommende 
har taget sit liv. Situationen er her 
lidt anderledes, men igen er der 
fravær af at forstå og føle de rea-
listiske følelser hos de pårørende.

Du spørger, om man skal have 
en særlig brist i sin personlighed 
for at begå selvmord. 

Nej. Vi kan alle under særlige 
omstændigheder komme i en 
situation, hvor den vante logik 
og de almindelige sunde følelser 
bliver sat ud af spil. Vores psyke 
og vores hjerne er dynamiske og 

fl eksible, det er bl.a. det, der gør, 
at vi kan tilpasse os forskellige 
situationer. Men det betyder også, 
at vi påvirkes negativt af negative 
forhold, og vi har alle et punkt, 
hvor vi kan risikere at knække.

Så når vi får problemer, der er 

så tunge, at vi ikke selv kan løse 
dem, så må vi ikke være for stolte 
eller for bange til at søge hjælp.

Hilsen Suh

Kære Suh
Min mand og jeg har 47 års 

ægteskab bag os. 
Vi er blevet velsignede med 

mange gode år og tre skønne 
børn. Der er også kommet 
børnebørn til. 

Vi har det på mange måder 
godt. Hvad der alligevel går og 
plager mig noget er, at vores 
rollefordeling altid har været 
meget stereotyp. Han har taget 
sig af karriere, tjent pengene og 
taget sig af det praktiske, mens 
jeg har varetaget børnenes 

behov og det huslige. 
Nu da jeg har tid til at gå og 

tænke over det, generer det 
mig, at det er så fastlåst. Jeg 
savner ind imellem, at det kun-
ne blødes lidt mere op, og især, 
at min mand ville engagere sig 
mere i forhold til børnene og 
børnebørnene. Jeg har prøvet 
at sige lidt til ham om det, men 
det er som om, at han slet ikke 
forstår, hvad jeg taler om. 

Er det for sent at ændre på 
tingenes tilstand?

Med venlig hilsen G

Er det for sent at ændre kønsrollerne?

Min venindes onkel begik selvmord - hvorfor gør man det?

Prøv at tænke over, hvordan en ændring af jeres rollefordeling kan blive godt for jer begge. Vil 
det give jer mere at snakke om i hverdagen, måske en oplevelse af mere fællesskab? 

Den livssituation som den pågældende måske befandt sig i 
i en lang periode, er blevet så ulidelig, at han ikke længere 
oplever at kunne bære det. 
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Af Lars Ulsdal

” M e d  H a n s 
Nie lsen Hauge 
vågnede folkeån-
den i Norge.”

Dette citat af N.F.S. Grundtvig 
1850 fortæller om den åndelige 
og sociale vækkelse, der udgik 
fra Hans Nielsen Hauge. Han var  
en vækkelsesprædikant, der trod-
sede de kirkelige myndigheder. 

Derfor måtte han for sin tros 
skyld uden dom sammenlagt 
sidde i fængsel i mere end 10 år 
for bl.a. at prædike Guds Ord i 
private hjem. 

Gud kaldte en plovmand
Hvem var denne for mange 

danskere ukendte vækkelses-
prædikant Hans Nielsen Hauge, 
som levede i Norge fra 1771 
indtil 1824? Det vil en Felix-rejse 
til Norge denne sommer sætte 
fokus på ved at ”vandre i hans 
fodspor” og opsøge steder i Oslo 
og omkring Fredrikstad.

I åndeligt mørke tider af kirkens 
historie har Gud altid udrustet 
personer, også de mest jævne, 
til at forkynde evangeliet. 

Ligesom Jesus kunne bruge 
jævne fi skere som evangelister, 
fandt Gud et brugbart redskab 
i en bondeknøs, ”plovmanden” 
Hans Nielsen Hauge. Han kom 

fra en gård i Tune sogn omkring 
6 km øst for Fredrikstad i det 
sydligste Norge. 

Den 5. april 1796 var han ude 
med ploven kun få hundrede 
meter fra faderens gård. Mens 
han går og synger ”Jesus din 
søde forening at smage” (nr 460 
i Den danske Salmebog) får han 
et stærkt kald til evangelisation. 

Fængslet for at prædike
Men Hans Nielsen Hauge le-

vede på en tid, hvor det kun var 
tilladt præster at prædike i private 
hjem ifølge ”konventikelplakaten 
af 13. januar 1741”. 

Så da han begyndte på sin 
forkyndergerning i Fredrikstad 
og omegn, blev han derfor sat 
i fængslet, det, han selv kalder 
”slaveriet” i 1797 i Fredrikstad. 

Men her forsatte han blot med 
at forkynde Guds Ord for sine 
medfanger, som en anden Paulus 
og Silas. Han blev derfor hurtigt 
overfl yttet til et andet fængsel i 
byen, hvor han sad alene i en 
kortere periode. 

Fra årene fra 1796 frem til 1804 
vandrede han det sydlige Norge 
tykt og tyndt flere tusinde km, 
samtidig med at han strikkede 
hoser. Overalt hvor han kom frem, 
forkyndte han Guds Ord på de 
større gårde og i byerne i større 
private hus. 

Men han kom efterfølgende 

igen i fængsel i kortere perioder. 

Handelstalent
Men Hans Nielsens Hauge 

havde også praktiske nådegaver 
som handelsmand og fi k opstartet 
købmandsvirksomhed i Bergen. 
Han startede mange virksomhe-
der: bogbinderi, fl ere kornmøller, 
strømpevævnings-virksomhed, 
benmøller, papirmøller, savværk, 
minedrift, spinderi, garveri, salt-
kogerier og teglbrænding. 

Men det var hele tiden båret 
af en samvirken mellem åndens 
og håndens gerning. Han ud-

viste omsorg for arbejderne på 
virksomhederne - selv funktions-
hæmmede gav han mulighed for 
at få et meningsfyldt arbejde og 
opleve et godt arbejdsfællesskab. 

Besøgte Danmark
Han skrev fl ere opbyggelige 

bøger, som han altid bar med sig 
i sit tornyster på ryggen på sine 
vandringer. Da han fi k vanskelig-
heder med at få alle bøgerne trykt 
i Norge, rejste han til København 
for at få dem trykt. 

Det var også under disse rej-
ser, at han et par gange besøgte 

”De stærke jyder”. Men fra 1804 
til 1809 var han det meste af 
tiden fængslet i Oslo - i de første 
år under streng bevogtning uden 
megen lys og varme. Dette fæng-
sel fi ndes stadig på Folkemuseet 
på halvøen Bygdøy. Men i kortere 
perioder fi k han alligevel lov til at 
få ”udgangstilladelse”, så han 
i det sydlige Norge kunne tilse 
nogle af disse papirmøller og 
saltkogerier. 

Grundloven gav frihed
I de sidste år under hans 

fængselsophold fi k han også lov 
til nogle aftener at prædike i et 
større privat hjem i Oslo. Først 
lillejuleaften 1814, efter at Nor-
ges Grundlov blev forordnet den 
17. maj - blev hans dom afsagt, 
og han blev løsladt mod kaution 
betalt af hans nærmeste venner. 
Han bosatte sig i Aker nær elven 
(små 3 km fra havnen i Oslo), 
hvor han oprettede et mønster-
landbrug og en papirmølle. 

Hans sidste livsfase blev heller 
ikke let: fra 1815 blev han gift 2 
gange og af 4 børn overlevede 
kun et barn. Den 29. marts 1824 
døde Hans Nielsen Hauge efter 
14 dages sygeleje. Han blev 
stedt til hvile på Gl. Aker Kirkes 
kirkegård.

Den åndelige arv i Norge
Ingen kirkelig leder i Norge 

vil sætte spørgsmålstegn ved, 
at alle efterfølgende vækkelses-
bevægelser indenfor den norsk 
lutherske kirke har beholdt noget 
af ”åndsarven fra Hauge” (citat 
Fredrik Wissløff).

En anden kendt vækkelses-
prædikant, Ole Hallesby, omtalte 
Hans Nielsen Hauge som en af 
Norges store ”lægmandshøv-
dinge”.

Omkring 3 km øst for museet 
for Hans Nielsens Hauge byg-
gede Indremisjonselskabet (i dag 
”Normisjon”) i 1912 en folkehøj-
skole kaldet ”Haugetun Folkehøy-
skole”. Og i Fredrikstad 6 km vest 
for museet starter Norsk Luthersk 
Misjonssamband (svarende til 
Luthersk Missions i Danmark) 
pr. 1 august 2017 ”Hans Nielsen 
Hauges videregående skole”.

Så ”arven fra Hauge” lever 
stadig videre.

Rejse med retrætesmag
Med denne Felix-rejse ønsker 

Inger Lis og Lars Ulsdal sammen 
med 2 erfarne rejseledere Egon 
Olesen og Inge-Lise Svinth at 
bygge bro mellem de nordiske kir-
ker. Ferierejsen til Oslo og omegn 
med ”smag af retræte” fra den 26. 
juni til den 3. juli har Hans Niel-
sen Hauge som gennemgående 
tema gennem hele ugen. Sidste 
tilmeldingsfrist er den 24. marts.

Danskere kan høre om 
vækkelses-kæmpe på rejse i Norge

Herover: Danskere på Felixrejsen i Hans Nielsen Hauges 
fodspor skal spise aftensmad i de fi ne gamle stuer på Diakonis-
sehuset Lovisenbergs gæstehjem i Oslo.

På maleriet til højre ses Hans Nielsen Hauge (1771-1824) for-
kynde evangeliet på en gård. 
Billedet hænger på Nationalgalleriet.

Bonden Hans Nielsen Hauge oplevede Guds kald til at forkynde evangeliet, selv om det var forbudt i Norge. Det kostede ham 10 år i fængsel.
Nu arrangerer et dansk rejseselskab en temarejse ”med smag af retræte” i prædikantens fordspor.

Busten står foran fængslet på folkemuseet på Bygdøy. Det store 
billede viser fængslet, ”slaveriet”, i den bygning, hvor Hauge var 
indespærret i to døgn. Han blev overfl yttet til et andet fængsel i 
Fredrikstad, fordi han missionerede for sine medfanger!
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Den amerikanske aktivist-
gruppe har sammen med sø-
stergruppen, The European 
Center for Law and Justice, 
skrevet til FN om vigtigheden 
af at fordømme folkemordet 
på kristne.

UNHRC (FN’s menneskerets-
kontor) burde fordømme Islamisk 
Stats terror som folkedrab og 
opfordre til handling - både fra 
generalforsamlingen og andre re-
levante FN-organer, mener ACLJ.

- Vi må handle nu. FN må for-
svare alle religiøse minoriteter, 
inklusive de kristne i Irak, Syrien 
og alle andre steder, hvor IS 
udøver folkedrab, hedder det i 
opfordringen fra de to søsteror-
ganisationer. 

Obama brugte ordet
Efter lang tids tøven endte tidl. 

præsident Barack Obama med 
at anerkende, at kristne og an-
dre religiøse minoriteter i Irak og 
Syrien er ofre for folkemord. Men 
FN tøver stadig.

FN-repræsentanter har dog i 
nogle udtalelser talt om både for-
brydelser mod menneskeheden 
og krigforbrydelser.

- Folkemord er foregået og 
sker stadig, sagde Paulo Sérgio 
Pinheiro, der er formand for The 
Independent Int. Commission of 
Inquiry on Syria, i juni 2016.

”IS har udsat enhver yazidi, 
både kvinder, børn og mænd, 
som de har kidnappet, for de mest 
uhyrlige grusomheder”, tilføjede 
Pinheiro i en pressemeddelelse 
fra FNs højkommissariat for men-
neskerettigheder.

FN-rapport om uhyrligheder 
En udførlig rapport fra FNs 

menneskeretskontor for ni må-
neder siden beskriver de mange 
uhyrligheder, som kristne ud-
sættes for - bl.a. halshugning, 
korsfæstelse, voldtægt og tvangs-
konvertering. Men der mangler 
stadig en formel anerkendelse 
af, at der er tale om folkemord, 
påpeger den amerikanske men-
neskeretsorganisation.

”Efterhånden som stadig fl ere 
af de IS-besatte områder bliver 
befriet i de kommende måneder, 
vil der uden tvivl vise sig fl ere in-
diskutable folkemords-relaterede 
handlinger, begået af IS mod reli-
giøse minoriteter. Den voksende 
mængde af beviser demonstre-
rer, at den umenneskelige vold 
virkelig er folkemord. Beviserne 
er veldokumenterede, og det er 
afskyeligt, skriver ACLJ.

Gruppen henviser til kristne 
ledere, som vender tilbage til 
den nu befriede Nineveh-region. 
Her fi nder de både kirker og hjem 
forvandlet til ruiner. Der er kun 
20-30 kristne indbyggere tilbage 
af de tidligere 300.000 kristne, 

der boede i området før IS-angreb 
sendte hundredtusinder på fl ugt.

Hjem til ruiner
Også en nyere rapport fra 

The Assyrian International News 
Agency beretter om IS’ ødelæg-
gelser i det nordlige Irak. Kristne, 
som vender tilbage til det tidligere 
så blomstrende samfund i Qa-
raqosh, har svært ved at forholde 
sig til det, der nu er tilbage.

- Hvad er der at komme tilbage 
til - ødelæggelse? Vores smukke 
by, hvor vi plejede at leve lykkeligt 
og gå til fester - og nu kommer 
vi tilbage til det her? Til den her 
ødelæggelse og uretfærdighed? 
De har nedbrændt folks hjem og 
det ... det er en tragedie. Min on-
kels hus er blevet ligesom denne 
(kirke), er det ikke hjerteskæ-
rende? spørger Maria Sabri, der 
er en af de hjemvendte fl ygtninge.

Skal lære at leve sammen
Lærer Ikhlas Matteh fortæller 

om den ekstremistiske propa-
ganda, som er spray-malet på 
murene forskellige steder i byen.

”Det er bare maling, det kan 

fjernes igen. Men indvendig skal 
vi til at lave om. Vi skal have styr 
på vores ideologier og vores op-
fattelse af menneskeheden. 

Hvordan kan andre elske os og 
blive elsket af os, hvordan kan vi 
forstå hinanden og lære at leve 
sammen igen. Det er den svære 
del. Det er meget svært. Det vil 
tage generationer”, siger han.

Historisk krise
ACLJ vil for tsætte med at 

minde FN og verdens ledere 
om deres pligt til at forhindre 
folkemord.

”Når IS vælger kristne og 
andre religiøse minoriteter som 
målgrupper for udryddelse, bør 
det internationale samfund rea-
gere hurtigt. 

Man må erkende, at der er tale 
om folkemord, så man kan handle 
hurtigt og effektivt for at afslutte 
denne historiske menneskerets-
krise i de dele af verden, der 
kontrolleres af jihadister”, hedder 
det i anmodningen fra ACLJ.

Bodil

Center for Law and Justice beder UNHRC betegne IS’ afskyelige terror som folkedrab.

Hvorfor er FN stadig tavs 
om folkedrab på kristne? 

Hillsong åbner menighed i Israel
Hillsong Church vil åbne en ny menighed i Tel Aviv, Israel, ifølge 
en Instagram-meddelelse fra ledende pastor Brian Houston.

- Lad mig være den første til at fortælle jer det. Hillsong vil tilføje 
et rum til vores kirkefamilie i ISRAEL. Fra Jerusalem til verdens 
ende og fra verdens ende tilbage til Israel. #prayforhillsongisrael 
#TelAviv,” skrev Houston.

Hillsong kirken blev grundlagt i Sydney for 33 år siden og har nu 
menigheder i mange storbyer verden over.

Bodil

Dyb forvirring og splittelse om 
ægteskab i Den anglikanske Kirke
Nogle af de stemmeberettigede i Church of England misforstod 
tilsyneladende, hvad afstemningen gjaldt, da de i forrige uge 
nedstemte en rapport imod homo-ægteskaber.

Den såkaldte ’Bishops’ report’ beskrev den aktuelle situation, 
hvor kirken fastholder det traditionelle syn på ægteskabet som en 
ordning for én mand og én kvinde. Samtidig opfordrede kirkens 
ledelse i rapporten til en mere inkluderende holdning til homofi le.

Efter den kaotiske afstemning har nogle præster indrømmet, at 
de kom til at stemme imod rapporten.

- Andre omkring mig talte om, hvad de selv misforstod. Afstem-
ningen var ikke tydelig. Jeg var bekymret, folk overdøvede hinanden, 
og det var meget forvirrende, siger en af synodens lægfolk. Også 
biskoppen af Coventry, Christopher Cocksworth, indrømmer over for 
avisen Christian Today, at han imod sin vilje kom til at stemme imod 
rapporten. ”Jeg har undskyldt min fejl overfor mine bispe-kolleger 
og ærkebiskoppen”, skriver han i en blog. 

Resultatet tolkes af nogle, som om præsterne har bekræftet 
homofi le ægteskaber. Men det er ikke hele sandheden, og Den 
anglikanske Kirke rummer stadig mange konfl ikter og modstridende 
holdninger til sagen. Især de store anglikanske kirker i Afrika viser 
ingen tegn på vaklen i deres modstand mod vielse af homofi le.

Afstemningen foregik separat i kirkens tre huse, altså henholdsvis 
hos biskopperne, præsterne og lægfolket. Kun præsternes hus ac-
cepterede rapporten, som dermed blev forkastet.

Bodil

Menneskeretsorganisationer udfordrer FN:

I 2015 henrettede IS 21 
egyptere i Libyen - bare 
fordi de var kristne. Men 
FN betegner stadig ikke 
IS’ terror som folkemord.

Adnan Prince, som blev ankla-
get for blasfemi i Lahore i 2013, 
er nu løsladt mod kaution.

Efter mere end tre år i fængsel  
og med udsigt til en dødsdom er 
Adnan Prince nu blevet løsladt. 
Sagen blev afgjort i Lahores 
højesteret den 1. februar, oplyser 
World Watch Monitor.

Lang sagsbehandling
Den 26-årige Adnan Prince 

blev fængslet i Lahore i november 
2013, efter at en arbejdskollega 
havde anklaget ham for at have 
talt krænkende om islam, Kora-
nen og Muhammed. Nu har hø-
jesteret så beordret ham løsladt 
mod en kaution på 300.000 ru-
pees, som svarer til 3.000 dollars.

Ifølge forsvareren, Asma Ja-
hangir, skulle sagen mod Prince 
have været afsluttet inden for to 

år. Men en strejke blandt advo-
katerne forsinkede processen. 
Hun forklarede, at der havde 
været fl ere uregelmæssigheder 
i sagsbehandlingen. Samtidig 
hvilede beviserne mod Prince på 
et meget spinkelt grundlag, da der 
fx ikke var øjenvidner eller andre 
stærke beviser mod ham.

Tilsvarende sager har været op 
mod syv år om at nå en endelig 
afgørelse. En af disse ”blasfemi-
sager” omhandler Aasiya Noreen 
(eller Asia Bibi), som blev døds-
dømt for at krænke islam i 2009 
og stadig er i fængsel, mens hun 
afventer den endelige afgørelse 
af sin appel til højesteret.

Efter anklagerne mod ham gik 
Adnan Prince først under jorden. 
Efter en måneds tid vendte han 
hjem og blev arresteret sammen 
med fl ere andre familiemedlem-
mer, heriblandt hans mor og bror.

Blasfemi-anklagerne
World Watch Monitor fortæller 

historien, der startede den 7. 
oktober, da Adnan Prince afl øste 
sin bror i forretningen Diamond 
Glass i Lahore. Her læste Prince i 
en bog af Maulana Ameer Hamza 
fra den terrororganisation,der 
stod bag bombningen af  Mumbai. 

En muslimsk kollega blev klar 
over, at Prince var kritisk over for 
bogens udsagn og meldte ham til 
politiet. Herefter fl ygtede Prince, 
selv om han ikke mente, at han  
havde gjort noget forkert.

- Jeg fandt bogen helt forkert. 
Den gav fejlagtige oplysninger 
om kristendommen. Så jeg skrev 
kommentarer med bibelhenvis-
ninger fl ere steder, men jeg har 
ikke brugt grimme ord, siger 
Adnan Prince.

Da Prince hørte, at hans bror, 
mor, onkel og tante var arresteret, 

vendte han hjem og blev selv 
fængslet den 6. november 2013.

Tortureret af politiet
Betjentene rådede ham til 

ikke at fortælle sine medfanger 
om blasfemi-anklagen, fordi det 
kunne føre til angreb. Men politiet 
selv torturerede ham næsten til 
døde om natten. De truede med 
at knuse hans ben, og en af dem 
satte en pistol i munden på ham, 
for at få ham til at tilstå. 

Senere afviste han et tilbud om 
at gå hjem - fordi han vidste, at de 
ville skyde ham ned bagfra, hvis 
han forsøgte at gå væk.

Adnan Prince blev sat i enecel-
le for at beskytte ham mod med-
fanger. Samtidig blev 12 kristne 
familier fra hans område truet af 
islamister og måtte fl ygte, indtil 
politiet satte vagt omkring dem.

Bodil

Pakistansk kristen løsladt efter tre års fængsel

Bekendelses-tro netværk i Norge
Den 20. marts 2017 stiftes medlemsnetværket ’Frimodig kirke’ 
i Oslo. Årsagen er, Den norske Kirke for nylig har vedtaget et 
kønsneutralt vielsesritual.

Formålet med netværket er at give menigheder, ansatte og frivil-
lige i Den norske kirke supplerende tilsyn og frimodighed til at stå 
for ”klassisk kristendom”. Frimodig kirke (FK) skal være et netværk 
for både bekendelse og fornyelse i Den norske Kirke.

Netværket bygger på den såkaldte ”Erklæring om den kirkelige 
situasjon” fra foråret 2016.

FK er åbent for menigheder, organiserede grupper og fællesska-
ber samt ansatte og frivillige med lederopgaver i Den norske Kirke.

FK vil være tilsluttet Evangelisk luthersk nettverk (ELN).
Bodil

First Lady Melania Trump bad 
Fadervor under møde i Florida
Melania Trumps bøn under et vælger-
møde i Melbourne, Florida, i sidste uge  
bliver kritiseret med hårde ord af ateister 
og politiske modstandere.

Kritikken af Melania Trumps tale handler 
både om hendes accent, kommentarer om, 
at hun ikke husker bønnen udenad og at hun 
”starter diktaturet med Fadervor i et land, 
hvor ikke alle er kristne”.

- Det er utrolig lavt med det had og den 
gift, som rammer hele Trump-familien, og 
det siger virkelig meget om, hvem vi er som amerikanere, sagde 
debattør Todd Starnes efterfølgende til Fox News.

Bodil

- I skolen mobbede - I skolen mobbede 
de mig, fordi jeg var de mig, fordi jeg var 
homofi l. Nu føler jeg, homofi l. Nu føler jeg, 
at synoden mob-at synoden mob-
ber mig, fordi jeg er ber mig, fordi jeg er 
tiltrukket af mit eget tiltrukket af mit eget 
køn, men går ind for køn, men går ind for 
den bibelske lære den bibelske lære 
om ægteskabet, om ægteskabet, 
sagde pastor Sam sagde pastor Sam 
Allberry fra Maiden-Allberry fra Maiden-
head.head.
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Gennem Daughters of Cambo-
dia får prostituerede kvinder 
undervisning og støtte til at 
starte en ny tilværelse.

Det er hjerteskærende, men 
også fantastisk at få lov at hjælpe 
kvinder ud af prostitution, siger 
Christina Palmkvist Andersen.

Den 35-årige missionær er 
sammen med sin mand udsendt 
af Luthersk Mission til Cambodja.

Inden hun gik på barsel med 
parrets yngste barn, arbejdede 
hun for organisationen Daughters 
of Cambodia - Cambodjas døtre 
- der er med til at hjælpe cambod-
janske kvinder ud af prostitution.

Kommer ind fra gaden
Arbejdet foregår på et mod-

tagecenter i et af Phnom Penhs 
såkaldte ”Red Light Districts” 
omgivet af barer og bordeller.

De kvinder, der kommer ind 
fra gaden og bliver tilknyttet 
centeret, får tilbudt gratis læge-
hjælp, uddannelse og et arbejde 
til at hjælpe dem i gang. Da det 
er et kristent center, er der også 
tilbud om at deltage i gudstjene-
ster, smågrupper m.m. 

Desuden er der en børnehave 
tilknyttet centeret, hvor Luthersk 
Missions to volontører passer 
kvindernes børn i løbet af dagen. 

Prostitueret = ødelagt
Christina fortæller, at prostitu-

tion er et udbredt problem i den 
cambodjanske hovedstad, hvor 
mange piger og kvinder bliver 
tvunget eller ligefrem solgt til 
prostitution på grund af fattigdom.

”En jomfru koster 1000 dollars. 
Det er virkelig mange penge for 

en fattig cambodjansk familie, når 
man tænker på, at en fabriksar-
bejder til sammenligning får om-
kring 130 dollars om måneden.”

Men samfundet behandler de 
prostituerede som udstødte.

- Ordet på khmer for prosti-
tueret betyder faktisk ’pige, der 
er ødelagt’. Som udgangspunkt 
er det umuligt for disse piger at 
komme tilbage til deres familie og 
få et almindeligt arbejde. 

Prostitution bliver den eneste 
måde, de kan overleve på, forkla-
rer Christina Palmkvist Andersen. 

Fra mørke til lys
Derfor er det så vigtigt med 

den kristne tilstedeværelse og 
praktiske omsorg, som kvinderne 
møder i Daughters of Cambodia, 
fortæller Christina, der har arbej-
det i forbønstjenesten på centeret.

Hun fortæller om arbejdet på 

centeret i denne YouTube-video.
”Kvinderne lærer en masse, 

mens de kommer her. De får 
et job og tjener lidt penge til at 
kunne klare sig, og mange af dem 
bliver kristne. Det er fantastisk at 
se deres forvandling fra mørke til 
lys. Det er første gang i deres liv, 
de oplever at høre, at de er elsket 
og har værdi.”

Forvandling tager tid
Men forvandling tager ofte tid 

og er ikke uden modgang. Der er 
stadig kvinder, der arbejder på 
Daughters om dagen og prostitu-
erer sig om nattern. Det kan der 
være mange grunde til, fortæller 
Christina Palmkvist Andersen. 

”Der er kvinder, der er despe-
rate og mangler penge, måske 
fordi de har en stor spillegæld. Det 
kan også være på grund af syg-
dom eller misbrug som følge af de 
traumer, de har været udsat for.

Det miljø, kvinderne kommer 
fra, er præget af børnevoldtægter, 
vold og misbrug af al mulig slags. 
Det er kun Gud, der kan helbrede 
mange af de sår, de har fået.

Det er stort at hjælpe kvinder 
ud af prostitution. Men det vigtig-
ste er, at de får Jesus i hjertet, 
så de har et håb - ikke kun om 
en fremtid i denne verden, men 
også om evigt liv, når de dør,” slut-
ter Christina Palmkvist Andersen.

Bodil/Karin

Det kristne center ”Daughters 
of Cambodia” tilbyder bl.a. 
gadens piger en uddannelse 
og almindeligt arbejde, så de 
kommer ud af prostitutionen. 
Foto: daughtersofcambodia.

Dansk missionær hjælper 
Cambodjas prostituerede
Mange piger bliver solgt til prostitution af deres fattige familier.

Norma McCorvey, der som Ms. 
Jane Roe i retssagen ”Roe versus 
Wade” lagde navn til USAs abort-
lov, er død i Texas den 18. februar, 
69 år gammel. Hun brugte de sid-
ste mange år på at kæmpe mod 
den lov, hun selv havde medvirket 
til at få gennemført i 1973.

Norma McCorvey fortæller, at en 
feministisk advokat i sin tid lokkede 
hende til at opdigte en voldtægt for 
at få gennemført loven om fri abort. 
I virkeligheden fi k hun aldrig selv 
en abort, men fødte tre børn, hvoraf 
det tredje blev bortadopteret. Hun 
betegner hele retssagen som sit livs 
største fejltagelse og viede sit liv til 
at bekæmpe abortloven, efter at hun 
selv blev troende kristen.

Christian Post citerer hende for 
10 stærke Pro-Life udsagn. Hun har 
i tidens løb bl.a. advaret folk mod at stemme på Obama med den 
begrundelse, at ”han dræber babyer”. Hun har også talt om, hvordan 
abortindustrien umenneskeliggør alle parter:

”Abortindustrien er umenneskeliggørende i sit væsen. En kvinde 
må lade sit hjerte og sin sjæl dø eller blive følelsesløs for at blive i den 
branche. Klinikmedarbejderne lider, kvinderne lider - og babyerne 
dør”, udtalte Norma McCorvey i 2000. 

Bodil

Abortlovens ’Jane 
Roe’ er død - som 
kristen og Pro-Life 

- Det var mit livs største 
fejltagelse at medvirke 
til at indføre loven om 
fri abort, sagde Norma 
McCorvey alias retssa-
gens Jane Roe.

Kun Gud kan helbrede de sår, 
kvinderne har fået, siger Chri-
stina Palmkvist Andersen.
Foto: Luthersk Mission. Det er første gang i 

deres liv, de oplever 
at høre, at de er el-
sket og har værdi.
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Af Steen Jensen i Rom

Mod slutningen af sit liv sidder 
Paulus i fangeskab i Rom og 
fortæller, at han har stridt den 
gode strid, fuldført løbet og 
bevaret troen, og han er over-
bevist om, at han snart skal 
”ofres” og har ”retfærdighe-
dens sejrskrans” i vente. Kort 
sagt: Paulus sidder og venter 
på at dø!

En vinterdag besøger jeg Ma-
mertiner fængslet i Rom, hvor 
Paulus, men også Peter, ifølge 
traditionen sad fanget. Fængsels-
cellen ligger nogle meter under 
den lille kirke San Giuseppe dei 
Falegnami, som kristne senere 
byggede over stedet. I dag fører 
en trappe herned, men dengang 
blev fangerne styrtet ned gennem 
et hul i loftet, som stadig kan ses.

At det er hér i Mamertiner 
fængslet, at Paulus skrev sit An-
det Brev til Timotheus, hvor han 
forudsagde sin snarlige død, er 
ifølge nogle forskere sandsynligt. 

Har man stået i cellen, er det 
dog svært at forestille sig, at 
nogen har kunnet producere et 
brev i disse omgivelser. 

Forholdene har været trøstes-
løse, og den manglende udluft-
ning og de mildt sagt mangelfulde 
sanitære forhold har efterladt en 
stank i luften, som må have kvalt 
enhver tanke.

Fængslet, der lå ved Capitol og 
Forum Romanum og ikke langt 
fra Colosseum, blev brugt som 
fængsel for dødsdømte fanger.

Glæd jer altid!
I et andet af sine sidste breve, 

Filipperbrevet, som også er skre-

vet i fangeskab, skriver Paulus: 
”Glæd jer altid i Herren”, og for at 
understrege pointen tilføjer han: 
”Jeg siger det atter: Glæd jer!”

Når man står i den golde celle 
i det mamertinske fængsel og 
forestiller sig, hvordan her mon 
har været at sidde, er det svært 
at se, er der skulle være noget 
at glæde sig over. Det er sten på 
sten til alle sider. Der har sikkert 
været koldt, fugtigt og halvmørkt, 
og Paulus har sikkert siddet her i 
skæret fra en brændende fakkel.

Hans tilføjelse om, at det er ”i 
Herren”, vi skal glæde os, er så 
en trøst midt i al goldheden og 
uhyggen.

Halshugget
Hvis det var hér i Mamertiner 

fængslet, han sad, er han sand-
synligvis efterfølgende blevet ført 
ud gennem byporten (i dag kaldet 
Sankt Pauls Gate) og syd på ad 
vejen mod havnebyen Ostia.

På vejen ud må han have set 
den Cestius-pyramide, som end-

nu står udenfor muren, og Paulus 
har med sine vogtere og muligvis 
et par trofaste venner travet de tre 
mil sydpå ad Ostiavejen til et sted, 
som kaldtes Aquæ Salvia (de 
salviske kilder), hvor han ifølge 
traditionen blev halshugget ved 
en lille sidevej. 

Senere helteberetninger for-
tæller, at hans hoved faldt fra 
kroppen og stødte tre gange mod 
jorden. Ved hvert stød sprang en 
kilde frem. Derfor fi k retterstedet 
navnet Tre Fontane (de tre kilder), 
og ovenpå er bygget en kirke og 
et kloster.

Man regner med, at den romer-
ske kristne menighed bagefter fi k 
legemet udleveret, og at det blev 
stedt til hvile ved Via Ostiense i en 
grav, som en velhavende romersk 
kvinde, Lucina, ifølge traditionen 
lagde jord til. Over graven opførte 
kejser Konstantin i begyndelsen 
af 300-tallet den første Paulus-
kirke, som hurtigt blev for lille til 
de mange pilgrimme, der strøm-
mede derud, og som derfor blev 

udvidet i ca. år 390 af kejser 
Theodosius den Store.

I dag står her en storslået 
katedral, Sankt Paulus Uden for 
Murene, som rummer et grav-
kammer, der med sikkerhed kan 
dateres tilbage til 300-tallet, og 
som angiveligt er Paulus’ grav.

På et tidspunkt blev legemet 
dog fjernes fra graven og fl yt-
tet til dét, vi i dag kender som 
Sabastiano-katakomberne. 

Det samme skal være sket 
med Peters legeme, og både 
Paulus’ og Peters legemer skal 
ifølge traditionen have ligget i 
katakomberne i hen ved 40 år, før 
de igen blev ført tilbage til deres 
oprindelige grave.

Senere blev San Sebastiano-
kirken bygget over katakom-
berne, men dens oprindelige 
navn var Basilica Apostolorum 
(Apostlenes kirke). Under kirken 
er fundet en inskription af pave 
Damasus (366-84), hvorpå der 
står, at hér har apostlene Peter 
og Paulus hvilet. Hvorfor deres 
legemer er flyttet til katakom-
berne og igen fl yttet tilbage til 
de oprindelige grave, vides ikke.

Paulus i Spanien?
Paulus anses for at være hals-

hugget i forbindelse med kejser 
Neros forfølgelser og henrettelser 
af kristne i Rom i ca. år 64. 

Vi ved, at Paulus rejste fra Je-
rusalem til Rom for at indbringe 
sin sag for kejseren, da han var 
romersk borger.

Han boede i en lejet bolig i 
storbyen i to år, og Apostlenes 
Gerninger mere end antyder, at 
det var en slags mild husarrest, 
for Paulus modtog i sin bolig 
besøg af romerske jøder og ”alle, 

der kom til ham”, og med stor 
frimodighed og uden hindring 
forkyndte han Guds rige og lærte 
dem om Jesus Kristus.

Lukas, der skrev Apostlenes 
Gerninger, slutter dog skriftet 
noget brat. Han fortæller ikke, 
hvad der videre skete med den 
utrættelige hedningeapostel.

Muligvis er Paulus sat på fri 
fod af kejseren. Hvilket har givet 
ham lejlighed til at gennemføre 
endnu en missionsrejse, denne 
gang sandsynligvis til Spanien, 
som han i Romerbrevet skrev, at 
han havde til hensigt at besøge.

Det er tænkeligt, at Paulus 
nåede hele vejen til Spanien, for 
i et brev til menigheden i Korinth 
skriver Clemens Romanus (Pave 
Clemens 1) omkring år 94-96: 

”Efter at have belært den 
ganske verden om retfærdighed 
trængte han frem til Vestens yder-
ste grænsemærker og afl agde 
så sit vidnesbyrd for herskerne; 
så forlod han omsider verden og 
drog til det hellige sted som et 
strålende forbillede på tålmod”.

Det antages, at Clemens med 
ordene ”Vestens yderste grænse-

mærker” mener Den Pyrenæiske 
Halvø. Det er nok også sandsyn-
ligt, at Clemens som ung mand 
har kendt eller i hvert fald mødt 
Paulus.

Hvis vi regner med, at Paulus 
blev sat på fri fod og rejste til 
Spanien, var det før Roms brand 
i år 64, som lagde en stor del af 
byen i aske. 

De kristne blev udpeget til 
syndebukke af kejser Nero, som 
indledte en klapjagt på byens 
kristne med henrettelser i et 
ubegribeligt omfang.

Måske er Paulus vendt tilbage, 
da det hele eksploderede, eller 
han er blevet pågrebet og ført i 
lænker tilbage til Rom og igen 
sat i varetægt, nu bare meget 
strengere, og er til sidst havnet i 
det mamertinske fængsel.

Vi ved det ikke. Det er også 
muligt, at Paulus slet ikke rejste 
til Spanien. Måske blev han fri-
kendt, løsladt og straks efter igen 
pågrebet, fængslet og henrettet, 
som mange mener.

Hvor boede Paulus?
Vi ved ikke, hvor Paulus boede 

Cellen i Mamertiner fængslet, hvor Paulus og Peter formentlig har siddet.Kirken San Giuseppe dei Falegnami er bygget over fængslet, 
hvor Paulus og Peter menes at have siddet.

Marmorpladen fra den tidligste kirke, hvorpå der står Paolo Apo-
stolo Mart (Paulus, apostel, martyr).

Paulus’ sidste tid i Rom
Apostlen led martyrdøden i Rom cirka år 64-67 e. Kr. – men hvordan forløb hans sidste år i Romerrigets hovedstad?

Sankt Paulus Uden for Murene - med statuen af Paulus med 
sværd i hånden. (Se det større foto på forsiden.)
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i Rom under sine to år i husarrest. 
Men der er par områder i byen, 
som hævdes at have rummet 
Paulus’ hjem.

To kirker konkurrerer om at 
være bygget på det sted, hvor 
apostlen skal have boet: San 
Paolo alla Regola og Santa Maria 
in Via Lata.

Rom har mange sådanne 
kirker, der skal være bygget 
på steder, der angiveligt kan 
forbindes til enten Paulus eller 
Simon Peter eller en anden særlig 
helgen. Nogle gange er en kirke 
bygget over et sted, der i oldti-
den rummede en husmenighed, 
hvor kristne mødtes, og både 
San Paolo alla Regola og Santa 
Maria in Via Lata blev bygget et 
sådant sted.

I en lejlighed på 3. sal?
Husmenigheder fandtes i Rom, 

før Paulus ankom, og i Romer-
brevet sender han en hilsen til 
Prisca og Aquila og menigheden 
i deres hus.

Hvis vi fx forestiller os, at 
Paulus har boet dér, hvor kirken 
Santa Maria in Via Lata i dag lig-
ger, så har senere udgravninger 
vist, at der på Neros tid lå en leje-
kaserne på stedet. Lejekaserner i 
fl ere etager var ikke ualmindelige 
i det gamle Rom med én million 
indbyggere og en stor bolignød.

Lad os antage, at Paulus har 
boet her i Via Lata (den brede 
gade), som dengang var et af 
Roms mest befærdede hoved-
strøg. Og lad os forestille os, at 
han har haft sin lille lejlighed på 
tredje eller fjerde etage i lejeka-
sernen. 

Her har han så boet sammen 

med den soldat, der skulle be-
vogte ham. Men det er næppe 
utænkeligt, at også lægen Lukas, 
som fulgte med Paulus til Rom, er 
fl yttet ind, sådan som en gammel 
overlevering vil vide.

Husets trapper har været 
snævre og vel nærmest bare 
en slags hønsestiger, og lejlig-
hederne har typisk været på et 
par værelser, og der har næppe 
været så højt til loftet, at en mand 
kunne stå oprejst. Vand måtte 
hentes ved den offentlige fon-
tæne, og spanden måtte slæbes 
hele vejen op ad trapperne. 

Toiletter var her ingen af i ejen-
dommen, og alle var henvist til at 
bruge de offentlige latriner. Skulle 
der varmes mad, foregik det på 
et ildsted bag lejekasernen, da 
brug af åben ild var streng forbudt 
i lejligheden. Der har heller ikke 
været glas i de åbne vinduer, så 
når det blev koldt, har Paulus og 
Lukas sikkert, som det var skik 
og brug, trukket et klæde for. Hvis 
der overhovedet har været nogen 
varmekilde, har det muligvis 
været et bækken med glødende 
kulstykker, som alle gæster i lej-
ligheden har rykket tæt sammen 
omkring, når det blev for koldt.

Det er selvfølgelig et gæt, men 
da ovenstående var vilkårene 
for mange romere i antikken, 
kunne det sagtens have været 
et sådant sted, Paulus boede i et 
par år i Rom.

Hvordan så han ud?
Vi ved heller ikke, hvordan Pau-

lus har set ud. Men skal vi tro det 
apokryfe skrift Paulus-akterne, 
der stammer fra midten af det 
2. århundrede og var populært 

i den tidlige kirke, men ikke kom 
med i Bibelen, så var Paulus en 
mand af beskeden højde. Han var 
skaldet, hjulbenet, godt bygget, 
med sammenvoksede øjenbryn, 
en temmelig lang næse og fuld af 
nåde, som der bl.a. står.

Den beskrivelse passer i store 
træk til dét, vi ved om Paulus´ 
udseende bedømt ud fra tidlige 
ikoner. Så sent som i 2009 fandt 
arkæologer i Sankt Tekla-kata-
komberne syd for Rom, og ikke 
langt fra kirken med Paulus´ grav, 
et ikon, der menes at stamme fra 
det 4. århundrede. Ikonet viser en 
skaldet mand med lang næse og 
trimmet fuldskæg.

Paulus’ knogler
2009 var også året, da pave 

Benedikt annoncerede, at man 
nu mente at have fået bekræftet, 
at det virkeligt er resterne af 
Paulus, der ligger i sarkofagen 
under højalteret i Sankt Paulus 
Uden for Murene.

Videnskabsfolk havde boret 
et hul ind i sarkofagen, der ikke 
havde været åbnet i århundreder. 
Prøver viste spor af eksklusivt, 
purpurfarvet klæde i hør, der var 
beklædt med ægte guld. Man 
fandt også dele af små menne-
skeknogler, der blev udsat for en 
kulstof 14-test af eksperter, som 
ikke fik at vide, hvor prøverne 
 stammede fra. Eksperterne nå-
ede frem til, at knoglestykkerne 
tilhørte et menneske, der levede i 
det første eller andet århundrede 
efter Kristus.

Udgravninger under kirken i 
2006 havde bragt en 2,5 meter 
lang og 1,2 meter bred hvid 
marmorsarkofag frem i lyset. 

Santa Maria in Via Lata er bygget på et sted, hvor Paulus måske boede i Rom.Et ikon fra det 4. århundrede, der forestiller Paulus, blev i 2009 fundet i Sankt Tekla katakomberne 
ikke langt fra katedralen med hans grav.

Gravkammerat gemmer på 
sarkofagen med Paulus. I 
gulves anes rester af den 
tidligste kirke.

Den hvilede på et lergulv fra år 
390, der stammede fra kejser 
Theodosius den Stores udvidelse 
af Konstantins kirke over graven.

Paulus, martyren
Men allerede i forbindelse med 

en stor brand i 1823, der lagde 
det meste af katedralen i ruiner, 

fandt man ved den efterfølgende 
genopbygning under kirkens alter 
en marmorplade, der kan dateres 
tilbage til pave Leo den Store i 
400-tallet. På pladerne står at 
læse på latin: ”Paolo Apostolo 
Mart”, som oversat betyder Pau-
lus, apostel, martyr.

Marmorpladen har aldrig tilhørt 

en sarkofag, men den er forsynet 
med huller, som menes at have 
været brugt til dels at hælde par-
fume til helgenens jordiske rester, 
som der var skik dengang, dels 
til at helliggøre genstande, som 
blev til relikvier ved kontakt med 
helgenen.



14 . MISSION Udfordringen søndag den 26. februar 2017

LANDSLEDER SØGES
Har du lederegenskaber og et stort hjerte for mission og tværkirkeligt 
arbejde? Kunne du tænke dig at være en del af en verdensomspændende 

Personen vi søger:

• 
• 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

Jobbet indebærer at:

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

www.omdanmark.org  •  info.dk@om.org

-

Af Henri Nissen

Udfordringen driver et kristent 
radiostudie i et af verdens mest 
muslimske områder i Afrika. 

Det er et område, hvor der 
fortsat er kampe mellem militæret 
og terrororganisationen Boko Ha-
ram - som svarer til Islamisk Stat.

Meget af arbejdet må derfor 
foregå i det skjulte, så vores 
medarbejdere forsøger ikke at 
vække opsigt. For eksempel lig-
ger studiet ikke tilgængeligt for 
terroristerne, der næsten ugent-
ligt sprænger selvmordsbomber 
og dræber kristne, animister og 
muslimer i dette område.

Fredelige programmer
Vi er så heldige, at statens 

regionalradio udsender vores 
daglige oplysende programmer, 
som i princippet kan nå mellem 
1-2 mio. mennesker. Og det er vel 
at mærke i et område, hvor langt 
over 90 pct. er muslimer.

Udsendelserne er ikke på 
nogen måde aggressive. Tværti-
mod. Gennem sociale program-
mer og forkyndelse forsøger vi at 
nå alle lyttere uanset religion med 
det kristne evangeliums budska-
ber. Fx Elsk din fjende. Vær mod 
andre, som du ønsker, at de skal 
være imod dig. Hold fred med alle.

Omvendt muslim
Det er en tidligere meget aktiv 

muslim, som står for program-

merne. Han oplevede en drama-
tisk omvendelse og blev kristen, 
selv om det kostede ham meget.

Vi kan ikke oplyse hans navn, 
for han har allerede fået flere 
trusselsbreve om, at han ville 
blive dræbt, hvis han ikke vendte 
tilbage til islam. Men selv om tids-
fristerne nu er overskredet, lever 
han og familien fortsat, selv om 
de ind imellem har måttet fl ytte.

Jeg er taknemlig for, at der er 
mennesker som ham, der sætter 
livet på spil for at sprede de gode 
nyheder om Jesus til fjender. 

Udover at lave programmer 
forsøger lederen også at holde 
kontakt til nye kristne, som ofte 
må holde deres tro hemmelig, 
indtil Boko Haram er nedkæmpet 
af militæret - og det kan vare 
længe - eller at vækkelsen kom-
mer og fejer det onde ud.

Svært at skifte religion
Muslimer kan normalt heller 

ikke gå ind i en kristen kirke uden 
at blive forfulgt af deres muslim-
ske ”brødre”. 

Ofte er hele stammer muslim-
ske, så hvis man skifter religion, 
betragtes det som ofte som at 
svigte sin stamme. 

Derfor er den bedste vej at nå 
ind til muslimernes hjerte at tale 
venligt til dem gennem radioen. 
Så kan de lytte i fred og ro, uden 
at andre behøver at vide det. 
Over tid opbygges troen. Flere 
muslimer har under fi re øjne sagt 
til mig: Jeg har Jesus i hjertet!

Nødvendigt at støtte
Da der næsten ingen kristne 

er i området, som kan støtte 
arbejdet, betaler Udfordringen 
for udsendelserne og sørger for 
medarbejderne og deres familier. 

Radio-mission er langt den 
mest effektive form for mission 
blandt muslimer i Afrika. 

For kun ca. 40.000 årligt har vi 
kunnet nå disse hundredtusindvis 
af muslimer – mens præster, 
evangelister, bøger, blade osv. 
kun når ganske få.

Jeg håber, at nogle læsere 
får på hjertet at give til bl.a. 
denne radiostation eller en af de 
andre, som vi har været med til 
at oprette. 

100 kr. om dagen
For hver 100 kr. du giver til 

radio-missionen blandt arabisk-
talende, kan vores venner der-
nede udsende den daglige times 
programmer én dag. For 700 kr. 
kan du betale for en uge. 

Tænk dig at nå ud til en mægtig 
folkegruppe én dag.

Tak til dem af jer, som allerede 
har støttet! Det er godt at huske 
på, hvad Jesus sagde: ”Det, I har 
gjort imod disse mine mindste, 
det har I gjort imod mig.”

Hvis du vil hjælpe med at 
dække udgifterne til netop det-
te område, så indbetal et beløb 
til Missionsfonden konto-nr: 
9570 - 06139450. Skriv: Projekt 
5984 Radio-mission i Afrika. 

Brug for opbakning 
til kristen radio for 
arabiske muslimer

Lederen for radioarbejdet 
blandt de arabisktalende 

muslimer i området omkring 
Tchad-søen ses her sammen 
med Udfordringens redaktør 

under et tidligere besøg.

De mest udsatte af Udfordringen radio-medarbejdere arbejder her.

Kortet viser, hvor radio-
udsendelserne udsendes.

”På knæ for
Bibelen, 
professorer!” 

(Vilh. Beck fra Indre Mission)

Vi fodres løbende med sensatio-
nelle ”profetier” i den religiøse presse, 
og mange labber dem ukritisk i sig.  
Verdenssituationen og kommende 
begivenheder fremmales med et ”Så 
siger Herren”, og vé den, der betvivler 
troværdigheden.

Men hvordan er det i virkelighe-
den?  Er det ved disse ”profetier”, vi 
skal erholde det aktuelle overblik? Er 
det dem, der som et guddommeligt 
supplement til Den hellige Skrift giver 
os det rette kendskab til tiden og dens 
tegn? Jeg får ind imellem tilsendt 
sådanne åbenbarelser på tryk, men 
med lidt eller ingen bibeludlæggende 
forkyndelse fra Guds ord.

Jeg har lykkeligvis kendt benådede 
forkyndere, som praktiserede, hvad 
Dwight L. Moody efterlyste som sit 
ønske for fremtidens prædikant, 
nemlig ”den mand, der åbner sin Bibel 
og forkynder ud fra den.”  Sådanne 
brødre havde ”fi ngeren på pulsen” 
ud fra Guds ord uden fantasterier og 
”syner”, men dog med en guddom-
melig motivation for Kristi evangelium 
som Guds sidste ultimatum til en 
fortabt slægt.

Mange eksempler kunne nævnes.  
Mange af os husker endnu Billy 
Grahams profetrøst til sin nation med 
hans hyppige ”Bibelen siger”, der førte 
ham på endog  den verdenspolitiske 
scene. Men der er mange andre, der 
”åbnede deres Bibel og forkyndte ud 
fra den” uden ekstatiske syner og 

”Befri Gudstje-
nesten” har med 
kultur at gøre?

 
Hvis nogen havde fortalt os, der 

blev konfi rmeret i Aarhus Domkirke 
5. oktober 1941, at i februar 2017 
ville man befri gudstjenesten for alt 
det, som vi havde lært og sagt ja til, 
havde vi nægtet at tro det.

Men i 1941 var der ingen, der 
kunne få en så absurd tanke: at befri 
gudstjenesten. Landet var besat. Man 
var bekymret for fremtiden og opta-
get af tanken om at befri Danmark. 
Det krævede mod og mandshjerte i 
modsætning til i fred og ro at befri 

Debat

åbenbarelser.  Og alligevel talte de 
med guddommelig salvelse og ”med 
ord lærte af Ånden”  (1. Kor. 2:13).

Evangelisten Moody ville have 
glædet sig, for sådan var han selv. 
Hans  ven,  ”Prædikanternes fyrste”, 
englænderen C.H. Spurgeon, den 
tids måske største ”statsmand” i Guds 
rige, havde ingen specielle ”profetier”, 
men talte Herrens ord, ofte i yderste 
svaghed, til vækkelse og frelse.

O, lad ingen tage Bibelen fra dig.  
Hverken du eller jeg forstår alt i den, 
men uanset hvad, så er den beåndet 
af Gud (2. Tim. 2:16), og han ånder 
også på dig, når du dag for dag er i 
stilhed for hans ord.

JØRN NIELSEN

H.C. LUMBYES VEJ 159A
4700 NÆSTVED

gudstjenesten med Aarhus Domkirke 
som kulisse for klovnerier og gøgl.

”Befri Gudstjenesten” er en event 
i forbindelse med Aarhus som  Euro-
pæisk Kulturhovedstad 2017, men 
hvad har det med kultur at gøre at 
befri gudstjenesten for den gamle 
trosbekendelse og sætte en ny i 
stedet?

Eller er det kultur at befri prædike-
stolen fra at være forbeholdt kristne 
og overlade den til ikke-kristne  som 
for eksempel en imam?

Kultur er først og fremmest den 
måde, hvorpå vi behandler og beva-
rer vores åndelige arvegods såsom 
trosbekendelsen.

Det er nu mange år siden, vi som 
konfirmander i Aarhus Domkirke 
sang: ”Du, som vejen er og livet, dig 
vi har vort håndslag givet...”

I disse enkle, og for børn let-
forståelige strofer, ligger jo faktisk 
trosbekendelsen. Så enkelt er Bibe-
lens budskab, at det kan rummes 
i to salmelinjer. Al sandhed er som 
bekendt enkel.

”Befri Gudstjenesten” er en usma-
gelig titel på noget, der foregår i en 
kirke. Og events af den slags hører 
slet ikke hjemme der.

Så for fremtiden: ”Befri domkirken”.
KAMMA ANKJÆRØ

NY MUNKEGADE 80
AARHUS C 

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

Musical på Løgumkloster Efterskole
Tønder Landevej 6, Løgumkloster

Torsdag d. 16. marts kl. 19:00
Fredag d. 17. marts kl. 19:00

Lørdag d. 18. marts kl. 13:00

2017

Forestillingen er 
gratis

Th
e W

iz af L. Frank Baum
 &

 W
illiam

 F. Brow
n / D

ansk Teaterforlag 

Der kan købes kaffe i pausen

Præstegårdsidyl– på retur
Anmeldt af 
Kirsten Krog

Mange af os har 
nok for vores in-
dre blik et billede 

af en idyllisk præstegård om-
givet af smuk natur, og dette 
billede er måske også tilsat 
oplevelsen af en præst og 
hans menighed i et trygt miljø 
af solidt kristenliv og kulturliv. 
Men er virkeligheden bag dette 
billede ved at forsvinde fra vort 
landkort og dermed også ef-
terhånden fra vore nethinder?

Kirsten Eriknauer inviterer os 
med sin bog ”Livet i præstegår-
den. En livsform under foran-
dring” med ind i nogle af landets 
præstegårde, gennem interviews 
med en række præster, en præ-
stekone og en menighedsrådsfor-
mand – der har særlig tilknytning 
til de enkelte præstegårde, og i et 
enkelt tilfælde med en bypræst fra 
Vartov kirke i København.

Det handler om livet
Selvom præstegårdene danner 

rammen og har inspireret til ideen 
med bogen, er det, som titlen 
også siger, primært livet i præ-
stegårdene, der er bogens emne. 

Her tager Kirsten Eriknauer 

udgangspunkt i Luther som den, 
der har skabt ideen om den gam-
meldags præstegård, som hun 
nu undersøger. Spørgsmålet er, 
om denne ide stadig fi ndes, eller 
den, ligesom præstegårdene, er 
på retur. 

Den gamle præstegård var ikke 
blot hjem for præsten og hans 
familie, men var åben for hele 
sognet og var samtidig arnested 
for lokalsamfundets akademiske 
elite. Det var her, sjælesorgs-
samtalerne fandt sted, men det 
var også her, man mødtes til 
forskellige kulturarrangemen-
ter. Dette gjorder, at privat- og 
arbejdslivet smeltede sammen 
for den gammeldags præst i de 
gamle præstegårde. 

Men i dag sælges præste-
gårdene fra, præsten har ikke 
bopælspligt i en embedsbolig, og 
kirkens aktiviteter kommer derfor 
til at foregå adskilt fra præstens 
bolig.

Hvad tænker den enkelte 
præst på den baggrund om sin 
rolle som præst i et sogn? Hvad 
ser han eller hun som sine an-
svarsområder, hvad tænker han 
eller hun om forholdet mellem 
embede og privatliv, regner han 
eller hun stadig med, at hans eller 
hendes job ikke blot er et 8-16 

job, men en livsform, og hvilken 
rolle spiller præstegård eller ikke 
præstegård i disse overvejelser? 

Dette er nogle af de ting, 
som de enkelte præster kom-
mer ind på i den i øvrigt smukt 
udseende og illustrerede bog 
om ”Livet i præstegården”.

Kirsten Eriknauer: Livet i præ-
stegården. En livsform under 
forandring
240 sider • 299,95 kr.
Forlaget Hovedland

Af Kristian
Kristiansen

Her er noget så 
helt særligt som 
et lille, uafhæn-

gigt forlag, der udgiver en 
fremragende - og fremfor alt: 
anderledes - bog om et emne, 
der vel stort set er forsvun-
det fra den jævne danskers 
mentale radarskærm, nemlig 
månerejserne. 

Déngang var det ellers nok no-
get, der kunne rydde forsiderne, 
skulle jeg hilse og minde om.

Månerejserne var i udgangs-
punktet en del af den kolde krigs 
maniske konkurrence-optagethed 
mellem supermagterne USA og 
USSR. Hvem var førende tekno-
logisk? Videnskabeligt? Militært? 
Og hvem skulle blive den første til 
at erobre rummet? Dét spørgsmål 
besvarede russerne med opsen-
delsen af den legendariske, men 
ubemandede Sputnik-satellit, 
der i 1957 satte alvorligt gang i 
de amerikanske bestræbelser 
på området. 

Bestræbelser, som blot yderli-
gere forstærkedes med den rus-
siske kosmonaut Yurij Gagarins 
historiske indskriven sig som det 

første menneske i rummet. Her 
skal vi ikke nærmere komme ind 
på forlydender, som dengang 
var meget fremme: at Vladimir 
Ilyuhin, en fremtrædende militær-
person, i virkeligheden var den 
første. Gagarin blev kendt, ikke 
alene på grund af sin rumtur, men 
også den famøse bemærkning, 
han bagefter blev tilskrevet: at nu 
havde han været ude i rummet og 
ikke kunnet fi nde Gud.

Bogen afviser dis-
se ord som udtryk 
for, hvad der var poli-
tisk muligt at komme 
frem med dengang. 
Gagarin ville som 
bekendende kristen 
aldrig have sagt så-
ledes, siges det.

Rumkapløbet var 
jo ikke alene et tek-
nologisk anliggende; 
det var også et in-
tellektuelt/åndeligt 
spørgsmål. De ame-
rikanske astronauter 
så i høj grad sig selv 
og missionen som 
en troens opgave: 
troen på Amerikas 
storhed og troen på 
kristendommen som 
en vigtig forudsæt-
ning for månerejser-

nes succes.

En stærkt inspirerende og 
meget velskrevet og meget tan-
kevækkende udgivelse, som 
forlaget skal have mange tak for 
at have befordret i trykken. 

Christian Provstgaard: ”Mænd 
på Månen.” 
153 sider • 125 kr.
Forlaget Mihfi bian

Bag om rumkapløbet
”Mænd på månen” ser på det intellektuelle og åndelige bag månerejsen.

Påskesnacks 
til eftertanke
’Påske Snacks’ er en lille 
finurlig bog af Anna Tra-
asdahl. Hun har hentet in-
spirationen til bogen fra 
stenstatuerne på Påskeøen.

De 48 sider består alle af 
billeder af stenstatuerne på 
rød baggrund. En af statuerne 
er klædt i præstekjole. 

Teksten er små dialoger, 
tanker og refl eksioner om den kristne tro. De er autentiske og med 
et strejf af humor samtidig med, at de giver stof til eftertanke. De 
kommer bedst til deres ret, hvis man læser lidt af gangen. 

’Påske Snacks’ er udgivet af Forlaget Alstrup og koster 148 kr. 
Lisbeth

”Vil man ind i 
denne verden 
må man fødes 
af en kvinde. Vil 
man ind i Guds 
rige, må man 
fødes af Guds 
ånd. Sådan 
er reglerne” 
er ordene fra 
stenstatuen i 
præstekjole på 
side 25.



Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
Støtter 
sundhedspersonale i 
Ydre Missions tjeneste.

Henv. Birthe Dueholm
Mosevænget 5 

7330 Brande

Tlf. 97 18 05 30
www.ydremission.dk/smf

Tune In to 
GOD Channel

Visit www.god.tv today

Udfordringens
Medie-Mission
i fransk Afrika
GAVER med skatte-fradrag 
kan indbetales til Missions-
fonden - husk at skrive: ’5984 
Radio-mission i Afrika’ på 
giro (+01) 6139450 - eller via 
netbank - konto nr. 9570 000 
6139450. Kontakt: henri@
udfordringen.dk

Over 30 organisationer 
samarbejder om mission...

Peter Bangsvej 1, D
2000 Frederiksberg
Tlf. 39 61 27 77 - Gironr. 900 1883

www.danmission.dk

tro, håb og kærlighed

Strandagervej 24
DK-2900 Hellerup

tlf.: 39 62 99 11
giro.: 600-0398

YdremissionsselskaberKirkelige organisationer

Rekreation

Åbne Døre
- tjener verdens forfulgte kristne
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Retræte
Er du træt og stresset eller trænger 
du blot til at trække dig tilbage?

Så er Dyssegaarden en mulighed 
for stilhed og søgning ind 
i Guds nærvær.

Daglig samtale med coach/rådgiver.

www.dyssegaarden-retraete.com
tlf. 2091 4604 / 5752 7418

Få din 
annonce med

Ring 
7356 1506

Her er plads til din annonce
12 x Kirkelig vejviser

1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 2 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 2390,- for et helt år. Farvetillæg på kr. 400,-
(alle priser er ekskl. moms)

Din fritid - andres fremtid
Læs mere på 

www.afrikaintouch.dk

Vi sætter 
mission på din 

dagsorden

MERE KRISTENDOM
I RADIO OG PÅ TV
Bliv medlem på klf.dk

RISTENDOM

Diverse 

Her er plads 
til din annonce

12 x Kirkelig vejviser
1. gang hver md. i et helt år.

Størrelsen:
B: 1 spalte x H: 45 mm

Pris: kr. 1195,- for et helt år
Farvetillæg på kr. 400,-

(alle priser er ekskl. moms)

Kristeligt Arbejde  
Blandt Blinde 
 

Bibelen og kristen litteratur 
på  CD-lydbog 
Gratis udlån til blinde og 
svagsynede 
 

T: 7591 0255 
 

post@kabb.dk 
 

www.kabb.dk 

fremtidoghaab.dk

Den direkte vej
– hjælp gadebørn i Tanzania!

Dansk Jødisk Venskab  Postbox   DK-    
info@djvenskab.dk / www.djvenskab.dk

DANSK-JØDISK VENSKAB ser det bl.a. som sin opgave og sit  
formål at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk. 

DANSK-JØDISK VENSKAB støtter socialt arbejde  
i Israel og udsender volontører. 

GIRO 9327398 - reg.nr. 1551 kontonr. 932-7398

64  DK 2830 Virum

Modtag 
DanskOases 
GRATIS MAGASIN

med temaer om 

tro og fornyelse
Bestil nu på danskoase.dk

Socialt

Vi beder for 
og med hinanden…..! 
  - Siger ord som åndelig omsorg 
    og kristen livsholdning dig noget? 

  - Mangler du fællesskab, støtte 
    og opmuntring i din hverdag. 

Vi indbyder dig til at besøge: 
www.krisos.dk og til at blive medlem.

KriSoS 
Kristne i Social- 
og Sundheds-

sektoren
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Postboks 439 ·  4700 Næstved
icej@icej.dk  ·  +45 20 93 40 49  ·  www.icej.dk

Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem  - Dansk Afdeling

  Socialt arbejde blandt fattige jøder og arabere i Israel
  Indsamler midler til jøders hjemrejse til Israel fra hele verden
  Tænk på ICEJ når du vil testamentere
  Kontakt os og få bladet  ”Et ord fra Jerusalem” (gratis)

“TRØST MIT FOLK, TRØST DET”Es 40.1

HJÆLP TIL FORFULGTE · EVANGELIET TIL ALLEHJÆLHHJÆLJÆLÆLHJÆHJÆLJÆLP TIP TITIP TIP TITITITTTT LL FOL FOL FOOL FOL FOOLL FLLLLL RRRFURFRRFULULRFULLGTEGTEGTEGTGTE · EVAEVAEVAAAAEVANGELNGELNGELNGELNGELNNNGELLIETIIETIETIET TT TILTILLLTIL L ALLALLEALLELALLE

Dansk 
Europamission

DANMARK

Alle nationer berørt
Alle hjerter forvandlet

www.aglow.dk
Tlf. 60 51 19 77

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen



www.amarlyd.dk
v. Henrik Rasmussen

Professionel PA, LYD og 
LYS til amatørpriser.

Udlejning - salg og service

Døgnvagt: 40 58 32 53
Privat: 32 58 32 53

 amar_lyd@yahoo.dk

Erhverv mv. Udgivelser 

- - - - - - - - - -  Kirkelig Vejviser- - - - - - - - - -
1 gang om måneden i Udfordringen

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

Lyd- og 
Lysudlejning

Video- og storskærmsproduktion
Bygning og salg af fl ightcase

86 49 66 70
Ring og få et tilbud

www.søhøjlandetsmurerfirma.dk

Murermester
Daniel Lykke 
Jensen2288 5277 

Tlf. 75 33 27 11 · www.gundals.dk

Hvis du interesserer dig for forholdet mel-
lem kristen tro, etik og naturvidenskab,
er ORIGO noget for dig!
Bladet udkommer fire gange om året.
Et årsabonnement koster kr. 200,-
Det kan bestilles på www.skabelse.dk,
eller hos Henrik Friis, 3514 3539 
- abonnement@skabelse.dk

- om videnskab, skabelse og etik

ORIGO

ekkkkktttteerekteriinnnsseeeeeeeeekkkinsee

Origo 120  |  marts 2011  |  kr. 60,- i løssalg

www.skabelse.dk

O RI GO
om videnskab, skabelse og etik

Darwinistisk forklaring 
på metamorfosen
Findes der en darwinistisk forklaring 
på insekternes forvandling?

Hvad ved vi om
insekters evolution?
Ny teori under luppen 

Tem
anum

m
erO RI GO

om videnskabid k b

Meningen med 
sommerfuglenes
farver

Forvandlingens
mester

kkttttii kk

mester

Sandheden om 
bombarderbillen

farver

Noget om
hvepse

Musik
Til

Festen
Tlf. 5356 2284

Anders Grinderslev

BOG SÆLGES 
SOM E-BOG 

til kun 19 kr. for 1 bog.

Bogens titel er:
”Giv min søn hans frihed 

tilbage”
Den kan bestilles

via e-mail:
mor.mbet@gmail.com

Lejlighed i 
Nazareth udlejes
Lejligheden er på 175 
m2, med spisestue, op-
holdsstue, stort køkken, 
3 soveværelser, 7 senge 
af høj kvalitet, 2 bade-
værelser og 2 altaner.
Kontakt: 2163 4030

Bolig

Uddannelse

  
 

 
 

www.petertinggaard.dk

INSPIRATION TIL BØN!
      - my boss is a jewish carpenter!

      • STU uddannelse med 
         bomulighed 

         undervisning 
      • Tilgængelighed for alle

www.livogjob.dk

Udfordringen søndag den 26. februar 2017 KIRKELIG VEJVISER / ANNONCER . 17

Her er der plads til din annonce
 Pris pr. år for 1 spalte 1195,- + moms. 

Pris pr. år for 2 spalter 2390,- + moms. 

Farvetillæg + kr. 400,- + moms

inkl. gratis abonnement på Udfordringen

Det skete 
over nat… 
Historien om Jesus i mit liv har rigtig 
mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
underholdende – måske forvandlende. 
Jeg har i al fald mødt ham helt 
personligt. Det er det min historie 
handler om. I dag er jeg sognepræst – 
så galt kan det gå. Før da var jeg 
flymekaniker og inden da tryllekunstner 
... 

mange facetter. Alvorligt, sjovt, 
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GOSPEL MAGIC
Et liv, når det for alvor skal være sjovt! 

61335003
Jørgen Johansen 

Bl.a. sognepræst 

TRYL 
FOREDRAG 

UNDERVISNING 

 Evangeliets Gyldne SangeEvangeliets Gyldne Sange

Salg: Ole Bøgh Andersen
tlf: 98 99 60 07 

web: www.egsnet.dk
E-mail: oba@dukamail.dk

Kor, mandskor, duet,
 solo og musik

Ole Bøgh Ande

2 for
kr. 150.- 

+ porto

2 for
kr. 150.- 

+ porto

facebook.com/nordsjaellandsefterskole

ne.dk

Stillinger

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

Ikast kristne Antikvariat
Navervej 9, 7430 Ikast      

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Bogsalg

Det du har TIL OVERS 
kan komme andre TIL GAVN

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

Vi tager imod 
brugte, velholdte 
effekter med et smil

Diverse

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

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

4 .april kl. 14 Cafétræf, Lykkegårdsvej 100, Kolding
4. maj 19.30 Sogneaften Herning Kirke: Kæmp for alt... 
19. maj kl. 19 Vendsyssels Kulturcenter: Lovsang og Udfordring 
17. juni kl. 13: Rundvisning af Soroptimsiter 
17. juni kl. 15: Apostolsk Pinsekirke fra Randers, rundvisning.
19. sept. kl. 14.30 Mellem Venner, tale i Betaniakirken, Aalborg.

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

Møder & Arrangementer

 

i Pinsekirken NYT HÅB Damhus Boulevard 28, Rødovre 

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

 Velkommen i den nye PERLEPORT 

Lørdag  11.marts kl. 14.00
Søndag  12. marts kl. 14.00

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

Tlf.: 28 15 53 27

Orla Lindskov taler og beder for syge

 

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 

 

 

Kom med til årsmøde i  
Kristelig Handicapforening

11. marts i Vejle

8741 0138 • WWW.K-H.DK • INFO@K-H.DK
VÆRDIFULD - ELSKET

Hør Peter V. Legarths foredrag på Kristelig 
Handicapforenings årsmøde lørdag d. 
11. marts kl. 13 i Vejle Missionshus.

hele årsmødet. Læs mere på k-h.dk.

“Når smerten truer troen på Gud”

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

Tværkirkeligt møde
på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A

Fredag den 3. marts kl. 19.30. 
Taler: Ida Vestergaard, Herrup

En åndelig pilgrimsrejse
Alle er velkomne!

Inspirations-weekend med Curtis Hinds fra Toronto
i  Aars Frikirke lørdag d. 11. og søndag d. 12. marts

Aars Frikirke, Markvænget 11, 9600 Aars

Curtis Hinds har siden midten af 1990’erne har haft en rejsende forkynder-
tjeneste, der har bragt ham til mange forskellige steder på kloden.
Han er evangelist og har derfor altid en stærk udfordring til kirken om at 
forstå og træde ind i opgaven at nå mennesker, der lever uden Gud.

Curtis har i mange år været en del af menigheden ”Catch the Fire, Toronto” (tidl.: 
Toronto Airport Christian Fellowship), en menighed som siden 1994 har oplevet en 
stærk udgydelse af Helligåndens nærvær, kendt under betegnelsen ”Toronto-velsig-
nelsen”. Curtis Hinds Ministries er en del af kirkenetværket Partners In Harvest.

https://www.partnersinharvest.org/churches/curtis-hinds-ministries/

Program:
Lørdag d. 11. marts: Samling kl. 11.00 og kl. 14.00
Mellem sessionerne serveres en lettere anretning.
Søndag d. 12.marts kl. 14.00: 
Gudstjeneste med Curtis Hinds

Kontakt: Anders Jakobsen, mobil tlf. 21 47 14 76

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 12/3 Jørn Pedersen - Formålet med min identitet i Kristus
Søndag 19/3  Bjarne Kjær  - Fællesskabet i Guddommen

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

Søndag d. 5/3 kl. 10:30
H.P. Pedersen
TEMA: Din indstilling
kan ændre alt

Pris kr. 100,- inkl. brunch

Tilmelding senest onsdag før mødet på:
kisr@webspeed.dk eller sms på tlf. 2461 8405

Lørdag den 4. marts, kl. 11.30-14.30 
på Hotel Hebron, Helgolandsgade 4, Vesterbro

Velkommen til Aglow København

Taler: Christina Leinum 
Emne: Jesus og Israel
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Ferie

Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 8:
Max Nielsen
Sandkæret 1, 2, 3
5250 Odense S

Kodeord: Vinterferien

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

Skriv kodeordet og send det 
sammen med dit navn og din 
adresse til mail@udfordringen.

dk eller til Udfordringen, Jernba-
negade 1, 6070 Christiansfeld. 
Kodeordet skal være Udfordrin-
gen i hænde senest torsdag den 
2. marts 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!

Giv et abonnement til en god ven
Et abonnement på Udfordringen er en gave som varer længe! 
Bestil pr. mail på abonnement@udfordringen.dk eller ring på tlf. 74562202.  
Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

dringen.

Find flere rejser på 
www.felixrejser.dk
Eller kontakt os på 7592 2022

Uforglemmelige oplevelser
Polen – fra syd til nord 30.6. - 8.7.
Nordkap – med Lofoten 6.7. - 19.7.
Krydstogt – Donaus perler 13.7. - 19.7.
Telemarken – et lille ferieparadis 14.7. - 18.7.
Island – vild og utæmmet 22.7. - 30.7.
Sverige – Lina Sandell og Hellige Birgitta 27.7. - 31.7.
Norge – fjord og fjeld 28.7. - 4.8.

BESTILLING: Telefon 70 20 34 48 
eller www.happydays.nu

Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. Ekspeditionsgebyr kr. 99,-. 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes.

Husk rejsekode: 
UDFORDRINGEN

Som læser af Udfordringen får du dette specielle læsertilbud. 
Oplys rejsekoden ”UDFORDRINGEN” ved bestilling 

– så får du automatisk rabatprisen.

Åbent hverdage kl. 8-17.
Ekstra: Søndagsåbent hele februar kl. 10-15.

Teknisk arrangør:

KØR SELV-FERIE MED

      2 overnatninger 849,-
3 overnatninger 1.249,-

Lyngklædte Lüneburger Heide
5 dage på 3-stjernet hotel i Bispingen, Nordtyskland

Hotel Zur Grünen Eiche ★★★

Lüneburger Heide er Tysklands ældste 
naturpark. Det enestående landskab 
af lyngklædte bakker har mere end 
700 kilometer afmærkede vandre- 
og cykelstier og strækker sig over 
107.000 hektar fra Buckholz i Nord 
til Soltau i syd og mod Lüneburg i øst. 
Lige midt det store hedelandskab fin-
der I det hyggelige Hotel Zur Grünen 
Eiche blandt de grønne ege med en 
historie som et af Tysklands mest 
hippe dansesteder i 60’erne. I dag 
er her stadig gode tider, men i mod-
sætning til danseglade unge hersker 
her en rolig og hyggelig atmosfære. 

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris.

Ankomst
Valgfri frem til 28.8.2017.

 middag/buffet

(fri shuttle-bus på Lüneburger 
Heide, rabat på entreer m.m.)

Pr. person i dobbeltværelse

1.599,-
Pris uden rejsekode 1.749,-

p g , y

Hotel Zur Grünen Eiche

Godt sommerhus udlejes billigt
Godt sommerhus udlejes billigt. Gerå nær Aså (Vendsyssel). 
Rolige omgivelser, børnevenligt, på vandsiden. Hør nærmere. 
Tlf. 98466331 / 23437231
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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.

Stillingsannoncer

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 
-

Lukas-Skolen søger 
barselsvikar for dansklærer 
Vi søger en dygtig lærer, der kan være klasselærer med 
dansk på mellemtrinnet og være dansklærer i indskolingen.

Vi er en kristen friskole på fælleskirkelig grund og forven-
ter, at ansøgere må være i overensstemmelse med skolens 
kristne grundsyn/holdning og aktivt arbejde for denne.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med skønne unger 
samt engagerede kollegaer. Vi kan tilbyde ansættelse fra 
1. august 2017 frem til juli 2018. Stillingen er på 75%.

Ansættelse efter overenskomst mellem fi nansministeriet og 
LC. Der indhentes børneattest ved ansættelse.

Ansøgningen sendes til:
moe@lukas-skolen.dk

Ansøgningsfrist d. 27.03.2017. 
Samtaler afholdes i uge 14.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse 
til skoleleder Jens Erik Høj-Pedersen på 
tlf: 7572 0080. 

Ledige stillinger på Filipskolen 
SFO-leder 

Vi søger en SFO-leder pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har bl.a. følgende forventninger til en 
SFO-leder på Filipskolen: 

 Du er dygtig til pædagogisk og administrativ planlægning og ledelse 
 Du ser nye muligheder og har lyst til at være med i udviklingen af Filipskolens SFO 
 Du er iderig og tør at skabe nye og spændende rammer, der rummer alle børn 
 Du kan facilitere professionelle læringsfællesskaber på tværs af faggrupper 

SFO-lederen har den daglige ledelse af SFO og står for den pædagogiske linje i samarbejde med 
skolens ledelse. SFO-lederen indgår i skolens ledelsesteam. I skolefritidsordningen er der ansat 
fem medarbejdere. 

Stillingen er en 75% stilling.  

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem BUPL og Skoleforeningerne ved Frie 
Grundskoler. 

Ansøgningsfrist onsdag er den 25. marts 2017. 

Lærer 

Vi søger en lærer pr. 1. august 2017. Stillingen er fast. Vi har følgende forventninger til en lærer på 
Filipskolen: 

 Du kan undervise nogle af følgende fag: specialundervisning,  engelsk, natur/teknologi og historie. 
 Du er dygtig til klasseledelse og til at skabe et godt læringsmiljø  
 Du er god til at arbejde i team 
 Du viser initiativ, engagement og beslutsomhed 

Ansættelse sker efter overenskomst med FM og LC 

Send din ansøgning senest den 25. marts 2017 

Ansøgning 

Har du spørgsmål eller lyst til at se skolen, så kontakt skoleleder Stefan Maksten på 40177881 eller 
filipskolen@filipskolen.dk. Ansøgning sendes pr. mail til filipskolen@filipskolen.dk 

Filipskolen er en kristen friskole i Aalborg, hvor kristne værdier og livsopfattelse præger hverdagen. Vi har 
228 elever i 0. – 9. klasse. Se mere på skolens hjemmeside www.filipskolen.dk. 

Advokatselskab med møderet for højesteret Advokatselskab med møderet for højesteret   

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

Søren Kokkenborg

Vidste du, 
at din samlever ikke arver efter dig, medmindre I har 
oprettet et testamente, og at det også gælder, selv 
om I har boet sammen i mange år? 
Husk at kontakte din advokat, når du har brug for 
et godt råd.

Erhverv

Personlige

Svar på annoncer under personlige sendes til: 
Udfordringen, Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld 
- Mærket ”Billet-mrk. __-__”        -  Fuld diskretion 

Mand i 70’erne
søger en kvindes bekendtskab. Jeg er 170 cm høj, ikke-ryger 
og bor på landet. Interesser: Israel, naturen, hjemlig hygge.

Billetmrk.: 09-01
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Kristne TV-kanaler/Udvalgte tv-programmer om tro

DR K 
Søndag 26/2
14:00 Børne- og familiegudstje-
neste 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. Sognepræst Inger 
Marie Mortensen er prædikant. 
Genuds. man. kl. 8.30 og lørdag 
kl. 8.30.

Mandag 27/2
00:10 Anne Frank - en historie 
om to søstre. Britisk dokumen-
tar fra 2015. Anne Frank og Eva 
Schloss’ historier er sælsomt blevet 
vævet sammen. Begges familier 
fl ygtede for nazisterne til Holland. 
Begges familier måtte leve i skjul, 
blev stukket og sendt i kz-lejr. Anne 
og hendes søster og mor omkom, 
mens Eva og hendes mor Elfriede
overlevede. Ligesom Annes far 
Otto Frank. Annes dagbog blev 
fundet efter krigen og udgivet i 
1947. Og da Elfriede og Otto i 1953
giftede sig, blev Anne og hendes 
dagbog for altid en del af Evas liv.

00:55 Min datter Anne Frank
Tysk dramadokumentar fra 2014.
I 1945 vender Otto Frank tilbage til 
Amsterdam fra Auschwitz. Han har 
overlevet helvede, men har mistet 
sin elskede hustru Edith og døtrene 
Anne og Margot. I Amsterdam har 
hans sekretær opbevaret Annes 
dagbog, notesbøger og en masse 
små lapper, hvor hun har beskrevet 
jødernes stadig mere restriktive 
liv og det besværlige liv for en 
pubertetspige i skjulet i Prinsen-
gracht 263. Da Otto begynder at 
renskrive Annes noter, går det op 
for ham hvor lidt, han egentlig har 
kendt sin datter, og sammen med 
ham genoplever vi Annes frygt, 
drømme, kærlighed og længsler.
 
Onsdag 1/3
22:55 I templets navn
Fransk/israelsk dokumentar fra 
2014. (In the name of the Temple)
Efter sejren i seksdageskrigen i 
1967 besatte Israel Sinaihalvøen, 
Golanhøjderne, Vestbredden og 
Østjerusalem. For jødiske funda-
mentalister var det et tegn fra Gud, 
at jøderne for første gang i 2.000 
år var i nærheden af Tempelbjerget 
med Al-Aqsa moskeen, der ifølge 
biblen er bygget på ruinerne af fl ere 
jødiske templer. I de sidste 40 år 
har fundamentalisterne allieret sig 
med det nationalistiske højre for at 
få opfyldt et stort mål: ødelæggelse 
af moskeen og genopbygning 
af det jødiske tempel, hvilket en 
gang for alle ville sætte en stopper 
for den israelsk/palæstinensiske 
fredsproces.

Lørdag 4/3
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Hil dig, Frelser og For-
soner”, og han beretter om fl ade 
tider i forhold til højtider. Folke-
kirkens Ungdomskor ved dirigent 
Ole Faurschou synger salmen fra 
Brabrand Kirke 1. søndag i fasten. 
www.dr.dk/tro

Søndag 5/3
14:00 Gudstjeneste fra Alders-
lyst kirke i Silkeborg
Faste giver tid til eftertanke. Alders-
lyst kirke har tradition for hverdags-
gudstjenester, hvor der med ord 
og toner gives rum til, at dagen 
kan klinge ud. Temaet ved guds-
tjenesten første søndag i fasten er 
”Den lille tvivl”. Sognepræst Poul 
Gregers Geil er liturg og prædikant. 

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 26/2
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 27/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 28/2
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Kirke, kunst og kulturkamp. Kul-
tur- og kirkeminister Mette Bock
besøger Skurvognen for at tale 
om meninger og mening i en 
broget verden. Anders Laugesen. 
www.dr.dk/tro. (Sendes også 
torsdag 20.30 og søndag 6.30).

Onsdag 1/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 
14.03 og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 2/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 3/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Lørdag 4/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 5/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Frihavns Kirke, 
Københavns Stift. 1. søndag i 
fasten. Prædikant: Rikke Juul
21.03 Tidsånd (P1)
(Genudsendelse fra onsdag).

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

Den nye abonnent er:                                                         
Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr._________ By:_________________________________________

Tlf.: __________ E-mail: _______________________________________

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

Navn:  _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr. _________ By: ________________________________________

Tlf.: __________ E-mail:  ______________________________________

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

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

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

Udfordringen

(9/2017)

Søndag 26.2. kl. 14.00 på DR K: Gudstjeneste fra Uhre Kirke ved Brande. Denne søndag 
sidder festligt udklædte børn blandt deltagerne. De skal pynte de tønder, som de skal slå til 
efter Fastelavnsgudstjenesten. Børnekoret synger med på salmerne fra kirkens egen børne-
salmebog, skabt i samarbejde med børn fra Uhre Friskole. Prædikanten er sognepræst Poul 
Gregers Geil. Foto: DR Kirken

Kultur- og Kirkeminister Mette 
Bock er gæst i Mennesker og 
tro tirsdag kl. 11.30 på P1.

Bestil Udfordringen og få Bordvers for Børn i gave!
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- Nåh ja, det er sandt - vi faster i denne uge...

Lige siden jeg først stiftede bekendtskab med The Bril-
liance, har de ramt en musikalsk og lyrisk nerve, som jeg 
har savnet i kristen musik. 

Den smukke, ærlige og håbefulde lyrik kombineret med et 
udfordrende, unikt musikalsk univers og en blanding af tilbe-
dende sange og sange med fokus på at tage socialt ansvar, 
er gået rent ind. 

Med det in mente er “All Is Not Lost” et rigtig fi nt album. 
Det er præget af sin helt egen musikalsk eksperimenterende 
stil og fi n lyrik. Og numre som melodiøse “Gravity of Love”, 
håbefulde “Will We Ever Rise” og stille og smukke “Holy Holy” 
gør bestemt albummet et bekendtskab værd. 

Men derudover må jeg erkende, at jeg er lidt skuffet. Åb-
ningsnummeret starter med en sær elektronisk lyd og fanger 
ikke rigtigt. Derudover er fl ere sange lidt “kedeligt” arrangeret 
i forhold til, hvad The Brilliance ellers plejer at levere. Og når 
man så støder på numre som “Turning Over Tables”, som 
mest lyder som et gospelpopnummer fra 90’erne, og 80’er- 
popnummeret “Hear Our Prayer”, bliver lydbilledet lidt mudret.

Netop evnen til at sprede sig over genrer og at mikse musik 
til en original sound, er ellers egentlig en af The Brilliances 
forcer, men på “All Is Not Lost” bliver det mere forstyrrende 
end originalt. Det bliver derfor et af den slags album, hvor jeg 
konsekvent kommer til at springe numre over, hviket jeg synes 
er superærgerligt.

Som nævnt er der dog også perler ind imellem, og hvis 
man ikke kender The Brilliance i forvejen eller har lige så høje 
forventninger, som jeg har haft, vil jeg bestemt anbefale at give 
albummet et lyt. Det kunne jo være, det ramte en nerve, som 
bare ligger et andet sted end min. 

Kathrine Jul Chercka

Originalt lydbillede 
og smuk lyrik

Den 1. marts starter Sarah 
Aasebø Schmidt og Steffen 
Reimers-Nielsen som gade-
plansmedarbejdere i Kontakt-
center Klippen på Vesterbro i 
københavn.

 Sarah og Steffen skal hjælpe 
med at udvikle centrets opsø-
gende gadeplansarbejde med 
målrettet støtte og rådgivning til 
hjemløse, misbrugere og andre 
socialt udsatte.

Sarah fi k en vision 
Sarah Aasebø Schmidt på 22 

år er ansat af Klippen 10 timer om 
ugen til Klippens Kørselsteam, 
som indbefatter udvikling af arbej-
det på Hulgårds Plads og besøg 
på nye pladser rundt i København.

Sarah bor i København og er pt. 
i gang med at læse antropologi på 
Københavns Universitet.

Hun har gennem de sidste 
par år været frivillig i Klippens 
opsøgende gadeplansarbejde 
på Hulgårds Plads sammen med 
POX GO, som er en del af Kirken i 
Kulturcenterets ungdomsarbejde. 
Sarah fi k efter en længere uden-
landsrejse en vision om at starte 
et opsøgende arbejde i området. 

Og det har hun så gjort lige siden i 
et samarbejde med Klippen.

Sarah har vist, at hun bræn-
der for og elsker at række ud 
til udsatte mennesker, fortæller 
centrets leder, Allan Frederiksen.

Steffen leder kurser
Steffen Reimers-Nielsen på 

29 år er ansat af Klippen 12 
timer om ugen, ligeledes til op-
søgende gadeplansarbejde med 
Kørselsteamet. Han skal også 
arbejde i Klippens kommende 
formiddagscafé samt udvikle et 
nyt gruppeprojekt, der bliver en 
form for kursustilbud med samta-
ler, sociale aktiviteter og hyggeligt 

fællesskab.
Steffen er oprindeligt fra Søn-

derjylland, men bor i dag i Gen-
tofte sammen med Sina, som 
han har været gift med siden 
august 2015. 

Steffen er pt. i gang med sidste 
år af sin bacheloruddannelse 
inden for kristendom, kultur og 
kommunikation – kaldet 3K. I sin 
fritid er Steffen ligesom Sina en-

gageret i Kirken i Kulturcenteret.
Han er i dag blandt andet leder 

af et 12-trins kursus og frivillig 
medarbejder i kirkens børnear-
bejde.

Steffen har i nogen tid haft et 
ønske om at række ud til socialt 
udsatte i Københavns kommune.

Bodil

Vesterbro Lokal TV fulgte sid-
ste år Kontaktcenter Klippens 
kørselsteam , som kører rundt 
til pladser i København, der er 
kendt som hænge-ud steder 
for hjemløse og misbrugere. 
Her møder man brugerne på 
deres hjemmebane, og kør-
selsteamet prøver at motivere 
dem til et sundere liv. Der 
bliver altid uddelt frisksmurte 
sandwiches, kaffe, the og 
varm kakao.
Til venstre på bænken på 
Enghave Plads ses Klippens 
leder Allan Frederiksen.

Nye ansigter i Klippens 
gadearbejde i København
To unge skal hjælpe med opsøgende arbejde blandt hjemløse og misbrugere

Sarah Aasebø Schmidt skal arbejde i Klippens Kørselsteam, 
som blandt andet besøger nye pladser rundt om i København.

Steffen Reimers-Nielsen går 
på 3K: I klippen skal han bl.a. 
udvikle kurser.

Udfordringens Webshop - Bestil på Hosianna.dk eller tlf. 74 56 22 02 

Miracles from Heaven
- med Jennifer Garner
12-årige Annabell er alvorligt syg. Efter et fald 
fra et højt træ bliver hun mirakuløst helbredt 
efter en nærdødsoplevelse. Filmen er baseret på 
en sand beretning. 

Miracles From Heaven med Jennifer Garner i 
hovedrollen var sidste år en biografsucces i USA. 
Også i Norge fandt fi lmen vej til biograferne. 
Nu kan den endelig købes på DVD med danske 
undertekster.
I fi lmen spiller Jennifer Garner Christy Beam, der 
er mor til den alvorligt syge 12-årige Annabel. 
Pigen må ofte på hospitalet og har mange smer-
ter. Men på en ”god dag” kravler hun højt op i et 
træ – og falder ned. Mens alle frygter det værste, 

bliver pigen mirakuløst helbredt efter 
en nærdøds-oplevelse. Men også under 
Annabels sygdom fi nder hele Beam-
familien stor styrke i deres tro.

Arbejdet med fi lmen gjorde så stort 
indtryk på Jennifer Garner, at hun fandt 
tilbage til sin egen barnetro. Miracles 
from Heaven er baseret på virkelige 
hændelser og er produceret af holdet 
bag fi lmen ”Himlen fi ndes virkelig”.

DVD - Spilletid: 1 time og 45 min. 
Danske undertekster. 
Kr. 149,95

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

Få en smagsprøve på dit ophold

BIBELHØJSKOLE
FOR ET DØGN

Gratis!
Af Henrik Engedal i Brasilien

I Brasilien er karnevallet ofte 
styret af de forskellige partier, 
og der er en masse alkohol og 
stoffer involveret. For at give 
et alternativ til unge, holder 
mange kirker konferencer, 
retræter og møder. 

Udfordringen har talt med nogle 
unge om deres holdning til kar-
nevallet.

Unge kristne i Rio om 
fastelavn og karneval
Fastelavn = karneval i Rio. Men det er alt andet end en kirkelig fest.

Leandro Castro:
Jeg er ikke vant til at fejre 

karnevallet af religiøse grunde. 
Men da det er en fridag i landet, 
så plejer jeg at slappe af eller 
deltage i nogle af kirkens events.

Pedro Victor Gomes Vieira:
Jeg er altid i kirken til karneval, 

for at nyde ferien på den bedste 
måde med gode mennesker, som 
søger efter det samme som jeg. 

Det handler om at være tæt på 
Kristus og prøve at leve efter hans 
vilje. For mig er det at søge Guds 
dybe nærvær uden tvivl det bed-
ste, jeg kan bruge karnevallet til. 

Rayane Queiroz:
Efter at jeg blev kristen, så blev 

karnevallet bare endnu en dag, 
hvor jeg kan slappe af og komme 
up to date med mine opgaver og 
det, jeg skal læse. I år vil jeg være 
med til en konference i min kirke, 
og på de andre dage vil jeg bare 
slappe af og mødes med ven-
ner, så jeg kan lave noget sjovt 
med dem.

Opstand genopstår som A Day of Praise 
Den tværkirkelige musikfestival bliver holdt for 4. gang den 23. september. Denne gang i DGI-byen.

Opstand var indtil 1998 Dan-
marks største kristne musik-
event, som ingen ville gå glip 
af. Nu genopstår Opstand i et 
gigantisk samarbejde mellem 
YFC, Dansk Europamission 
og musikforeningen ADOP, 
der arrangerer lovsangsfesti-
valen A Day of Praise. 

Det kunne blive årets stør-
ste kristne musikoplevelse, når 
ADOP slår dørene op for sin 
endags festival den 23. septem-
ber. A Day of Praise 2017 byder 
nemlig på et overfl ødighedshorn 
af nogle af de bedste og største 
kristne bands og lovsangsnavne 
på den internationale scene.

Samtidig er det begyndelsen 
på et gigantisk samarbejde mel-

lem ungdomsorganisationen YFC 
og den tværkirkelige musikfor-
ening A Day of Praise.

YFC (Youth For Christ) er 
måske mest kendt for teenagear-
bejdet med Rock Solid klubber og 
for deres mange koncerter. YFC 
arrangerer årligt i omegnen af 75 
koncerter på skoler, ungdoms-
lejre og i lokale kirker. 

Festival samlede 3000
Opstand, der var navnet på 

YFC’s helt store kristne musik-
festival, blev etableret med et 
brag i 1979. Og ifølge Daniel 
Baun, der er landsleder for YFC,  
var det dengang med nerverne 
hængende godt udenpå tøjet på 
arrangørerne: 

- Første opstand var på en 
skole i Fredericia i 1979. Det var 
Egon Olesen, der stod for det, 
og han var rigtig bange for, at der 
ikke rigtig kom nogen.

Men allerede første år var der 
900 med, og året efter var de 
over 1000. Og sådan steg det, 
indtil man valgte at stoppe med 
at lave Opstand i 1998, hvor der 
var 3000 deltagere.

Faktisk har mere end 50.000 
løst billet til Opstand festivalerne, 
og blandt de mange ivrige publi-
kummer var Peter Carlsen, der er 
initiativtager til A Day of Praise og 
festivalleder. 

Opstand bliver ADOP
- Opstand var sammen med 

nuværende skandinaviske festi-
valer et forbillede, da jeg startede 
ADOP i 2014, og det glæder mig 
meget, at vi nu i Foreningen A 
Day of Praise kan være med til 
at fejre en genopstandelse af 
Opstand i ADOP 2017, fortæl-
ler foreningens formand Peter 
Carlsen.

Og glæden er gensidig. Ifølge 
landsleder Daniel Baun, er der 
begejstring over det nye samar-
bejde hos YFC: 

- Vi i YFC er ganske enkelt 
henrykte for at være med i A 
Day of Praise. Nu kan vi igen 
give vores mange medlemmer et 

nationalt og ovenud spændende 
sted at samles og tage deres 
venner med.

Festival med vokseværk
A Day of Praise har siden sin 

første musikfestival i 2014 haft 
vokseværk på den helt gode 
måde. Det startede med en enkelt 
scene i en friskoles idrætshal. 
Men i 2016 var ADOP oppe på 
fire scener med mere end 22 
koncerter med bands og solister 
fra Canada, England, Sverige, 
Norge, Færøerne og Danmark. 

Bustransport og BB
Den stadig stigende vækst i 

antal af bands og deltagere har 
betydet, at ADOP har rykket 
teltpælene op fra Hillerød og er 
fl yttet til København. Mere præcist 
til DGI Byen, der ligger få minut-
ters gang fra Hovedbanegården.

I år vil der være tilbud om både 
busrejser og Bed and Breakfast 
for ADOP’s deltagere.     

YFC har påtaget sig at arran-
gere transport med turistbusser 
gennem Danmark. Dermed får 
alle billig transport, og enkeltper-
soner, kirker og foreninger kan 
koble sig på busruterne og lære 
nye folk at kende undervejs. 

Og YFC lover, at busturen 
bliver alt andet end kedelig. 

Faktisk garan-
terer YFC, at 
festivalen al-
lerede starter 
i bussen. 

Arrangørerne af ADOP vil også 
prøve at bringe mennesker sam-
men ved at formidle overnatning 
hos private i Københavsnområ-
det i en slags ”Kirkelig Bed and 
Breakfast”.

Fokus på forfulgte kristne 
Udover YFC er også Dansk 

Europamission ny medarrangør 
af årets A Day of Praise. 

Dansk Europamission arbej-
der især blandt forfulgte kristne i 
Mellemøsten og Asien. 

- For Dansk Europamission 
er ADOP en god mulighed for at 
engagere interesserede i mission 
i lukkede lande. I lande hvor myn-
dighederne forsøger at forhindre 
mennesker i at høre evangeliet og 
kirken i at vokse. 

Dansk Europamission deltog 
under Opstand med en stand, 
hvor mange blev engageret i 
arbejdet. Vi er derfor glade for 
igen at kunne være med, og 
denne gang være en mere aktiv 
del af festivalen og arbejdet med 
ADOP, siger projektchef Samuel 
Nymann Eriksen fra Dansk Euro-
pamission.  

I YFC er vi henrykte over at være 
med i A Day of Praise, siger lands-
leder Daniel Baun.

Rafaela Frota:
Jeg nyder karnevallet med ven-

ner og familie. Jeg nyder at slappe 
af og have kvalitetstid med men-
nesker, som jeg kan lide. 

Sådan har jeg gjort i mange år, 
og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg 
bliver i byen og tager til stranden, 
biografen og til de mødepligtige 
ting i skolen.



BAGSMÆKKENSkæve vinkler af Torben Osted

UGE 9 • SØNDAG DEN 26. FEBRUAR 2017
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Af Bodil Lanting

En ny bog på 200 sider tilbyder 
frimodigt at fortælle alt om 
denne verden.

Bogen The Story of Reality 
(Historien om virkeligheden) er 
skrevet af Gregory Koukl, der er 
kendt som apologet (forsvarer 
af troen).

Greg Koukl beskriver altså 
historien på en ny måde. Det er 
nemlig Guds store beretning om 
universet. Han sammenligner det 
bibelske verdensbillede med an-
dre opfattelser af virkligheden - og 
argumenterer for, at det bibelske 
verdensbillede er det sande.

Fem ord forklarer alt
Greg Koukl, som er grundlæg-

ger af organisationen ”Stand to 
Reason”, fortæller historien om 
alle ting med fem nøgleord.

Ordene er: Gud, Menneske, 
Jesus, Kors og Opstandelse.

Koukls forklaring på disse 
nøglebegreber er både simpel 
og overbevisende. Hvis man tror, 
at man ved det hele allerede, 
tager man fejl. Det gælder både 
kirkegængere og ikke-kirkelige, 
skriver en anmelder.

Bogen om virkeligheden
Nancy Pearcey, der sammen 

med den kristne toppolitiker og 
debattør Chuck Colson skrev 
bogen “How Now Shall We Live?,” 
som også handler om verdens-
syn, siger om Koukls bog:

”Bibelen er ikke et eventyr, 
skrevet af folk i oldtiden for at 
forklare meningen med livet. 
Derimod er det en beskrivelse 
af virkeligheden. Koukl kalder 
det en beretning, fordi det på 
en fantastisk måde viser sig, at 
hele virkeligheden er strukture-
ret som et stort drama: Der er 
en begyndelse og en afslutning. 
Der er en kamp mellem det gode 
og det onde, der er et klimaks, 
og der kommer en afklaring og 
en løsning på problemet, før det 
hele slutter.

...Kosmos er ikke bare en 
række af brutale fakta. Det er en 
plot-linje af den store historie, 
som Gud fortæller gennem de 
historiske begivenheder, som kan  
efterforskes.”

Vi er medspillere
Når mennesker får øjnene op 

for denne store historie, forstår 
de også, at de selv har en vigtig 
rolle som medspillere i den. Vi er 
ikke som tænderne på et stort 

tandhjul i en kosmisk maskine - 
vi er tværtimod medspillere i det 
himmelske drama, uanset om vi 
er præster, missionærer, hjem-
megående eller forretningsfolk.

Bibelen opfordrer os til at gøre 
vores arbejde - uanset hvad det er 
-  ”som om vi gør det for Herren”. 

Sandheder for alle
Pastor Tim Challies siger om 

Koukls bog, at den er skrevet for 
at give nye kristne et overblik. 
Men den vil også kunne hjælpe 
folk, som har været troende i 

årevis med at holde fokus.
Det er nemlig vigtigt, at kristne 

er ambassadører for Guds store 
historie. Det handler om at for-
midle budskabet om Kristus som 
Herre og Frelser til vore naboer.

”Der er et desperat behov for at 
udruste Jesu Kristi efterfølgere i 
at forklare og forsvare kristen tro 
og kristne værdier overfor folk, 
som ikke forstår vores sprog og 
som ikke accepterer det, der er 
autoritetens kilde for os”, under-
streger præsten.

Bog: Verdenshistorien kan
sammenfattes i fem punkter
En ny bog om verdenssyn forklarer, hvordan 
verden begyndte, hvordan den ender - og alt 
det vigtige, som sker i mellemtiden.

Forfatteren af ’The Story of Reality’, 
Gregory Koukl, har en MA i fi losofi  
og én i teologi. 
Han har skrevet fl ere bestsellere 
om den kristne tro, og hvordan man 
formidler troen til andre.

Fastelavnsfesterne med hygge og tøndeslagning skulle gerne 
minde os om, at fastetiden begynder i morgen. Og folk som har 
prøvet at faste er gode til at påskønne alt det, de har fastet fra. 
Det så vi ofte, mens vi boede i Etiopien, hvor landets ortodokse 
kristne faster i op til 200 dage om året. Hvis vi spurgte hvorfor, 
fi k vi somme tider bare det svar, at præsten havde sagt, de 
skulle faste. Og så var det naturligvis det, man gjorde…

Det slog aldrig fejl, når vi nærmede os en højtid. Vores hushjælp 
ville invitere os og helst fl ere andre missionærfamilier til spisning. 
Og så vidste vi godt, hvad der ventede os…

Før påsken faster man i 50 dage – men det er ikke helt så slemt, 
som det lyder. For ortodokse etiopere betyder faste, at man afholder 
sig fra alle animalske produkter, dvs. ingen mælk, æg, kød, smør 
mm. Derimod må man gerne spise alt andet.

Et par dage før festen skulle hushjælpen altid have fri til at købe 
ind og lave maden. Når vi gæster så ankom, blev vi bænket omkring 
bordet, hvor husets herre sad. Vores hushjælp og hendes dygtige 
døtre havde travlt med de sidste forberedelser. De satte sodavand 
på bordet og kom med vand, så vi kunne vaske hænderne før 
måltidet, som spises med fi ngrene.

Nu kom det store øjeblik. Jeg var altid fascineret af det og ser 
det stadig tydeligt for mig: Den festklædte matriark tager et stykke 
hønsekød og placerer det med ærbødighed på mandens tallerken. 
Så kommer turen til gæsterne: Først bliver der serveret for manden, 
så konen, til sidst børnene.

Vi nyder vores måltid. Det er slowfood lavet med håndkraft og 
stor ærbødighed. Kød, æg og rigeligt med smør. En af døtrene 
rister kaffebønner og brænder røgelse på gulvet. Vi får en kop dejlig 
stærk kaffe med popcorn. Så bliver det virkelig ikke meget bedre.

Men der var fl ere ritualer i pakken: Vi vidste, at der i løbet af 
aftenen ville komme en forespørgsel om hjælp til et nyt tag, et hjæl-
pemiddel til den handicappede datter eller en ny ko. Til sidst ville 
en af os missionærer takke for gæstfriheden og bede for familien.

Jeg sad med meget blandede følelser, hver gang vi besøgte 
hjemmet. For manden var alkoholiker og havde fl ere gange taget 
penge fra familiens fl ittige kvinder for at bruge dem til sprut. Han 
havde også præsteret at sælge de blikplader, som konen havde 
købt til det utætte tag, for at skaffe penge til sin last. 

Men traditionerne skulle overholdes, så manden blev vist synlig 
respekt, når festmaden blev serveret.

Jeg ville ønske, at vi kunne lære lidt af hinandens kulturer. Tænk 
om mine etiopiske brødre og søstre kunne lære at stille spørgsmål 
til præsten i stedet for bare at parere ordre. Tænk 
om kvinderne kunne stå sammen for at hindre 
overgreb. - Og tænk om vi danskere kunne lære 
større ærbødighed.

Måske skulle vi virkelig satse på at faste fra 
noget i år. Så kunne vi måske også få mere ær-
bødighed for Guds gaver ind i vores liv.

Ærbødigst – 
der er serveret

Gi’ påskeavisen til andre!
Kun få danskere får gavn af påskens 
budskab, fordi det som regel drukner i 
alt mulig andet.

Derfor udgiver Udfordringen en speciel 
udadvendt påskeavis allerede den 2. april 
- en uge før palmesøndag. 

Avisen vil bl.a. fortælle påskens begiven-
der i fi lm-billeder, møde en dansk fårehyrde, 
hvis lam angribes af ulve, fortælle om 
jøder og muslimer, som begynder at tro på 
Jesus, Apollo-astronauternes tro på Gud, 
hemmeligheder i Jesu ligklæde, unge, der 
tror, brevkasse og leder om hvad påske kan 
betyde for os i dag - og for evigt. 

Avisen kommer ud til alle abonnenter om 
søndagen. Men du kan bestille ekstra på-
skeaviser og give til mennesker, du holder 
af, fx. familien eller naboerne. 

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 bestil-
ling af mindst 10 koster de kun 3 kr. stk. 
Portoen er altid kun 29 kr.

Aviserne kan bestilles nu på Udfordrin-
gens webbutik: Hosianna.dk. Du kan også  
sende en mail@udfordringen.dk eller ringe 
til 7456 2202. 
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