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...den kristne ugeavis

Mike HuckabeeMike Huckabee
om den moderneom den moderne
anti-semitisme:anti-semitisme:

Lad det ikke Lad det ikke 
siges om os, siges om os, 
at vi intet at vi intet 
gjorde!gjorde!

Udfordringen mødte Udfordringen mødte 
Mike HuckabeeMike Huckabee

Læs om Oslo Symposium Læs om Oslo Symposium 
side 6, 12 og 13side 6, 12 og 13

Udfordringens redaktør i samtale med den tidligere 
præsidentkandidat og guvernør Mike Huckabee.

Af Henri Nissen

– Vi, der er kristne, har et 
gudgivet ansvar for at sikre, 
at holocaust aldrig sker igen, 
sagde den tidligere guvernør 
og præsidentkandidat Mike 
Huckabee, da han lørdag den 
4. talte på Oslo Symposium. 

– Holocaust skete, fordi alt 
for mange, der ikke var jøder, 
ikke blandede sig i debatten om 
jøderne før 2. verdenskrig. 

De kiggede den anden vej og 
sagde: ”Jeg er ikke jøde, så det 
angår ikke mig.”

Nu må vi i resten af historien 
leve med den skyld og skam, at 
det faktisk skete, og at det faktisk 
angik os. 

Det er en lektie i, hvad der 
sker, når vi bare lukker øjnene 
for det onde og ikke gør noget. 

Vi må blande os for at hindre 
det onde, sagde Huckabee, der 
opfordrede til modstand imod 
den anti-semintisme, som nu igen 
rammer jøderne og Israel.

En fars oplevelse
– En far tog sine børn med til 

Yad Vashem-museet for Holo-
caust. Han var ikke sikker på, at 
hans datter på 11 år kunne for-
holde sig til de rædsler, hun ville 
se. Men forældrene besluttede 
alligevel, at de ville tage hende 
med. Og hvis hun blev overvæl-
det, ville de tage hende med ud, 
fortalte Huckabee.  

– Pigen så det hele kronolo-
gisk fra ende til anden. Hvordan 
de jødiske børn blev isoleret fra 
deres klassekammerater med 
gule jødestjerner. Pigen kunne 
ikke forstå, at nogen ville gøre 
den slags mod børn. 

Hun så, at Warshawa-ghetto-
ens voksne blev taget til kz-lejre 
og børnene efterladt til at klare 
sig selv på gaden. Og somme 
tider skød nazisterne de jødiske 
børn på gaden for sjov – det véd 
vi, fordi de endda tog billeder af 
deres ”præstationer”... 

Pigen så også billeder fra kz-
lejrene. Da krematorierne ikke 
kunne følge med, blev jøderne 
skudt bagfra og smidt i åbne 
massegrave. De var udmagrede, 
kun skin og ben.

Efter at have set det hele skrev 
pigen i gæstebogen sit navn og 
adresse. Så skrev hun noget, som 
hendes far aldrig glemte:

”Hvorfor var der ikke nogen, 
der gjorde noget?”

Hun sagde ikke et ord i fi re 
timer. Men faren forstod, at hun 
havde forstået det, hun så.

Jeg kender denne historie, 

fordi pigen var min egen 11-årige 
datter Sarah. Og jeg var den far, 
der tog hende med på museet.

Hun er nu stedfortrædende 
pressesekretær for præsident 
Donald Trump i Det Hvide Hus. 
Hun er nu en utrættelig forkæm-
per for det gode, og jeg er vildt 
stolt af hende, indrømmede Mike 
Huckabee og tilføjede:

– Vi er de ”nogen”, som må 
gøre noget. Vi må gøre denne 
verden til alt det, som Gud ville, 
den skulle være. 

Lad det ikke kunne siges om 
os, at vi ikke gjorde noget!

Kåre Kristiansen-prisen
Mike Huckabee modtog i for-

bindelse med besøget i Oslo 
”Kåre Kristiansen-prisen” til min-
de om den tidligere leder af Kri-
steligt Folkeparti, som også var 
Norges olie- og energiminister. 

Han blev æret for sin kamp for 
menneskeliv, og fordi han trådte 
ud af Nobelpris-komiteen, da 
fl ertallet besluttede at give freds-
prisen til Yasser Arafat. 

Kåre Kristiansen kunne ikke 
leve med, at netop ”freds-prisen” 
blev givet til en kendt terrorist, 
som havde så mange jødiske 
menneskeliv på samvittigheden.

Ligesom Obama
Mike Huckabee var beæret 

over at modtage prisen, som han 
dog ikke mente, han fortjente.

Og han benyttede lejligheden 
til humoristisk at sammenligne 
sig selv med, hvordan USAs 
tidl. præsident Obama må have 
følt, da han i 2009 overraskende 
modtog Nobels fredspris.

– Han havde ikke gjort noget 
for at fortjene den. Men de gav 
den vel til ham i håb om, at han 

så ville gøre et eller andet. 
Jeg er ikke sikker på, at han fi k 

det gjort. Men jeg vil i det mindste 
gøre mit bedste i de kommende 
år, så I ikke skal sige, at I spildte 
prisen på mig, sagde Mike Huck-
abee til stort bifald.

Trump var ikke 
mit første valg

Om USA nye og meget utra-
ditionelle præsident, Donald 
Trump:

– Han var ikke mit ”første 
valg” (min foretrukne), indrøm-
mede Huckabee, men tilføjede 
humoristisk: 

– Jeg var mit første valg! 
Huckabee var nemlig selv 

med i opløbet om at blive præ-
sident-kandidat, men blev over-
halet af bl.a. Trump.

Læs mere side 12-13.
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Læs avisen på Udfordringen.dk
Kodeordet skiftes første mandag i hver måned kl 9. 
Brugernavn: udf-net         Kodeord i marts: vrede
Kodeordet for marts gælder til mandag 3/4 kl. 9.

Ordination af præst i Ringkøbing
Cand. theol. Jørgen Paakjær Moeslund er fra 
1. april ansat som ny sognepræst i Ringkø-
bing Sogn. Han skal ordineres d. 15. marts i 
Ribe Domkirke og indsættes 2. april.

Jørgen Paakjær Moeslund har taget sin ba-
cheloruddannelse i teologi på Menighedsfakul-
tetet fra 2009-2013, hvorefter han tog en to-årig 
kandidatuddannelse på Aarhus Universitet ef-
terfulgt af et halvt år på Pastoralseminariet. Han 
er den tredje MF-kandidat, der har fået stilling som præst i 2017. 

Bodil
Indre Mission har ansat Hilbert 
Dam fra Løsning som daglig 
leder for arbejdet i Region Midt 
fra 1. april.

I 36 år har det handlet om at 
skabe en god bundlinje for den 
56-årige Hilbert Dam. Men nu bli-
ver han daglig leder for 55 ansat-
te, hvoraf 14 er på lønningslisten 
som missionærer og konsulenter 
i Indre Missions største og mest 
aktive region.  

Tæpper og IT-jobs
Hilbert Dam er født og opvok-

set på Færøerne, men fl yttede 
i 1996 til Løsning sammen med 
sin kone Ára og parrets to børn. 

På Færøerne var familien en-
gageret i Heimamissiónin, som 
er nært beslægtet med Indre 
Mission. Derfor var det naturligt 
at knytte til ved Indre Mission i 
Løsning, hvor Hilbert Dam for 

tiden er formand for den lokale 
bestyrelse.

Hilbert Dam er oprindelig ud-
dannet tæppehandler, men har de 
sidste 36 år solgt alt fra olie og IT-
løsninger til tøj og sko, både som 
selvstændig og som lønmodtager. 

Senest har han arbejdet som 
Key Account Manager i IT-virk-
somheden Tick-Cad. 

Undervejs i sin karriere har 
Hilbert Dam desuden haft perso-
naleansvar for et skiftende antal 
medarbejdere.

Men nu glæder han sig til et job, 
hvor det ikke handler om penge 
for pengenes skyld.

Pengene som redskab
- Jeg glæder mig til et job, hvor 

penge er et redskab og ikke et 
mål i sig selv. Her gælder det i ste-
det om at skabe de bedst mulige 
rammer for, at vores ansatte kan 
forkynde det kristne budskab for 

børn, unge og voksne og inspirere 
frivillige til at gøre det samme. 

Jeg har brug for at stikke fi nge-
ren i jorden og lære både med-
arbejdere og frivillige at kende. 
Og så håber jeg, at mine mange 
års erfaring fra erhvervslivet med 
tiden kan blive et frisk pust i det 
arbejde, siger Hilbert Dam. 

Frivillige skal opmuntres
Der er over 100 missionshuse 

i Region Midt, som dermed på 
mange måder kan kaldes et kraft-
center i Indre Mission. Alligevel 
forventer den nye regionsleder, 
at det bliver en udfordring at 
skaffe frivillige nok til arbejdet. 
Han vil blandt andet satse på at 
se fl ere frivillige på talerstolene i  
missionshusene.

- Vi er mange i Region Midt, 
men vi har også gang i meget, 
og vi har brug for, at mange en-
gagerer sig i arbejdet. Én af de 

ting, jeg vil arbejde for, er, at fl ere 
frivillige får lov at prøve kræfter 
med opgaven som forkynder. 

Man behøver ikke en lang 
teologisk uddannelse for at have 
noget på hjerte, og det vil være 
godt for både vores fællesskab og 
for den enkelte, hvis vi opmuntrer 
fl ere til at påtage sig den opgave, 
siger Hilbert Dam.

Han tiltræder 1. april og vil 
både arbejde fra regionskontoret i 
Herning og fra hjemmet i Løsning. 
Hilbert Dam afl øser Thorkild Vad, 
som har valgt at søge andre ud-
fordringer efter 10 år som leder i 
Indre Mission. 

Bodil

Ny leder for 100 missions-
huse tværs over Jylland
IMs nye leder af Region Midt er oprindelig uddannet tæppehandler.

Ny kommunikationschef i Danmission
Michael Trinskjær (51) er ny chef for kommu-
nikationsafdelingen i Danmission.

Michael Trinskjær har de seneste 13 år  været 
partner i et PR- og kommunikationsbureau, der 
rådgiver både offentlige og private virksomheder 
og organisationer i strategisk kommunikation. 
Han har siddet i menighedsrådet i Adventskirken 
i Vanløse fra 2000 til 2010.

Før sine universitetsstudier rejste Michael Trinskjær til Honduras 
som volontør. Han lærte sig at tale spansk og tolkede for amerikan-
ske læger og tandlæger på fl ere af landets interimistiske hospitaler. 
I Danmark har han været int. konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd 
og sekretariatsleder i Landsforeningen Natur og Ungdom. 

Michael Trinskjær er gift med Lisbeth Trinskjær, der er forstander 
på Ubberup Højskole og formand for Folkehøjskolernes Forening 
og KFUK’s Sociale Arbejde. Parret bor sammen med de to yngste 
af deres tre døtre i Bagsværd. 

Bodil

Tidligere missionær og biskop 
Thorkild Græsholt er død
Tidligere missionær i Indien og biskop over Lolland-Falsters 
stift, Thorkild Græsholt, er død, 90 år gammel.

Efter sin teologiske kandidateksamen blev Thorkild Græsholt som 
26-årig udsendt som missionær til Indien for Det Danske Missions-
selskab (DMS). Her arbejdede han fra 1953-1959 sammen med sin 
hustru. Efter hjemkomsten blev han lektor i missionshistorie ved 
Københavnss Universitet, og fra 1967 blev han tilknyttet DMS, hvor 
han også var formand i en årrække.

I årene 1969-1996 var Thorkild Græsholt biskop over Lolland-
Falsters Stift. De seneste år boede han på et plejehjem i Nykøbing 
Falster. Sammen med hustruen, Johanne, der døde for et par år 
siden, havde han fem sønner. 

Thorkild Græsholt blev begravet fra Klosterkirken i Nykøbing 
Falster den 10. marts.

Bodil

Tidl. formand for DEM 90 år
Tidligere missionær, præst og domprovst i Aarhus Stift, ph.d. 
Knud Tage Andersen, fyldte 90 år den 6. marts.

Knud Tage Andersen var først uddannet landmand, før han be-
gyndte at læse. Efter teologisk kandidateksamen i 1956 blev han 
hjælpepræst i Hellerup og senere gennem fem år adjunkt på Det 
Teologiske Fakultet i Aarhus.

Sammen med sin kone, Gerda, rejste han i 1968 til Etiopien 
som missionær for DMS. De næste to år var han lektor på den 
lutherske kirkes præsteseminarium i Addis Abeba. I 1978 blev han 
formand for Dansk Ethioper Mission (nu Promissio) og forblev på 
posten indtil 2003. 

Efter nogle år som sognepræst og provst i Ikast Provsti blev han 
domprovst i Aarhus Stift fra 1982. Han blev i tjenesten indtil han 
i 1995 gik på pension. Herefter arbejdede han med sin ph.d., og 
som 80-årig kunne Knud Tage Andersen forsvare sin afhandling 
om påskekalendere. Han viste i afhandlingen, at den kristne på-
skedatering er et levn fra den jødiske tradition, hvor man anvender 
en månekalender.

I 2000 var han igen i Etiopien for at undervise på Mekane Yesus 
kirkens præsteseminarium, og han har fl ere gange besøgt Etiopien 
sammen med hustruen Gerda.

De seneste år har Knud Tage Andersen lidt af alzheimer, og 
han bor sammen med Gerda på plejehjemmet DemensCentrum i 
Aarhus, hvor fødselsdagen blev fejret.

Bodil

Mette Bock talte til 
Kvindernes Bededag
Omkring 130 kvinder og en håndfuld mænd var med til Kvindernes 
Internationale Bededag den 3. marts i Brødremenighedens lokaler.

Danske kvinder samles hvert 
år den første fredag i marts til 
bøn for deres kristne medsøstre 
andre steder i verden. I år var 
der fokus på fi lippinske kvinder, 
der havde skrevet oplæg ud fra 
temaet ”Har jeg gjort dig uret?”

Bedearrangementet er øku-
menisk og samler kvinder fra 
alle kirkesamfund mange steder  
Danmark. I Brødremenighedens 
nyrestaurerede kirke i Christi-
ansfeld startede eftermiddagen 
med stort kaffebord doneret af de 
handlende i byen. 

Armeniens præstekoner holder søndagsskoler
Under kaffen informerede tidl. lærer Hanne Frøkjær-Jensen om 

armenierne, som for 100 år siden blev udsat for folkemord. De fi k 
hjælp gennem to danske kvindelige missionærer. Senere oplevede 
det kristne folk ateistisk undertrykkelse, mens de var en del af Sovjet-
unionen. Derfor er der nu et stort behov for kristen oplæring, og Dansk 
Armeniermission - som i år er modtager af de indsamlede penge fra 
bededagens kollekt - støtter Armeniens søndagsskolearbejde, som 
typisk ledes af præstekoner. I søndagsskolerne fi nder både børnene 
og deres mødre et hårdt tiltrængt fristed. 

Filippinske kvinder beder om retfærdighed
Efter et indslag med muntre fi lippinske sange var der gudstjeneste, 

hvor kirkeminister Mette Bock prædikede. 
Teksten om arbejderne i vingården fra Mattæusevangeliet 20,1-16 

blev indrammet af cases, hvor fi llippinske kvinder fortalte deres egne 
historier om fattigdom, fx. at blive snydt for sin løn, være eneforsørger 
eller om at blive ramt af tyfoner. 

Mette Bock talte om ret og uret ud fra Søren Kierkegaards tre stadier, 
hvor man først i det tredje stadie - i mødet med Gud - får øjnene op for 
tro, trøst og håb, så vi ikke fortvivler over det onde omkring os og i os.

Næste års bedearrangement får fokus på kvinder i det sydameri-
kanske land Suriname, oplyser Danmarks Økumeniske Kvindekomite.

Bodil

Kirkeminister Mette Bock præ-
dikede i Brødremenighedens 
kirke i Christiansfeld.

Kendt par fejrer tre jubilæer
Den 18. marts holder Anne-Lise og Peter Madsen en ”takkefest” 
på Hotel Nyborg Strand. 

Her vil de med venner, familie og forbedere for deres missionsar-
bejde fejre Peter Madsens 85-års fødselsdag. 

Samme dag vil de fejre deres 55-års jubilæum som missionærer.
- Gud kaldte os, da vi var ganske unge, og for 55 år siden slap vi 

arbejde, familie, hus og hjem i Danmark og rejste ned til Tanzania for 
at tjene Herren. Og Helligånden har ladet tingene lykkes for os gennem 
alle årene. Vi var og er meget små og ringe tjenere for Gud, men han 
har lagt gerningerne til rette for os, så alt, hvad han talte til os om at 
gøre, er lykkedes, fortæller Anne-Lise Madsen. 

For det tredje fejrer de, at det nu er 25 år siden, at Peter var meget 
syg og var faktisk var død og ”ude af kroppen” og troede, han skulle 
hjem til Herren. 

- Han blev i ånden løftet højt op over jorden og så alle de steder, hvor 
vi har arbejdet i Afrika og andre lande. Han kom hen over Danmark til 
sidst. Da lød der en røst: ”Der er stadig meget, der skal gøres!”

Derefter vågnede han op i ambulancen, men blev hurtigt rask.
Mange har bedt parret om at ”skrue ned for arbejdet og slappe af”.

Men da Peter spurgte Helligånden om det, fi k han svaret: ”Når du 
bliver 85 år, skal du skrue ned!”

Siden er det gået slag i slag med mange forskellige opgaver i Afrika, 
Israel, Danmark og mange andre lande. Betanias Ydre Mission i Brande 
har stået bag parret i 40 år. 

- Vi føler klart begge to, at tiden nu er kommet, hvor vi ikke skal rejse 
så meget, men videregive arbejdet, skrue ned og bruge tiden, som 
Gud leder os til, siger Anne-Lise. Parret glæder sig over, at deres tre 
børn alle er aktive kristne. Det er Svend Løbner Madsen, Lena Løbner 
og Torben Madsen.

Henri.

Anne-Lise og Peter Madsen har været missionærer i 55 år.
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Vær med iVær med i
Udfordringens Udfordringens 
radiomission radiomission 
til muslimertil muslimer  

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

Først kom sikkerhedsvagten, 
så kom politiet og så kom 
Naser Khader…til forårets 
første SeniorTræf i Roskilde 
Baptistkirke. 

Formand Leif Nielsen og hu-
struen Annie tog varmt imod de 
fremmødte og den begavede poli-
tiker, foredragsholder og forfatter.

Overalt hvor Naser Khader 
færdes, er PET med - for hans 
holdninger og den frie måde, 
han udtrykker dem på, har stødt 
en del muslimer. Kun når han er i 
udlandet, går han ind i en moské. 
Herhjemme opfattes risikoen som 
for stor. 

’Kulturkristen muslim’
- Men jeg har ikke behov for 

bestemte steder for at være i 
kontakt med Gud, fortæller den 
konservative politiker. 

Naser Khader, der er født i 
Syrien, kom til Danmark som 
11-årig. Da han senere i gymna-
siet lærte om religion, begyndte 
han at tage afstand fra sin barn-
domstro og i stedet fokusere på 
demokrati. I dag opfatter han sig 
selv som en kulturkristen muslim, 
men kalder sig samtidig ”en ærlig 
tvivler”. 

Hans vej mod tro går gennem 
viden. 

– Jeg har læst teologi, og det 
har givet mig større indsigt i det 
kristne og i dansk kultur – og 
lært mig mere om Syrien, hvor 
10 procent er kristne, og der er 
seks-otte forskellige kristne kirker. 

Det var her, Paulus blev om-
vendt… gik fra at være hedning 
til kristendommen. Det var også i 
Syrien, de første kristne menighe-
der opstod, siger Naser Khader. 

Den fl ittige mand gør sig uma-
ge med gennem sine bøger 
og foredrag at være med til at 
nuancere den debat, der gerne 
skal skabe mere tolerance og 
fred mellem muslimer og kristne. 

Han har bl.a. skrevet bøgerne: 
”Bekendelser fra en kulturkristen 
muslim”, ”Tro mod tro” sammen 
med Kathrine Lilleør, samt ”Hjer-
tet bløder”. 

– Nogle muslimer opfatter mig 
som fredsmægler, men for mange 
er ekstreme. Vi lever i en tid, hvor 
man har svært ved at tilgive. Der 
er en del, der gerne vil fred og 
fordragelighed, men der er også 
en fundamentalistisk bølge på 
fremmarch – hvor man lukker sig 
om sig selv.

– I 50´erne, 60´erne og 70´erne 
var folk ikke så fundamentalisti-
ske som i dag… Jeg prøver at 
udfordre dem.

– Jeg tilgiver alt, når folk erken-
der skyld og beder om tilgivelse. 
Tiden læger alle sår. Dem, der 
ikke angrer, kan man have svært 
ved at tilgive, siger han, mens 
der varmes op til foredraget 
med kaffe og kage ved bordene 
i kirken.

Et stærkt møde
Naser Khaders far er født og 

vokset op i det gamle Palæstina, 
som i 1948 efter våbenhvilen i 
Israel blev delt mellem arabere 
og kristne. 

Herefter kontrollerede Jordan 
indtil 1967 palæstinenserne på 
Vestbredden og i Østjerusalem. 

Hans far aftjente derfor sin 
værnepligt under kong Hussein. 

– Men de forsøgte at vælte 
kongen. Min far – og alle, der 
deltog – blev dødsdømt af kong 
Hussein. 

Min far fl ygtede derfor til Sy-
rien, hvor han mødte min mor. De 
giftede sig og fi k fem børn. Jeg er 
den ældste. 

– I Syrien var vi altid de frem-
mede. Min mor var ”hende, der 
havde giftet sig med den frem-
mede”. Vi børn var heller ikke 
rigtige palæstinensere, fordi 
vores mor var syrer, forklarer den 
karismatiske politiker.

Mødte kongen
Det var en ganske særlig dag i 

familiens liv i Danmark, da Naser 
Khader og hans far mange år 
senere mødte kong Hussein i 
København.

– Jeg sad i borgerrepræsen-
tationen, da kong Hussein kom 
hertil, og jeg fi k lov til at invitere 
en med. Jeg spurgte min far, 
om han ville møde ham. Min far 
svarede, at han gerne ville takke 
kongen for dødsdommen, fortæl-
ler Naser Khader.

Men 14 dage før kongebesøget 
blev hans far alvorligt syg og 
indlagt på grund af svagt hjerte. 

– ”Han skal udskrives inden 
2. maj”, sagde vi, og et par dage 
inden besøget blev han frisk 
som aldrig før. Klokken ni om 
morgenen samme dag blev han 
udskrevet. Han tog sit eneste 
slips på – et LO slips.

– Jens Kramer Mikkelsen 
præsenterede ham for kongen. 
Han mødte også dronningen. 
Far var glad.

”Det var mit livs største dag. 
Kør mig ud til mine venner – jeg 
skal ud og prale”, sagde min far 
bagefter. 

Næste morgen ringede min 
mor og sagde ”far er død”…selv 
demokrati kommer til kort med 
åndelige spørgsmål. 

Begyndte at tro
– Det var her, jeg begyndte at 

blive troende, men jeg går ikke 
så meget op i det religiøse. Jeg 
er midt i en proces. 

Jeg ved ikke, hvor den ender, 
men jeg har fået større tolerance 
over for det religiøse, siger Naser 
Khader.

– Mange danskere er himmel-
råbende uvidende om kristen-
dommen. Spørger man: ”Hvad er 
den vigtigste danske højtid?” er 
der for mange, der svarer julen i 
stedet for påsken. Mange danske 
kristne falder igennem, når man 
stiller spørgsmål om kristendom.

– Man kan godt være dansker 
uden at være kristen. Men dansk 
kultur bygger på kristne værdier. 
Danskhed handler ikke om det, 
der er på ydersiden, men på 
indersiden, siger han.

Integration
Samfundet skaber rammer, 

men det er en selv, der skal ville 
integration, mener Naser Khader:

– Tre ud af fire med anden 
etnisk baggrund siger ”Nej, jeg 
er ikke dansker”. De ekskluderer 
sig fra det. Nu har jeg boet i 
Danmark i 40 år. Det er femten 
år siden, jeg uden at tænke over 
det første gang sagde vi – os 
danskere: ” Dengang vi var besat 
af tyskerne”.

– Jeg har altid knoklet, kæmpet 
og været nysgerrig, og jeg bliver 
ved. På min gravsten skal der stå 
”Fortsættelse følger”. Mine foræl-
dre var analfabeter. Min mor har 
aldrig gået i skole. Vores danske 
nabo i Istedgade, Marianne, hjalp 
os med lektier. 

– Integration er det, der foregår 
i vores hverdag. I gymnasiet fi k 
jeg min første danske kæreste 
og blev mere integreret af et halvt 
år med hende end de første fem-
seks år i Danmark. Den bedste 
integration foregår via de tætte 
relationer.

Pølsevognen
Naser Khader spiser ikke svi-

nekød, kamel, hunde eller heste 
– ikke af religiøse årsager, men 
af kulturelle.

– I Syrien havde vi vilde svin i 
bjergene. Om dem fi k vi at vide, 
hvad i hører om rotter. De er syge 

– hold jer fra dem. 
– Mine børn på 12 og 16 år har 

forskellige danske mødre… ja jeg 
er også dansk på det område. Da 
Sofi a var lille måtte hun det hele 
– bare ikke svinekød. Da hun var 
to år, kom vi forbi en pølsevogn. 
Hun ville bare have en! ”Nej, nej”, 
sagde jeg…men hun kunne få et 
pølsebrød med det hele, fortæl-
ler han. 

Datteren var ikke spor tilfreds.
– Så sagde pølsemanden: 

”Hun skal bare ha´ det, hun plejer; 
en rød pølse med håndtag”. Så fi k 
hun det. Bagefter var hun kysse-
glad. Tænk at kysse en, der lige 
har spist rottekød. Havde I spurgt 
mig dagen inden, havde jeg sagt 
nej, siger politikeren.

I privatlivet mærker han tidens 
vinde på integrations-området. 

– Min vens teenagebørn må 
ikke gå på diskotek, selvom han 
gerne selv måtte som barn. Han 
siger: ”Jeg kender dette sam-
funds fristelser. Det gjorde mine 
forældre ikke”. 

– Min mor begyndte først at gå 
med tørklæde, da hun var 50 år. 

– Det skyldes den funda-
mentalistiske bølge. Bliver man 
ortodoks, går det ud over inte-
grationen. Selv er jeg nået til jysk 
integration: Jeg har købt trailer, 
fortalte Naser Khader. 

Naser Khader -
en kulturkristen
muslim på besøg 
hos baptisterne                                                       
– Man kan godt være dansker uden at være kristen. Men dansk kultur 
bygger på kristne værdier, sagde Naser Khader, da han talte om tro og 
integration i Roskilde Baptistkirke.

Leif Nielsen, formand for SeniorTræf, bød den kendte politiker 
velkommen til baptisternes kirke i Roskilde.
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Judith Kynde fejrer 75 år 
som ny ejer af Kongsgården

Af Henri Nissen

Det er altid spændende, når 
Gud har en fi nger med i spillet. 
Det har Judith Kynde Rasmus-
sen endnu en gang oplevet. 
Men hun véd endnu ikke, hvad 
chefen deroppe denne gang 
har planer om...

På onsdag den 15. marts fylder 
Judith 75 år. Men det har hun slet 
ikke råd til at fejre nu, hvor hun 
har købt en gård på Fyn. 

Der skete nemlig det, at Judith  
var på vej til at gå på pension – 
omsider efter mange aktive år. 

- Jeg havde fundet mig et lille 
hus på Djursland, og der ville jeg 
så bo, fortæller hun.

Et vink fra Gud
Men der var tre forskellige 

kristne, som havde en anden 
mening om, hvad hun skulle. De 
havde nemlig hver for sig haft 
en drøm eller et syn, hvor de 
så hende på ”et stort sted med 
mange mennesker”.

- Problemet var bare, at jeg 
ikke selv havde hørt noget fra 
Gud om det, og jeg havde heller 
ingen penge, så jeg tænkte, at jeg 
hellere måtte  købe et lille hus til 
mig selv, fortæller Judith.

Men lige før slutsedlen blev 
underskrevet, hørte Judith selv en 
besked fra Gud. Hun skulle ikke 
nøjes med et hus til sig selv. Hun 
skulle fi nde et stort sted.

Samtidig kom der ud af det 
blå pludselig en arv til Judith på 
300.000 kr. !

- Og så tænkte jeg, at nu måtte 
jeg hellere sætte mig i bevæ-
gelse, for det er jo det, vi skal, 
når Gud leder. Så jeg begyndte at 
se på nedlagte landbrug på Fyn 
sammen med min søster Annette.

Der var 11 nedlagte landbrug 
til under en million.

Et skønt sted
- Vi fandt et sted i landsbyen 

Sandager ved Assens, som vi 
syntes var passende. Et skønt 
sted med 7500 kvadratmeter 
jord til. Tre stuer, et køkken-alrum 
og fem værelser! Mægleren var 
meget positiv, så vi fi k adgang til 
huset  og var inde at se på det  
mange gange. 

På et tidspunkt var jeg til en 
retræte, og her bad jeg de øvrige 
deltagere om at bede for mig, 
fordi jeg skulle træffe en vigtig 
beslutning.

Næste morgen fi k jeg svar fra 
Gud. Jeg skulle byde 350.000 kr., 
selv om ejendommen var til salg 
for meget mere.

Jeg gav buddet til mægleren 
og han kom tilbage og spurgte 
om mere. Men jeg havde ingen 
penge, så det endte med, at jeg 
bød 360.000 kr. Og fi k det.

Judith Kynde Rasmussen er 
imidlertid stadig ikke sikker på, 

hvad Gud vil med stedet. 
- Jeg tror da, at det på en eller 

anden måde skal bruges i Guds 
rige, men jeg véd ikke endnu, 
hvordan, fortæller hun.

- Men jeg sagde til Gud, at jeg 
jo var nødt til at få nogle indtæg-
ter, og så kom idéen med Bed & 
Breakfast. Så nu begynder jeg 
med det, mens jeg venter på, om 
der skal ske noget andet.

På Grønland
Judith Kynde er vant til at lytte 

til Gud. Hun har haft lederroller i 
forskellige frikirker. 

Efter at hun fra 1986-88 gik 
på Apostolsk Kirkes bibelskole i 
Kolding i 2½ år, kom hun til Dron-
ninglund i Nordjylland, hvor hun 
blev daglig leder af den apostol-
ske menighed.

Herefter fik hun kald til den 
daværende apostolske kirke ved 
Runddelen i Aarhus. Her hjalp 
hun bl.a. til med sjælesorg i et 
lokale ovenpå kirken. Og da Egon 
Mikkelsen stoppede, stod hun 
med det reelle ansvar, selv om 

hun ikke havde titel af forstander.
Nu fi k hun imidlertid kald til 

Grønland. Hun rejste til Ilulissat 
(Jakobshavn) helt oppe nord for 
polarcirklen. Det var Missions-
forbundets arbejde. I en kortere 
periode på 3 måneder var Judith 
også ovre på den næste ubebo-
ede østkyst i Scoresbysund (eller 
på grønlandsk: Ittoqqortoormiit). 

Desuden har hun været på 
Grønland ”on and off” i kortere 
perioder.

- Men jeg brændte ud og måtte 
rejse hjem, fortæller hun.

Efter et par års pause kom hun 
til Bornholm. Her kom hun til at 
tjene ti år i Pinsekirken i Rønne. 

Bagefter fulgte syv år i Apo-
stolsk Kirke i Viborg. Da hun gik 
på pension, blev hun afl øst af et 
færøsk par.

Men Judith var stadig ikke 
færdig i tjenesten. Nu blev hun 
tilknyttet som leder af Pottemage-
rens Hus. Det er et retrætecenter 
oprettet af Moses Hansen. Han 
ønsker ikke at stå med det ad-
ministrative ansvar, da han har 
mange andre tjenester. Men det 
blev kun til en kort parentes i 
Holsted på 8 måneder, indtil juli 
2016, før Judith stoppede.

Åbent Hus
Og selv om Judith ikke havde 

planlagt at fejre sin fødselsdag, 
så har hun i anledning af Udfor-
dringens artikel ladet sig overtale 
til at holde ”Åbent Hus” på onsdag 
eftermiddag, så interesserede 
kan se stedet og få en kop kaffe.

Judith er i øvrigt søster til for-
kynder og forfatter Leif Rasmus-
sen, Kolding, og til missionær Er-
ling Rasmussen i Sydafrika, samt 
søstrene Annette Rasmussen, 
Lyngby, og Jette Andersen, Hov.

Den tidligere leder i forskellige frikirker var lige ved at købe et lille hus på Djursland til sig selv. Men 
andre så hende i drømme og syn på et stort sted med andre mennesker... Selv så hun ikke noget.

Kongsgård kalder Judith sin nye ejendom på Sandager Kirke-
vej 34, 5610 Assens, fordi det er Kongernes konges gård. 

Så smukt tager Kongsgår-
den sig ud fra havesiden. 
Og der er plads til mange 

mennesker både indendørs 
og udendørs på det nedlagte 
landbrug, som Judith Kynde 
Rasmussen følte sig ledt til 

at købe.

Lederen af den kristne karismatiske bevægelse i USA, Lou 
Engle, skrev forleden, at den massive modstand og store 
fjendtlighed, som præsident Trump møder fra mange sider, 
ikke bare handler om politisk uenighed, men om en alvorlig 
åndelig kamp, der fi nder sted om Amerikas sjæl.

Lou Engle fremhæver især to begivenheder, som ham mener, 
bør vække bekymring blandt kristne: Kvindemarchen, der fandt 
sted Washington i januar, med dens tætte alliance med abort-
lobbyen og okkulte miljøers seneste tiltag med at bruge trolddom 
til at ødelægge præsidenten og hans mænd.

I et indlæg i tidsskriftet Charisma Magazine skriver Engle, at kvin-
dernes march ”var det første i rækken af angreb, der skal omstyrte 
præsident Trump og de borgere, der har valgt ham”. Kvindemarchen 
var samtidigt en opstand mod ”de fundamentale bibelske sandhe-
der, som vores nation blev grundlagt på,” skriver Engle.

”Snart efter fulgte det andet angreb. Okkulte miljøer verden over 
har på en hidtil uset måde sammenkaldt til at anvende trolddom 
til at forbande præsident Trump, hans regering og alle, som er på 
linje med et bibelsk verdenssyn”, skriver Engle. “Stridighederne 
er nu blevet tilført en global åndelig dimension, der indvarsler en 
åndelig kamp, som ikke kan vindes på sædvanlig vis med politiske 
argumenter og strategier”.

Engle konkluderer, at ”kun kirken har svaret på denne hidtil 
usete anvendelser af heksekunst og magi”. Som Paulus skrev, så 
kæmper vi ikke mod kød og blod, men ondskabens åndemagter 
i himmelrummet.

Den voldsomme aggression, hadet og den manipulering af 
fakta, som vi er vidne til på den politiske scene, er ofte irrationel og 
spreder forvirring. Derfor er det nærliggende at tro, at destruktive 
åndelige kræfter spiller ind.

I en verden, hvor vi i århundreder har grinet ad forestillingen om 
djævlen og hans påvirkning af vores omgivelser, er vi nu tilsynela-
dende kastet ud i en åndelig konfrontation af dimensioner. Hvordan 
udfaldet bliver, afhænger af kirken og de kristne. Opgaven er nu 
at handle gennem tro, bøn og faste. Normalt politisk taktik virker 
ikke. Jesus gav sin kirke myndighed over dæmonisk ondskab. Det 
er nu, den skal bruge denne myndighed, for politikerne står reelt 
magtesløse. 

Trolddom skal 
ødelægge Trump
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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

- Gud har gjort meget igennem 
mig, siden jeg kom tilbage til 
min tro for snart 4 år siden. 
Det har været en spændende 
og utrolig vandring, men ikke 
en vandring uden udfordringer 
og kampe. 

Det fortæller forsker og lektor 
Lene Hauge Jeppesen. 

- Der fortælles mange vidnes-
byrd om den begejstring, der 

opleves, når man kommer til tro 
og oplever Guds kraft. Desværre 
ser vi også, at folk falder fra igen 
eller får udslukt den ild, der en-
gang brændte. Gud har lagt mig 
på hjerte at opmuntre til fortsat 
vandring - også når det kan være 
svært og gøre ondt, siger Lene. 

Det fortæller hun om i Café 
Morgenstjernen, Christiansfeld, 
den 10. april kl. 19 ved et offent-
ligt møde. 

 

Også mirakler i Katolsk Kirke
Den irske søster Briege McKen-
na kommer lørdag d. 22. og 
søndag den 23. april til Esbjerg 
og den 24. april til Lyngby. Hun 
er kendt for at have fået en nå-
degave til at helbrede. 

Sr. Briege McKenna oplevede 
som yngre en helbredelse og et 
kald fra Gud til at helbrede syge 
i Jesu navn. Efter først at have 
strittet imod en tid af frygt for at 
blive kaldt fanatisk, begyndte hun 
at bede for syge, og hun har siden 
hjulpet tusinder.

Hun har også skrevet bogen 
”Miracles Do Happen”, der også 
er oversat til dansk, som forklarer, 
hvorfor og hvordan Gud helbreder.

Søster Briege er et eksempel 
på, at helbredelser ikke kun sker i 

protestantiske kirker, men også kan ske i katolske kirker.
Møderne i Danmark foregår i Skt. Nicolai Kirke i Esbjerg og Skt. 

Knud Lavard Kirke i Kongens Lyngby. Det er den karismatiske 
pastor Benny Blumensat i Esbjerg, der sammen med Maria Tru-
elsen koordinerer arrangementerne, som også omfatter præsten 
fader Kevin Scallon. Alle er velkomne til at deltage, og der bliver 
mulighed for forbøn for syge, skriftemål, tilbedelse, messe m.m.

Henri.

Søster Briege McKenna 
bruger sin nådegave til at 
helbrede i hele verden.

Jægerspris: Møde om forfulgte 
kristne og handlede kvinder
Den 18. marts er der møde i ”Mødestedet” på Vinkelvej i 
Jægerspris, hvor Åbne Døre og Candle of Compassion samt 
KriSOS vil fortælle om deres arbejde. 

Om formiddagen vil Simon Holti fortælle seneste nyt fra 
Mellemøsten og andre steder, hvor Åbne Døre arbejder blandt 
forfulgte kristne. 

Om eftermiddagen vil Lis Askholm fortælle om den tjeneste, 
mercyoutreach udfører for piger, der er blevet solgt som sexslaver, 
i bl.a. Myanmar i Asien. De udfriede piger gennemgår behandling 
på centre, hvor de også laver fi ne smykker. Disse smykker, som 
leveres i emballage, kan købes under arrangementet.

Bodil

Ida Dwinger fylder 60 år:

Skuespilleren der
oplevede Guds 
kærlige ”ild”

Ida Dwinger kom ind på Skue-
spillerskolen ved Odense 
Teater i 1981. Omtrent samme 
tid gennemgik hun en vold-
som krise. Hendes farmor 
døde, hendes familie fl yttede 
til Schweiz, og forholdet til 
kæresten gik i stykker.

- Jeg følte mig helt alene i 
verden. Min sjæl var ved at falde 
fra hinanden, og jeg kunne ikke 
stoppe det. Da jeg en søndag 
aften var på vej fra Århus til 
Odense i tog, blev jeg klar over, 
at hvis jeg ikke gjorde noget, ville 
jeg gå ned.

Jeg låste mig inde på toilettet 
for at være alene. Da jeg så mig 
selv i spejlet, var det, som om 
en stemme sagde til mig: „Vil du 
leve, eller vil du dø“?

Jeg vil jo leve, tænkte jeg. 
Samtidig løb en ild igennem 
hele min krop, og mørket, som 
havde plaget mig, forsvandt på 
én gang. Jeg følte en glæde og 
en forløsning.

Jeg vidste instinktivt, at det var 
Gud, at det ikke kom fra mig selv.

Det varede i tre dage, hvor jeg 
også græd meget. Jeg var blevet 
fri fra mørket, og det holdt. 

- Det var i 1981, og dengang 
var der ikke et menneske, der 
talte om Gud. Det gjorde jeg 
heller ikke. Jeg vidste, at ilden 
var fra Gud. Men samtidig gjorde 
det mig bange. Jeg turde ikke 
fortælle det til nogen. Det var så 
dyrebart for mig, det er den stør-

ste oplevelse af kærligheden, jeg 
nogensinde har haft. Jeg kunne 
slet ikke klare, hvis min oplevelse 
med Gud skulle blive hånet.

Opsøgte folkekirken
Der gik mange år, inden Ida 

Dwinger begyndte at gå i sin 
lokale folkekirke på Østerbro, 
hvor hun blev døbt i 1999.

- Jeg bevarede den stærke 
oplevelse af Guds ild i mit 
hjerte. Og hvis snakken i et 
selskab faldt på det åndelige, 

sagde jeg altid, at jeg troede på 
Gud. Men så heller ikke mere. 

Mit liv gik op og ned, men i 
1997 begyndte jeg at gå i fol-
kekirken. Det var jeg glad for, 
jeg holder meget af at synge 
de gamle salmer. Så hørte jeg 
på et tidspunkt om Pinsekirken 
i Kulturcentret på Drejervej i 
København og blev nysgerrig. 
Jeg kendte intet til frikirker på 
det tidspunkt. Men på et møde 
med helbredelsesprædikanten 
Charles Ndifon i Norge mødte 
jeg et medlem af Pinsekirken 
på Drejervej. Jeg hørte om 
Alfa-kurser og tilmeldte mig et.

- I begyndelsen talte Det 
gamle Testamente mest til mig. 

Jeg havde svært ved at forstå 
alt det med Jesu korsfæstelse, 
Helligånden og Treenigheden. 
Det har først åbnet sig med 
tiden i mit kristne liv. Da jeg be-
gyndte at komme i Pinsekirken, 
hvor man betoner det person-
lige forhold og det personlige 
ja til Jesus meget, hjalp det, 
fortalte Ida Dwinger for ti år siden.

Græd meget
- Da jeg sagde ja til Jesus, 

havde jeg en periode, hvor jeg 
græd meget. Jeg følte mig som 
en fl ygtning, der var kommet 
hjem til sit fædreland. Jeg har 
talt med andre, der også har 
oplevet, at de græd meget i 
perioden, efter de sagde ja til 
Jesus. Det er svært at sætte 
ord på det, man oplever, men 
det har givet en tryghed og en 
fred i hjertet.

- Min familie og jeg fl yttede 
meget, da jeg var barn. Min far 
er skibsingeniør og var rådgiver 
for et rederi dengang. Vi boede 
også nogle år i Jugoslavien, 
hvor jeg gik i en romersk-ka-
tolsk søndagsskole. Måske har 
nonnerne bedt for mig, for jeg 
er ikke ud af en kristen familie.

- Men min familie respekte-
rer, at jeg er blevet kristen. Det 
samme gør mine kolleger. I dag 
er det mere naturligt at tale om 
åndelige ting end tidligere. 

Stor skuespiller 
Ida Dwinger har haft succes 

som skuespiller både på teater 
og på fi lm. Hun har turneret med 
Det Danske Teater med fami-
liedramaet De skamløse. På 
fi lmlærredet har hun medvirket 
i Efter brylluppet, Kærestesor-
ger, Hjemve, Fighter, Zoomerne, 
Smukke mennesker, Skytten, 
Sorg og glæde, En chance til. 

Ida Dwinger var også med i 
tv-serierne Skjulte spor, Hotellet 
og Krøniken. Og hun var Ulla 
i DRs serie ”Sommer”, Livvag-
terne, Forbrydelsen II, Lærkevej, 
Borgen, Lykke, Dicte, Badehotel-
let, Heartless og 1864.

Be’r før hun går på scene
- Inden jeg går på scenen, 

lægger jeg altid det hele over 
til Jesus. Det gør mig afslappet, 
og det er meget givende. Jeg 
er ikke længere nervøs, som 
jeg var tidligere. Det har givet 
en større frihed og tryghed, jeg 
har mere ro over mig nu, sagde 
Ida Dwinger.

Ida Dwinger tog som ung 
en bifagseksamen i litteratur-
videnskab ved Københavns 
Universitet inden sin skuespil-
leruddannelse.

Og hun er fortsat med i en 
bibelstudiegruppe.

Den oprindelige artikel blev 
skrevet af journalist Solveig 
Berner og stod i Udfordrin-
gens påskeavis i 2006.

„Da jeg så mig selv i 
spejlet, var det, som 

om en stemme sagde 
til mig: „Vil du leve, 

eller vil du dø“?“

Skuespilleren Ida Dwinger fyldte 6. marts 60 år. Hun fortalte for ti år siden til Udfordringen om, 
hvordan hun som ung skuespiller oplevede ”Guds ild”, men ikke turde tale om det. Men det har 
ikke skadet hendes karriere at stå frem som kristen. Hun har nærmest vadet i fi lm-roller siden.

Holder din tro og 
begejstring Lene?

Lene Hauge Jeppesen kom 
tilbage til troen for 4 år siden, 
da hun oplevede mirakler ske 
på gaden.

Skal blasfemiloven afskaffes?
En 42-årig nordjyde er tiltalt for blasfemi, fordi han i 2015 
brændte et eksemplar af Koranen og derefter lagde en video 
af afbrændingen på Facebook. Mange spørger nu, om loven 
kun skal beskytte muslimer, og justitsministeren vil have 
regeringen til at drøfte straffelovens paragraf 140.

Ifølge tiltalen brændte manden Koranen i sin baghave, før 
han d. 27. december 2015 lagde videoen op i den islamkritiske 
Facebook-gruppe ”Ja til frihed - Nej til Islam”.

Tiltalen mod nordjyden bliver stærkt kritiseret af Dansk Fol-
keparti, som vil have blasfemiloven afskaffet. Hvis han fi ndes 
skyldig, kan han idømmes en bøde. 

- Jeg synes, det er en umådelig tåbelig handling, men om 
det skal være ulovligt er selvfølgelig en diskussion værd, siger 
justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Han tilføjer, at  regeringen 
vil se nærmere på sagen for at vurdere, om afbrænding af hellige 
bøger fortsat skal være ulovligt.

Ingen dansker er blevet dømt efter blasfemiloven siden 1946, da 
to personer i præstekjoler havde døbt en dukke under et karneval.

Bodil
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Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

En ikke-jødisk kvindes tro
21 Jesus og disciplene forlod nu den del af landet og trak 

sig tilbage til egnene omkring Tyrus og Sidon. 22 En ikke-jødisk 
kvinde, som boede på den egn, kom til Jesus og råbte bønfal-
dende: »Vær barmhjertig mod mig, Herre, du Davids Søn! Min 
datter har en dæmon i sig, og den plager hende ustandselig.« 
23 Jesus svarede hende ikke lige med det samme. Disciplene 
gik hen til ham og sagde: »Bed hende om at gå. Det vækker 
opsigt, at hun råber efter os.« 24 Så vendte Jesus sig mod 
kvinden og sagde: »Jeg er kun udsendt for at hjælpe jøderne.« 
25 Men hun trådte nærmere og faldt på knæ foran ham: »Herre, 
hjælp mig dog!« 26 Jesus svarede: »Det kan ikke være rigtigt 
at tage børnenes mad og give den til hundehvalpene.« 27 
»Det er sandt, Herre,« sagde hun, »og dog løber hvalpene 
hen og spiser de krummer, som falder ned fra deres herres 
bord.« 28 »Du har stor tro!« udbrød Jesus. »Du skal få det, 
du har bedt om!« I samme øjeblik var hendes datter helbredt.

Søndagens tekst: Matt. 15, 21-28 

Opgør med den 
herskende klasse?
Amerikanernes overraskende valg af Trump, 
briternes exit fra EU og Oslo Symposium er alle 
udtryk for et opgør med den politiske klasse.
Det politiske establishment er rystet for tiden. De forstår ikke, 
hvad der sker. I årtier har de haft ”styr på” befolkningerne. 

Efterhånden har de styrende politikedre udviklet et farligt 
hovmod. Selv om befolkningerne for eksempel er meget 
skeptiske overfor EU, så vil både højre og venstre have deres 
topstyrede og bureaukratiske EU gennemført. 

Briternes oprør er formentlig kun det første. Utilfredshe-
den ulmer i fl ere EU-lande. Magt-eliten kalder de utilfredse 
for højreorienterede, nationalister, ekstremister og andre 
ubehagelige gloser. Men ofte er der blot tale om almindelige 
mennesker, som vil have ryddet op i tingene. Det handler 
egentlig ikke om højre eller venstre, men om folkestyre. 

Når Trump kunne vinde i USA, selv om næsten hele 
magt-eliten var imod ham, så tyder det på, at befolkningerne 
er grundigt utilfredse. Medierne og den politiske klasse 
nedgør ham fortsat. Næsten uanset hvad han foretager sig, 
fremstilles han i et dårligt lys. Medierne hænger sig mere i 
hans upolerede form end i sagernes indhold. 

Altsammen minder det om de gange i historien, hvor en 
politisk klasse havde sat sig for arrogant på magten og ikke 
ville slippe den igen. Man så ned på pøblen. På folket. Som 
de enevældige og nydelsesyge franske konger, der blev sat 
fra magten ved en blodig revolution. De fascistiske diktatorer. 
Det sovjetiske styre. Eller Maos enke og fi re-banden. 

Den brede befolkning har ofte en sundere holdning til 
mange spørgsmål end den politiske elite, som bekræfter 
hinanden i et system af politisk-korrekte meninger.

I vor tid har dygtige kulturradikale indført en politisk kor-
rekthed, som de forsøger at få alle til at rette sig ind efter. 

Men denne ”korrekthed” er ofte i strid med de værdier, vi 
som kristne tror på. Hvad gør vi så?

Nogle kristne - især i den kirkelige magtelite - retter ind og 
forsøger at tilpasse kirken og troen efter, hvad magthaverne 
ønsker. De forråder og anklager i stedet ofte deres egne.

Men der er heldigvis også dem, der er tro imod deres egne 
kristne værdier, uanset at det måske koster anseelse.

Du kan jo selv tænke lidt over, hvor du vil høre hjemme. 
Jeg har i hvert fald indset, at vi som kristne må være os 

selv og vores tro bekendt. Vores værdier er ok. De er blevet 
testet gennem to tusinde år. De har vist deres holdbarhed - i 
modsætning til de mode-meninger, der skifter fra år til år.

Så vi skal ikke gemme os af vejen eller tilpasse os et 
politisk-kulturelt system, som vil afskaffe troen på en ska-
bende og kærlig Gud, nedbryde de kristne normer og indføre 
et kynisk samfund uden menneskeværd.

Vi skal tværtimod stå op for det, der er langt bedre.

Det er faktisk det, en gruppe nordmænd har gjort med 
Oslo Symposium. De har oplevet, at de konservative kristne 
holdninger holdes ude og bekæmpes af medierne. De har 
oplevet, at det politiske magtapparat bruges til fx at fratage 
en kritisk kristen avis pressestøtte. En lokalpolitiker er blevet 
hængt ud for korruption og mistede sin post, før undersøgelser 
viste, at hun var helt uskyldig. Folk, der kæmper for familien 
eller imod abort, hænges ud som ekstremister.

Men jeg var selv med på dette symposium, og alt foregik på 
en positiv og anstændig måde. Og det er jo ikke nogen synd 
at være konservativ - blot man holder fast i det rigtige.

Her taler vi om at være værdi-konservativ. 
Altså om at holde fast ved de kristne værdier, som 
har gjort vore samfund velstående, retfærdige og 
demokratiske. Nu gælder det blot om at komme 
tilbage på sporet.

Vi er i dag med Jesus og di-
sciplene på lidt af en dannel-
sesrejse. De er nået det nord-
ligste punkt på deres vandring 
gennem områder, som på Jesu 
tid ikke regnedes som en del 
af Israel. 

Jesus har med andre ord 
ført disciplene mange ekstra 
kilometer ad store omveje ud i 
grænselandet, ud blandt men-
nesker med en helt anden kultur 
og baggrund. Derude, hvor det 
hele bliver lidt farligt. Derude, 
hvor modsætninger mødes, 
hvor mennesker for første gang 
møder Jesus og hans kirke. Det 
kostede en stor omvej at bringe 
glæden helt derud!

Guds omveje
Missionæren Frank Laubach 

rejste i 1915 til Filippinerne for 
at hjælpe med at etablere et 
fakultet. Det blev en succes. 
Ti år senere ville man udvide 
med en ny afdeling, og Laubach 
var fast besluttet på at gå efter 
stillingen som leder. Af gammel-
dags ridderlighed ville han ved 
valget ikke stemme på sig selv, 
og så tabte han afstemningen 
til sin rival – med én stemme. 
Hans opadgående karriere-
drøm brast. 

Han mistede flere af sine 
egne børn til malaria, blev selv 
syg, og først fi re år senere var 
han igen i stand til at påtage sig 
større opgaver. Laubach accep-
terede et kald om at blive missi-
onær blandt de muslimske mo-
roer på en fjern ø i Filippinerne.  
   

Tiden gik, men der skete 
ingen omvendelser. En aften 

gik Laubach op på toppen af en 
høj og satte sig. Mislykket i alle 
henseender. ”Min hund forsøgte 
at slikke tårerne af mine kinder,” 
fortæller han i sin dagbog. 

Så skete det. Hans læ-
ber rørte sig, og Gud talte til 
ham. ”Mit barn, du er mis-
lykket, fordi du i virkelighe-
den ikke elsker dette folk. Du 
føler dig hævet over dem.” 
”Gud, det du der sagde var 
sandt.” indrømmede Laubach. 
”Hvis du vil have moroerne til 
at interesserede sig for din tro,” 
hviskede Gud videre, ”må du 
også interessere dig for deres. 
Læs i Koranen med dem,” lød 
Guds overraskende besked til 
den slagne missionær.

Gå med Gud
Frank Laubach tog nu Gud 

med sig ind i alt, hvad han fore-
tog sig. Han søgte fællesskab 
med moroerne, lærte deres 
sprog og kunne nu lære dem 
at læse. Han sendte hver enkelt 
ud for at lære en anden at læse. 
”Han lærer os at komme tættere 
på Gud,” forlød det om ham. 
Skuffelsen over den fejlslagne 
mission var overvundet, og 
siden er anslået 60 millioner 
mennesker fra Filippinerne over 
Indien til Afrika nået gennem 
dette én til én princip. 

Som disciplene i dagens 
evangelium skulle Laubach 
ud af comfortzonen ud i det 
ukendte og møde de ukendte 
for at lære den glæde at kende, 
som kun Gud kan give. Han 
fejlede i egen kraft. Først da 
kunne Gud virkelig bruge ham 
og komme til at vejlede ham.  
Guds vej med Laubach blev en 
omvej til glæde for ham selv og 
for mange andre. 

Hvor skal vi gå hen?
Det er godt, at nogle rejser ud 

i verden for at dele evangeliet, 
men i 2017 behøver vi bare 
åbne hoveddøren, så er mødet 
med den fremmede, som endnu 
ikke kender Jesus, en mulighed! 
Missionsmarken er gennem 
krig, sult og nød kommet til os. 

Sidste sommer var jeg så 
heldig at være medhjælpende 
præst ved en gudstjeneste, hvor 
17 iranere blev døbt – Halleluja! 

Men forud for dette festlige 
vidnesbyrd om, at mennesker 
også i dag vindes for Jesus, 

gik der mange måneder, hvor 
almindelige troende danskere 
tilbragte mange timer sammen 
med dåbskandidaterne. Det 
var ikke altid lige let! Men de 
gjorde det, de satte tid af til de 
fremmede, de gjorde det, fordi 
de elskede disse mennesker. 
De ønskede det bedste for 
dem, de ønskede Jesu kærlig-
hed ind over deres liv. Derfor 
var de villige til at gå en lang 
omvej for at følges med dem. 
  

Vi kan i dag alle spørge os 
selv: Kender jeg egentlig de 
folk, jeg har omkring mig, mine 
naboer, mine kolleger, og bry-
der jeg mig i det hele taget om 
dem? Vil jeg bruge tid på dem, 
eller er jeg ligeglad? 

I den selvransagelse må vi 
som Frank Laubach blive stille 
for Gud og lade ham få taleret i 
vores liv. Vi må bede ham lære 
os at elske vores medmenne-
ske, som er skabt i hans billede. 

Jesus fører os ud i grænse-
landet ved at føre mennesker 
til os med en helt anden kultur 
og baggrund. Derud, hvor det 
hele bliver lidt farligt. Derud, 
hvor modsætninger mødes, 
hvor mennesker for første gang 
møder Jesus. 

Det kan koste en lang omvej 
at bringe glæden ud. Men det 
er altid det værd. For Jesus er 
vores største glæde. Han er 
glædens herre! 

 

Sognepræst og pastoral leder 
ved Fredens-Nazarat Kirker

Omveje til glæde

s
f

Vi må ud af vores comfortzone, hvis vi vil nå mennesker med evangeliet. Men vi behøver ikke nød-
vendigvis rejse langt væk for at møde et folk, som ikke kender Jesus. De fremmede er kommet til os.



Udfordringen søndag den 12. marts 2017 KRONIK . 7 

Af Peter Damgaard-Hansen
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Aktiv dødshjælp er slet ikke 
nogen hjælp - det lyder bare 
sådan, fordi det er besnæren-
de positivt formuleret. Og det 
må være derfor, at så mange 
bakker op om fænomenet. 
Hvem kan have noget imod at 
”hjælpe” lidende mennesker  
af med deres ulidelige lidel-
ser? Velsagtens kun iskolde, 
hjerteløse individer - og det 
er vi da ikke.

Men problemet går dybere. 
I en smertefobisk kultur som 
vores er al elendighed, mod-
gang og lidelse pr. automatik 
defineret som misfostre, der 
konstant truer det paranoide 
velfærdssamfunds lykke-ideal. 
Lidelsen må derfor partout ryd-
des af vejen, og det i en sådan 
grad at det er gået hen og blevet 
meget moderne at hjælpe li-
dende mennesker med at rydde 
sig selv af vejen. Så kan vi an-
dre, der skal leve videre, ånde 
lettet op og atter søge hyggen 
i det daglige. Det er virkelig et 
spørgsmål, om aktiv dødshjælp 
ikke handler mere om at hjælpe 
de levende end de lidende.

Løber vi skrigende bort?
At stå afmægtig og se på 

at uskyldige mennesker lider 
grusomt, er noget af det mest 
uudholdelige, vi kan komme ud 
for. Men at tage os sammen og 
udholde det alligevel, er det ikke 
det mindste, vi kan tilbyde et 
medmenneske, der er havnet i 
denne nød? Skal vi ikke ligesom 
disciplen Johannes og Jesu mor 
Maria blive ved korsets fod i den 
sværeste stund, i stedet for at 
løbe skrigende bort som alle 
de andre? 

At tilskynde det nødstedte 
menneske til at dø med vor 
hjælp, er at lade den lidende i 
stikken og løbe fra vor medmen-
neskelige udfordring til at blive 
i lidelsen sammen med offeret 
og være ydmyge og kloge nok 
til at lade beslutningen om død-
stidspunktet ligge uden for vort 
kompetanceområde.

Eller skulle Johannes og 
Maria have ydet aktiv døds-
hjælp til den lidende Kristus på 
korset, så det lidelsesmareridt, 
der har rystet verden i sin 
grundvold (og stadig gør det) 
kunne blive overstået i en fart? 
Tanken er for mig total absurd. 
Den kristne fortælling gør noget, 
den verdslige kultur ikke evner; 
den kan  tilføje lidelsen en dyb 

meningsfuld dimension:
Gennem Kristus på korset 

identificerer Gud sig frivilligt 
med alle uskyldigt lidende ved 
selv at lide de værst tænkelige 
lidelser til det allersidste, såle-
des at ingen skal være alene 
i den ellers yderste ensom-
hed. Gud forlader ikke nogen, 
selvom det givet kan se ud, som 
om han gør. Hvor et menneske 
er overskygget af lidelse, er Gud 
altid nærværende. Men der er 
brug for andre til at formidle det 
kærlige med-lidende nærvær. 

Korset bliver således en de-
monstration af kærligheden, når 
den er sværest. Men hvis ikke 
kærligheden kunne elske, når 
det er sværest, altså når den 
medfører lidelse for en selv, ville 
den ikke være meget værd. Den 
korrumperer da til egoisme, og 
det har vi nok af. Den uselviske 
kærlighed kender kulturen des-
værre ikke - og interesserer sig 
heller ikke for den. Men kradser 
man lidt i overfl aden, bliver det 
tydeligt, at alle savner den.

Alene i lidelsen
Mine mange år i arbejdet 

med lidende mennesker har 
lært mig, at det ikke er lidelsen 
som sådan, der er det største 
problem, det er oplevelsen af 
at være alene med den. 

Oplever man blot ét andet 
menneske, der kan forstå og 
indleve sig i lidelsen, og auten-
tisk ”med-lide” med én, er der 
næsten ingen grænser for, 
hvad man kan klare. For så 
oplever man sig elsket, når det 
virkelig gælder, og man ikke 

har noget at give igen -  og det 
alene giver livet dyb mening. 
Mentaliteten bag den aktive 
dødshjælp afviser nærværet 
med den lidende i dennes svæ-
reste stund og skaber derfor en 
ekstra ensomhedsbyrde, som 
netop gør lidelsen ulidelig og 
dødslængslen stærkere. Hvor 
må det svære svært at dø i et 
forløb hvor den sidste tanke er 
at ”...selv i min sværeste stund 
er der ingen, der kan holde ud 
at være sammen med mig”...

Og hvor må det være smukt 
og godt at dø med en oplevelse 
af, at man er elsket og villet, til 
det sidste ....

Det gør vildt ondt at læse om 
dødshjælpslægen Svend Lings 
åbenhjertige beretning om hans 
barndoms lidelseshistorie, hvor 
barnesindets tro på en kærlig 
Gud dagligt, systematisk og 
aktivt blev afl ivet, oven i købet i 
den ”kærlige” Guds navn. Det er 
en forbrydelse mod et uskyldigt 
barn og en total forvrængning af 
religionen. Intet under, at Svend 
Lings allerede som ung afl ivede 
religion som noget sludder. 
Desværre. For i kraft af selv at 
have overlevet alle sine lidelser 
og dødsønsker til dato besid-
der han fortrinlige muligheder 
for at tilbyde en livshjælp til de 
lidende, nemlig at det er muligt 
at stå det værste igennem og 
vælge livet alligevel. For det har 
han jo selv gjort - og gør frem-
deles. Der er for mig noget dybt 
paradoksalt i at fi nde mening i 
livet ved at støtte de lidende i 
at konkludere, at livet er me-

ningsløst og derfor bør afsluttes. 
Men hans evne til medfølelse 
er i sandhed  dyb og gribende; 
den er bare gået forkert i byen, 
sådan som jeg ser det.

Livet er helligt
Aktiv dødshjælp bringer os ud 

på et skråplan, hvor vi hurtigt vil 
opdage, at der er fl ere og fl ere 
mennesker, der ønsker hjælp til 
at blive afl ivet, for der er lidende 
mennesker alle vegne. Toleran-
cen for lidelse vil blive lavere. I et 
demokratisk samfund, hvor alle 
skal have ret til at bestemme 
mest muligt over sig selv, vil 
samfundsborgere i sidste ende 
påberåbe sig borgerens ret til 
frit at vælge aktiv dødshjælp, 
uden at besværlige autoriteter 
først skal indover og vurdere, 
om de nu også er ”egnede” 
eller ej. 

Der bliver travlt på afl ivnings-
klinikkerne. Døden får status 
som den nye frelser, der skal 
frelse os fra alt ondt.

Vi kan kun undgå dette gyser-
scenarie ved at holde fast i, at li-
vet er helligt, og at vi må kæmpe 
og lide for det til det sidste. Der 
er en grænse, vi ikke må pille 
ved, for ”så skal vi visseligen 
dø”, som der står skrevet. Man 
må sige, at aktiv dødshjælp på 
en ejendommelig ironisk måde 
gør, hvad den kan, for at denne 
profeti går i opfyldelse.

Nej, lidelse kan ikke undgås 
i denne faldne verden. Men vi 
kan undgå at lide alene - og det 
ændrer alt.

Phd. og autoriseret
psykolog, Thisted

Den hjælpeløse dødshjælp
Handler aktiv dødshjælp i virkeligheden om at hjælpe de levende mere end de lidende? spørger psykolog Peter Damgaard-Hansen.

Kan vi ikke være sammen med vores nærmeste i deres lidelse, hvad er vores kærlighed så værd?



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

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

Ugens breve til Suh
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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 Suh
Jeg har lagt mærke til, at når 

min mand og jeg er sammen 
med vores forskellige vennepar, 
så påvirker det pågældende 
vennepars interne relation os i 
den måde, vi også er på. 

Fx har vi et vennepar, som 
tit ”hakker” på hinanden (det 
er mest for sjov), og som aldrig 
viser kærtegn offentligt (kram, 
ae, kys). 

Min mand og jeg er generelt 
meget kærlige overfor hinan-
den og har ingen problemer 

med at gøre det, selvom der er 
andre til stede (med hensyn til 
andre, selvfølgelig), men når 
vi er sammen med netop det 
her vennepar, så overtager vi 
på en måde deres opførsel, 
rører slet ikke ved hinanden 
og begynder også nærmest at 
hakke på hinanden. 

Min mand har også bemær-
ket det, og vi er faktisk rigtig 
trætte af det. 

Venlig hilsen
L & R

Kære L & R
Vi mennesker er sociale væ-

sener – vi er skabt som sådanne. 
Det betyder, at vi har brug for 
fællesskab, og at vi som ud-
gangspunkt påvirkes af andre 
mennesker omkring os. Andres 
måde at behandle os og se os 
på har betydning for os. 

Desuden er vi generelt fl eksible 
og tilpasningsdygtige, og vi vil 
gøre rigtig meget for at passe ind 
i et fællesskab. Uden fællesskab 

og interaktion med andre men-
nesker bliver vi nemlig ensomme 
– og som regel sære. 

Disse iboende forudsætninger 
bevirker, at vi mange gange auto-
matisk og ubevidst tilpasser os 
omgivelserne og de mennesker, 
vi er blandt, så vi passer ind. Til 
fx en fest eller anden social sam-
menkomst i en bestemt kontekst 
vil langt de fl este altid sørge for 
at klæde sig på og opføre sig på 
en måde, så de ikke skiller sig for 

meget ud. 
Der er selvfølgelig undtagelser, 

netop til bl.a. fester, hvor nogle har 
et bevidst ønske om at skille sig 
ud, fx for at få opmærksomhed. 
Her er der dog oftest tale om 
personer, der netop har en status 
eller selvforståelse, hvor der ikke 
er nogen tvivl om deres allerede 
solide tilknytning til et fællesskab.

Når du og din mand er sammen 
med det pågældende vennepar, 
påvirkes I på sammen måde 
af den kultur, der udspiller sig 
omkring jer, og man kan forstå 
det som, at I ubevidst prøver at 
”passe ind”. 

Jeres måske mere venlige 
kommunikation eller kærtegn/be-
røring af hinanden vil simpelthen 
stikke ud i forhold til jeres ven-
nepar, og I vil dermed formentlig 
ubevidst opleve, at I distancerer 
jer fra dem. Som vennepar ønsker 
man det modsatte: At have noget 
til fælles. 

Men når nu både du og din 
mand har registreret dette fæ-
nomen og synes, det er nega-
tivt, så kan I bruge den samme 
mekanisme med positivt fortegn: 

Prøv at være bevidste om det, der 
sker, og gør jer umage med at ”stå 
imod”. Bevar jeres gode tone jer 
imellem og lad være med at holde 

jeres vanlige kærtegn tilbage. 
Måske vil jeres vennepar nu i 
stedet for blive påvirket af jer og 
begynde at overtage den måde 

at være sammen på? 
Det kunne vel kun være en win-

win-situation for jer alle.
Hilsen Suh

Vore venners kulde smitter os

Hej Suh
Jeg har et problem, eller 

måske er det ikke mig, der har 
et problem, men andre. Men 
det giver stadig mig et problem. 

Jeg er en 19-årig  dreng, som 
er interesseret i piger, hvilket 
jeg vil mene er helt normalt. 
Men problemet er, at mange 
piger er alt for ”indbydende” i 
deres væremåde og tænker 
sig ikke helt om, når de smiler 
meget til en eller krammer en. 

Jeg har fl ere gange været 
overbevist om, at vi havde gang 
i noget godt, men så viser det 
sig, at de bare vil være ven-
ner eller slet ikke ”havde set 
det komme”. Jeg undrer mig 
over det og tænker på, om det 
egentlig er dem eller mig, der 
har et problem. 

Jeg synes, at de burde tæn-
ke mere over, hvordan de er 
overfor drenge.

Anonym

Kære Anonym
Det er svært for mig at kom-

mentere på, om de piger du 
fortæller om reelt set har en ad-
færd, de burde ændre på, for det 

kommer i høj grad an på øjnene, 
der ser. 

For nogle at se er de piger, du 
refererer til, virkelig alt for fl irtende 
og lægger op til mere, end de 

burde gøre – og for 
andre at se, er det 
måske omvendt dig, 
der lægger for meget 
i almindelig venlig 
og imødekommende 
adfærd? 

Hvilken konklusion 
man kommer til, af-
hænger af, hvem man 
er og hvilke normer, 
man har. Generelt 
set kan man dog sige, 
at hvis nogle bevidst 
smiler og/eller kram-
mer for at vildlede el-
ler lægge op til noget, 
blot for egen fornøjel-
se skyld, så er det en 
egoistisk handling på 
bekostning af andres 
sårede følelser, og 
det er både tarveligt 
og uacceptabelt. 

Omvendt – er der 
ikke onde intentioner 
bag den pågældende 
piges adfærd, men 
blot en for hende na-
turlig måde at vise 
venlighed på, er det 
ikke fair at give hende 

ansvar for dine sårede følelser, for 
hvis hun ingen anelse har om, at 
hun forvolder dig skade, kan hun 
reelt set heller ikke bebrejdes 
for det.

Hvad der ikke kan eller skal dis-
kuteres er, at DU midt i det hele 
fi nder det problematisk. DU har et 
problem med, at tingene er som 
de er! Så hvad kan der eventuelt 
gøres, for at du oplever mindre 
frustration i forhold til (de) piger?

For det første kan det måske 
blive nødvendigt for dig at melde 
klart og direkte ud, når du be-
gynder at få interesse i en pige: 
”Jeg synes du er rigtig sød og 
er interesseret i at date dig, vær 
sød at melde klart ud, om du er 
interesseret eller ej, både nu og 
hen ad vejen, så der ikke opstår 
nogle misforståelser”. 

Det kan være lidt angstpro-
vokerende og muligvis også lidt 
besynderligt at melde så bom-
bastisk ud, men omvendt giver 
det dig mulighed for at få mere 
tydelighed jer imellem, og det 
betyder også, at du undgår skuf-
felse og frustration senere hen i 
jeres relation.

For det andet kan du arbejde 

lidt med at bruge din erfaring 
som en påmindelse: ”Tidligere 
er der fl ere piger, der har virket 
som om, at de var interesseret 
i et forhold, men når det kom til 
stykket, ville de bare være ven-
ner – så sandsynligheden for, at 
det er det samme denne gang er 
altså til stede. Jeg skal huske ikke 
at forvente en hel masse.”

For det tredje kan du prøve at 
tænke over, om der er noget i din 
egen adfærd, som måske er med-
virkende faktor i, at det tidligere 
er endt som det er? Kunne der 
være noget i din adfærd, som får 
pigerne omkring dig til at slappe 
ekstra meget af og opføre sig 
mere ”kærligt” overfor dig? 

Lægger du selv op til kram og 
lidt fl irteri, måske fordi du selv er 
meget åben, imødekommende og 
opmærksom på pigerne omkring 
dig? Måske kan du selv mindske 
især kropslig kontakt lidt?

Snak også gerne med nogle 
af dine drenge-venner om det og 
hør, om de har lignende erfarin-
ger, og hvordan de vil råde dig til 
at gribe tingene an.

Hilsen Suh

Hvad mener pigerne egentlig med smil og kram?

Bevar jeres gode tone jer imellem og lad være med at holde jeres vanlige kærtegn tilbage. 
Måske vil jeres vennepar nu i stedet for blive påvirket af jer og begynde at overtage den 
måde at være sammen på.

Lægger du selv op til kram og lidt fl irteri, 
måske fordi du selv er meget åben, 
imødekommende og opmærksom på 
pigerne omkring dig?
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Sted:

Alle er velkomne

Af Bodil Lanting

Han hedder Kristoffer Dahl, er 
22 år og læser Nordisk Sam-
fundsfag i Aarhus. Og så er han 
lige debuteret som forfatter 
med ’Selvmorderen’ på ikke 
mindre end 490 sider.

- Jeg gik på det Kristne Gym-
nasium i Ringkøbing fra 2010-
2013, hvorefter jeg tog mig et friår 
til at forsøge at skrive det, der i 
dag er blevet til ”Selvmorderen”. 

Så fl yttede jeg til Aarhus for at 
studere Nordisk og Samfundsfag, 
imens jeg skrev manuskriptet 
færdigt. Jeg kommer i Aarhus 
Bykirke, som er en valgmenighed. 

Når jeg ikke læser studierela-
teret, løber jeg ture, læser god 
fi ktion, skriver (forhåbentlig) god 
fi ktion og bruger generelt for me-
get tid foran en skærm på enten 
youtube, netfl ix eller et compu-
terspil for at koble af, fortæller 
Kristoffer Dahl. 

Anderledes krimi
Hvad har inspireret dig til at 
skrive Selvmorderen?

Jeg har altid set rigtig mange 
krimiserier og har spurgt mig selv, 
hvordan man kunne skrive en 
original krimi. 

Krimier er herlige, men gør 
ofte det samme: Man har en 
mere eller mindre genial efter-
forsker, som undersøger mere 
eller mindre bestialske mord og 
gennemskuer noget der minder 
om uigennemskuelige sammen-
hænge. Og det virker! 

Jeg ser jo selv de her serier, 
men sagerne og strukturerne har 
store fællestræk. 

Men på et tidspunkt går det op 
for mig, at selvmord er et område, 
som ikke er særligt undersøgt 
indenfor krimier. Og hvorfor skulle 
man? 

Offer og morder er den samme, 
så der er vel ikke så meget at 
undersøge? Eller er der…? Og 
så begynder en fortælling jo stille 
og roligt at tage form. 

Debatter om tro
Hvilke typer forstudier har du 
gjort omkring psykiatri, apolo-
getik mm?

Jeg er jo et barn af min tidsal-
der, så jeg må nok bekende, at 
rigtig mange af de timer, jeg har 
brugt på at studere apologetik og 
også lidt om selvmord er foregået 
foran skærmen igennem Youtube. 

Og sagen er, at det virker. 
Med få søgeord kan du fi nde i 
timevis af materiale med dyg-
tige trosforsvarere som John 
Lennox, William Lane Craig og 
min personlige favorit, som har 
givet lidt af sit navn til en af mine 
hovedpersoner: Ravi Zacharias. 

Jeg har også forsøgt at se 
ateistiske debattører som Ri-
chard Dawkins og Christopher 
Hitchens, helst i debat med de 
førnævnte kristne apologeter. Det 
har givet rigtig meget og sneget 
sig meget ind i bogen. 

Psykiatri og selvmord
Med hensyn til psykiatri har jeg 

i lang udstrækning googlet mig 
til en masse viden, men husker 
også især, tidligt i processen med 
bogen, at mine forældre invite-
rede mig med til et event, hvor 
skuespiller og instruktør Lotte 
Andersen viste sin dokumentar: 
”Den sidste udvej: beretninger 
om overlevelse”. 

Den handler om fi re personer, 
der forsøgte at tage deres eget liv, 
men alligevel endte med at vælge 
livet. Og det var i sig selv en stærk 
og tankevækkende oplevelse, 
især fordi en af de medvirkende 
overlevere var til stede. 

Men den store ting fra den 
aften, som jeg virkelig husker, 
var en ældre dame, der rejste 
sig og stillede spørgsmål. Og det 
blev ret tydeligt, ud fra det hun 
sagde, at hun søgte efter svar i 
forhold til et selvmord i hendes 
egen omgangskreds. Noget der 
tydeligt tyngede hende, og som 
hun ikke havde fået afklaring for. 

Og det er den smerte, jeg prø-
ver på at sætte fokus på i bogen.  

Hvem er målgruppen?
- Enhver der har lyst til en 

anderledes krimi, og som synes 
der sker noget spændende, når 
to verdenssyn får lov til at tørne 
sammen på godt og ondt.

En af mine store drømme for 
bogen var, at den måtte få lov at 
blive udgivet af et forlag, der ikke 
selv har en erklæret kristen profi l, 
altså at bogen måtte få lov til at 
være så ærlig og redelig overfor 
både kristne og ikke-troende, at 
begge sider ville kunne se sig 
udfordrede og repræsenterede 
i bogen.   

Det kristne lag
Tror du, at folk ser det kristne 
eksistentialistiske lag, fx 
betydningen af hovedperso-
nernes navne og det globale 
perspektiv i bogen?

Det tror jeg bestemt, at der er 
fl ere, der gør. Jeg har fået en an-
meldelse på Danmarksbloggen, 
hvor de netop kommenterer på 
navnene.

Har du fl ere bøger i maven?

Lige nu er jeg vendt tilbage til 
min barndomsdrøm om at skrive 
en fantasyroman. 

Den 28. marts har Arnold 
Busck i Aarhus en krimi-uge, 
hvor Kristoffer Dahl skal læse 
lidt op af ’Selvmorderen’ og tale 
over emnet: ”Hvorfor Ødipus er en 
bedre efterforsker end Barnaby”. 

I Kristoffers krimi er offer 
og morder samme person

Selvmorderen er en forfriskende 
anderledes krimi. Den handler om 
mange af de helt store spørgsmål 
- uden at blive hverken højpandet, 
kedelig eller belærende undervejs 
på de næsten 500 sider.

Det lykkes ateisten André at blive 
udskrevet fra den lukkede afdeling 
et sted i Danmark efter et mislykket 
selvmordsforsøg. Betingelsen er, at 
han får tilknyttet en ledsager, hvorpå 
André beder om at få en ”konsekvent 
kristen” – og den unge Ravi kommer 
ind i billedet.

 André forklarer sit selvmordsforsøg 
med, at en sort mand tvang hans hu-
stru, Grace, til at begå selvmord på selve bryllupsnatten i USA. 
Men det afviser psykiatrien, bl.a. fordi der ikke fi ndes noget, som 
tyder på, at kvinden i det hele taget har eksisteret.

Tilbage i sit eget hjem genoptager André med hjælp fra Ravi nu 
sit afbrudte arbejde med at hjælpe selvmorderes efterladte til at 
fi nde årsager til handlingen. En stærkt liberalistisk karrierekvinde 
har taget sit eget liv, og André lover hendes bror at undersøge 
hvorfor. Hendes selvmordsbrev antyder, at hun føler skam, men 
det stemmer slet ikke overens med hendes livssyn.

Samtidig kører André – der stadig er selvmordstruet - sin egen 
efterforskning mht. mysteriet om Grace.  

Ravi får gennem André indblik i selvmorderes psykologi, mens 
de drikker kakao i kvalmende mængder, spiller skak og sammen 
undersøger den nyeste selvmordssag. De to mænd diskuterer 
etiske dilemmaer om skyld, ansvar, offervilje, tilgivelse og tro på 
Gud, mens efterforskningen skrider frem.

Samtidig sker der uforklarlige ting. Skyldes det Andrés vrangfore-
stillinger, eller bliver han overvåget og manipuleret med?

Efterforskningen fører de to mænd til Australien, hvor en mistæn-
kelig klinik tilbyder organdonationer. Senere kommer de til USA, 
hvor de skal undersøge et selvmord, der er sket i en nyreligiøs kult. 
Samtidig nærmer de sig en løsning mht. gåden om Grace.

Bogen er en psykologisk thriller, som bevarer spændingen gen-
nem alle sine 490 sider.

En anderledes, men meget læseværdig bog. Det er også en bog 
med fl ere lag, hvoraf den åndelige virkelighed først bliver tydelig 
hen mod slutningen. Ind imellem får de store, svære spørgsmål 
kun antydninger af svar, men mere kan det heller ikke blive til i en 
bog af denne genre.

Hermed stærkt anbefalet.
Anmeldt af Bodil Lanting

Boganmeldelse:

Livsbekræftende 
bog om selvmord

Personerne i ’Selvmorderen’ kommer vidt om-
kring i verden, mens de store spørgsmål om liv, 
død og tro bliver vendt i den medrivende thriller.

- Jeg er inspireret af debatter om tro på YouTube, men også 
af at møde et menneske, der søgte svar efter et selvmord i sin 
omgangskreds, fortæller Kristoffer Dahl.

I 2015 tog 564 danskere deres 
liv, mens omkring 10 gange så 
mange forsøgte selvmord. Cen-
ter for Selvmordsforskning har 
med et nyt forskningsprojekt 
set på bl.a. regionale forskelle.

Selvmordsforsøgs-raten fra år 
2012-2015 faldt i Region Sjæl-
land, men steg i Region Nordjyl-
land. Uddannelsessøgende udgør 
den største gruppe på Sjælland, 
mens det i Region Nordjylland 

fortrinsvis er førtidspensionister, 
som forsøger selvmord. 

Sociale forskelle
Over halvdelen af dem, der 

forsøger selvmord, er hverken 
i beskæftigelse eller under ud-
dannelse. Mange er under ud-
dannelse eller tilhører sårbare 
grupper som førtidspensionister 
og kontanthjælpsmodtagere.

Projektet viser også, at der 
forekommer fl est selvmordsfor-

søg blandt enlige og personer 
med lav indkomst. Resultaterne 
præsenteres i rapporten ”Regio-
nale variationer i selvmordsforsøg 
– 2012-2015”.

Da tidligere selvmordsforsøg er 
en risikofaktor for nye forsøg, kan 
viden om regionale variationer 
bruges i regionernes selvmords-
forebyggende indsats. 

Projektet er fi nansieret af Bør-
ne- og Socialministeriet.

Bodil

Forskningsprojekt belyser selvmord i Danmark

Selvmorderen udkom 
på Valeta Forlag den 
7. februar 2017.
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Af Bodil Lanting

Stadig fl ere protestanter verden 
over er blevet opmærksomme 
på værdien af fastetiden, som 
begyndte onsdag efter faste-
lavn og slutter påskelørdag. 

Martin Luther afviste i sin tid 
den katolske kirkes strenge faste-
regler som ubibelske. Men nu be-
gynder de protestantiske kirker at 
få øjnene op for fastetiden som en 
værdifuld forberedelse til påske. 

Interessen er eksploderet
Askeonsdag, dvs. første ons-

dag efter fastelavn, startede den 
40-dages faste i den romersk-
katolske kirke. Mange katolikker 
praktiserer faste ved at afstå fra 
kød i hverdagene, mens søndage 
ikke regnes som fastedage.

En undersøgelse foretaget af 
LifeWay i sidste måned viser, at 
tre ud af fi re amerikanere ikke 
holder faste. Men der er en vold-
somt stigende interesse blandt 
protestanter, ja, det er nærmest 
”en eksplosion”, siger pastor 
Doug Ponder fra Viriginia.

Husk du skal dø
Askeonsdag tegner præsten 

et askekors på den enkelte kirke-
gængers pande. Asken stammer 
fra det foregående års påske, da 
det er brændte palmegrene fra 
palmesøndagsfejringen.

Pastor Glenn Packiam fra Co-
lorado fortæller i The Christian 
Post, hvorfor faste også er godt 
for protestanter.

- Alle de mange temaer, som vi 
protestanter fokuserer på i faste-
tiden, er rodfæstede i Bibelen. I 
Salme 90 læser vi en bøn om, at 
vi må lære at tælle vore dage og 
huske, at vi skal dø. Det minder 
os om at takke Gud, fordi han har 

elsket os med en kærlighed, der 
er stærkere end døden, forklarer 
Glenn Packiam.

Et askekors ”to go”
I England har Den anglikanske 

Kirke erkendt, at mange har for 
travlt til at gå til gudstjeneste 
askeonsdag. Derfor har præ-
sterne opfundet begrebet ”Ash n’ 
Dash”. I nogle indkøbscentre har 
præsterne indrettet områder, hvor 
travle kristne kan modtage forbøn 
og et askekors i panden.

- Det var en god anledning til 
at komme ud på gaden både med 
et offentligt vidnesbyrd og med 
tilbedelse askeonsdag. Vi sætter 

fokus på den virkelighed, at vi alle 
er dødelige, vi er støv. 

Det er også en anledning til at 
tænke på den sandhed, at Jesu 
opstandelse forvandler dette støv 
til mennesker med uendelig værdi 
og med et evigt håb. Det er et 
øjeblik på dagen, hvor man kan 
mødes med Gud, forklarer pastor 
Tiffany-Alice Ewins.

Uden for det lokale bibliotek 
viste nogle af os askeonsdag, at 
døden ganske vist er en virkelig-
hed, men opstandelsen er endnu 
mere virkelig, tilføjede hun.

Længsel efter rødder
- Jeg har set en stor stigning 

i ønsket om at faste i den kirke, 
hvor jeg er præst. Og det er sket, 
uden at jeg har tilskyndet til det, 
skriver Doug Ponder i Crosswalk. 

”Jeg har set det samme ske på 
de sociale medier, der går næsten 
ikke to minutter imellem, at der 
dumper en ny postering ind fra en 
ven, der fortæller, hvad han eller 
hun vil gøre, læse eller faste fra i 
tiden op til påske.”

Også det kristne medie Mere 
Orthodoxy har bemærket, at fa-

stetiden som en ”fromhedsøvelse, 
der længe har kendetegnet de 
mere liturgiske kirker”, nu også 
er en voksende trend blandt lav-
kirkelige evangelikale.

- Enhver præst eller prædikant 
må fi nde ud af, hvad der er de 
største udfordringer for oplæring 
og evangelisering i hans egen 
kontekst, siger Glenn Packiam. 
Han mener, at evangeliske kristne 
i USA gennem mange årtier har 
været ”forholdsvis rodløse”.

- Vi har ikke været forbundet 
med en bredere tradition eller 
med den historiske praksis af vo-
res tro. Derfor er der en sult efter 
”rødder”, efter at være en del af 
historien og blive mindet om, at vi 
ikke selv har fundet på disse ting. 
Det er ikke startet med os. 

Et bibelsk princip
Glenn Packiam siger til Christi-

an Post, at fastetiden hjælper folk 
med at få fokus på Kristus. Og så 
betyder det mindre, at fasten ikke 
nævnes i Bibelen og derfor ifølge 
nogle kristne ikke bør praktiseres.

- Bibelen taler om fyrre dages 
fasteperioder. Så de første kristne 
har praktiseret det, bl.a. som 
dåbsforberedelse for nye troende. 
Faktisk er det noget, som også de 
gamle israelitter brugte. En fyrre-
dages faste er en måde, hvorpå 
man kan søge Gud, idet man 
angrer sin synd, forklarer han.

Men fasten handler også om 
at opgive noget for at kunne give 
mere til andre. I Glenn Packiams 
kirke har man en fasteindsamling, 
hvor folk kan købe Wildlife Story-
tellers til fl ygtningebørn i Syrien. 

Wildlife Storytellers er tøjdyr 
med indbyggede chips, der kan 
afspille bibelske beretninger og 
undervisning - og dermed bringe 
glæde og håb også til fl ygtnin-
gebørn.

Fastetiden er ikke 
kun noget for katolikker

Kong Sankeribs palads fundet  
under profeten Jonas’ grav

Ruinerne af den assyriske 
kong Sankeribs palads er 
blevet fundet i Nineveh. Isla-
misk Stat ødelagde profeten 
Jonas’ grav, som var bygget 
oven på paladset. Men nu, 
hvor IS er fordrevet, kan ar-
kæologerne udforske stedet. 

Arkæologerne gør stadig 
nye fund i takt med, at IS bliver 
fordrevet fra de områder i Irak 
og Syrien, de har holdt besat 
siden 2014. Man mener, at IS 
har plyndret oldtidsgrave og 
andre seværdigheder for at 
kunne sælge ting af værdi på 
det sorte marked.

- Vi tror, at de har taget 
mange genstande, fx potter 
og andre småting, for at sælge 
dem. Men det, de har efterladt, 
vil nu blive studeret, og det vil 
bidrage meget til vores viden 

om perioden, siger arkæolog Layla Salih til The Telegraph.
Kong Sankeribs palads dateres til det 7. århundrede f. Kr. Assy-

rerkongen omtales i 2 Krønikebog 32:1 med ordene: ”Kong Hizkija 
havde således vist sin trofasthed over for Herren, men ikke så længe 
efter invaderede kong Sankerib af Assyrien Juda og belejrede de 
befæstede byer i den hensigt at indtage dem.” 

Kong Hizkija stolede dog på, at Herren ville udfri Israel fra San-
kerib og assyrerne (2 Krøn. 32 og 2 Kongebog 18-19) i oversens-
stemmelse med en profeti af Esajas (kap. 36-39).

Sammen med paladset har arkæologerne afdækket stenskulp-
turer af en assyrisk halvgudinde. Der er også fundet inskriptioner 
med kileskrift fra Sankeribs søn, Asarhaddon (død 669 f. Kr.), som 
blev regent efter sin far og renoverede paladset (2 Kong. 19:36f).

Bodil

Mange protestanter praktiserer en form for faste i 40 dage mellem askeonsdag og påske.

I fastetiden samler nogle kirker ind for at kunne sende tøjdyr 
med bibelhistorier til børn i Syrien. Foto: Wildlife Storytellers.

Traditionelt vil folk få et 
askekors i panden under en 
gudstjeneste askeonsdag.

Denne skitse af kong Sankerib 
er malet på væggen i hans pa-
lads nær oldtidsbyen Nineveh.

Den 21. februar var det den 
internationale modersmålsdag, 
skriver Wycliffe Danmark. 

I anledning af dagen understre-
gede UNESCO’s generalsekre-
tær, Irina Bocova, at fl ersproget 
undervisning er af stor betydning. 
Men også i nogle kirker må mino-
ritetsgrupper kæmpe for retten til 
at bruge deres eget sprog.

Det fortæller Wycliffe-medar-
bejder Ed Lauber fra USA om i en 
artikel med overskriften ’Kampen 
om sproget’:

”Jeg læste for nylig noget, hvor 
en kristen fra Afrika skrev: ”Mit 
folks historie har været historien 
om et samfund, der kæmpede 
længe for retten til at bruge dets 

eget sprog til… at tilbede Gud”.”
Den samme kamp kæmpes 

mange andre steder, og nogle 
steder opgiver folk håbet om at 
få en bibel på deres eget sprog  - 
eller bare at holde gudstjenester 
på modersmålet. Det skyldes 
bl.a. en frygt for splittelse i kirken, 
hvis man åbner op for brug af de 

mindre sprog.
Men sådan er det ikke i virkelig-

heden, understreger Ed Lauber.

Oversættelser skaber enhed
”Vi undersøgte sagen, men 

det lod ikke til at være nogen reel 
risiko. Vi begyndte at oversætte 
til de mindre sprog, og det har 

ikke haft negativ påvirkning på 
kirkens enhed; tværtimod. Faktisk 
er større enhed i kirken en almin-
delig bivirkning ved bibeloversæt-
telsesprocessen.”

Nogle steder er børn blevet 
straffet for at tale deres sprog i 
kirken og i missionsskoler. Det 
har ført til, at nogle afrikanske 
kristne tror, at de ikke kan bede til 
Gud på deres eget sprog. De tror 
måske endda, at deres sprog og 
etnicitet ikke behager Gud, eller 
at han har forbandet dem.

- Men Bibelens Gud kræver 
ikke af folk, at de skal opgive 
deres sprog, når de træder ind 
i hans nærvær. Det bør vi heller 
ikke, slutter Ed Lauber.
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Kristne fi k bøde på 135.000 $ for
ikke at bage homo-bryllupskage 
Aaron og Melissa Klein, som ejer bageriet Sweet Cakes i 
Gresham, Oregon, blev idømt en bøde på 135.000 dollars, fordi 
de afslog at bage en bryllupskage til et lesbisk par.

Nu appellerer bager-parret afgørelsen. De understreger, at de 
ellers ikke nægter at handle med homoseksuelle i forretningen, 
men de kan ikke udtale sig om den aktuelle sag. 

Aaron og Melissa Klein er dog parate til at appellere sagen helt 
til højesteret.
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100 koptiske familier fl ygtet fra IS
Over 100 kristne familier er fl ygtet fra den nordlige region af 
den egyptiske Sinai-halvø, fordi terrorgruppen IS angriber de 
kristne og truer med stadig mere vold.

I de seneste uger er over syv koptiske kristne blevet dræbt. For-
rige torsdag angreb terrorister Kamel Youssef i hans hjem i byen 
el-Arish. De dræbte ham for øjnene af hans hustru og børn. Om 
onsdagen havde millitsen dræbt en anden kopter og brændt hans 
søn levende, hvorpå de efterlod ligene ved vejsiden. 

Gruppen ”Islamic State in the Sinai Peninsula” har i en video fra 
19. februar advaret om fl ere angreb mod landets kristne befolkning.  
Nogle af fl ygtningene fortæller om dødslister, som circulerer mellem 
IS-medlemmerne.

- Jeg bliver ikke for at vente på døden. Jeg lukkede min restaurant 
og tog afsted, fortæller Rami Mina til Reuters. Han fl ygtede fra el-
Arish sidste fredag.

Nabil Shukrallah fra kirken ”The Evangelical Church of Ismailia” 
fortæller, at over 100 familier er fl ygtet fra el-Arish. De fl este af dem 
har søgt tilfl ugt i kirkerne i Ismailia, mens andre har fået husly hos 
private i området. Kristne fra hele landet har sendt hjælp.

Sinai-halvøen har været IS’ højborg i Egypten, og især de koptiske 
kristne har lidt under terrorgruppens angreb. IS har endda beskrevet 
de koptiske kristne som deres ”yndlingsofre” i videoen.

Mange kristne klager over, at Egyptens regering ikke gør nok for 
at beskytte dem. Hvis sikkerhedsstyrkerne endelig bruger et par 
timer på opgaven, holder de sig langt fra de terror-ramte områder. 
Nu har fl ere menneskeretsgrupper og politiske partier startet en 
kampagne til støtte for de kristne i det nordlige Sinai.

- Det sted, de kristne familier har forladt, ligner er krigszone, 
udtaler kampagneledelsen til World News Service.
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’Vi måtte ikke tilbede på vort eget sprog’
I Afrika er det ikke en selvfølge, at man må bruge sit modermål.

”Hvis du taler til en 
mand på et sprog, han 
forstår, når det hans 
hovede. Hvis du taler til 
ham på hans eget sprog, 
når det hans hjerte.”
Nelson Mandela.
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Af Bodil Lanting

Mindst 24 læger i Ontario har 
fortrudt, at de i juni sidste år 
skrev under på, at de var villige 
til at yde aktiv dødshjælp.

De 24 læger har bedt om at få 
fjernet deres navne fra Canadas 
eutanasi-lov, ”Medical Aid in 
Dying” (MAID), mens yderligere 
30 underskrivere har udbedt sig 
betænkningstid. Lægerne havde 
alle et ønske om at hjælpe patien-
terne, men virkeligheden har vist 
sig at være helt anderledes, end 
de forventede.

Gør det ikke igen
- Nogle læger har oplevet 

det én gang, og det er overvæl-
dende og alt for svært. Det er 
dem, der siger: ”Fjern mit navn 
fra listen. Jeg kan ikke gøre det 
igen”, forklarer vicepræsident Jeff 
Blackmer fra Canadian Medical 
Association.

Indtil for nylig havde Ontario en 
liste med 137 læger, der var villige 

til at deltage i assisteret selvmord. 
Af disse var 107 villige til at give 
patienten en dødelig indsprøjtning 
eller ordinere en dødelig dosis 
medicin. De øvrige 30 valgte kun 
at vurdere patienternes situation.

Kriterier for dødshjælp
De mange læger, som har 

ønsket at blive slettet af listen, 
er dog ikke de eneste, der fi nder 
dødshjælp problematisk. Allerede 
sidste år meddelte fl ere canadi-
ske hospitaler, at de af religiøse 
årsager ikke ønskede at deltage 
i programmet.

For at komme i betragtning til 
assisteret selvmord i Canada skal 
en patient have en ”alvorlig og 
uhelbredelig sygdom”, lide fysisk 
eller psykisk og efter lægeligt 
skøn have udsigt til at dø en na-
turlig død inden for overskuelig tid.

Advokater har anbefalet læ-
gerne at forholde sig til en seks 
måneders periode, når de plan-
lægger en patients død. Men 
der er stadig mange gråzoner i 
vurderingen.

- Denne forvirring gør lægerne 
meget bekymrede, og der er 
mange, der bare trækker sig, 
siger Jonathan Reggler, der er 
læge på Vancouver Island. “Hvis 
lægen ikke leverer den medicinsk 
assisterede død ifølge loven, kan 
han eller hun risikere at blive 
sagsøgt for mord.”

Ikke overraskende
Alex Schadenberg, director 

for gruppen The Euthanasia 
Prevention Coalition, som ønsker 
at forebygge eutanasi, fi nder det 
ikke overraskende, at lægerne 
trækker sig fra det omstridte 
program.

- Det strider imod et men-
neskes natur at skulle dræbe et 
andet menneske, siger han.

Selv læger, som ikke har etiske 
skrupler med eutanasi, fi nder det 
svært at se på, mens et menne-
ske dør, efter at de har givet det 
en dødelig indsprøjtning, siger 
han. Derimod vil de læger, som 
ikke har samvittighedskvaler blive 
”eutanasi-eksperter”. 

- Jeg forudser, at der kun vil 
være nogle få læger i Ontario 
eller Canada, som udfører den 
slags eutanasi, og så bliver alle 
de andre læger tvunget til at 
henvise deres patienter til dem. 
Og der skal ikke mange læger til 
at få folk slået ihjel, slutter Alex 
Schadenberg.

Mange læger fortryder
tilsagn om dødshjælp 

Sudan vil ødelægge 25 kirker
Myndighederne i Sudan har planer om at ødelægge mindst 
25 kirkebygninger i Khartoum-området, skriver Morning Star 
News.

I juni 2016 skrev et regeringskontor i Khartoum en liste med navne 
og adresser på 25 kirkebygninger, som skal nedrives. De fl este af 
kirkerne ligger i Sharq al Neel (East Nile-området) i det nordlige 
Khartoum. Regeringen hævder, at kirkerne er bygget i modstrid 
med zoneplanerne og bl.a. ligger for tæt på boligområder. Men ifølge 
kristne ledere er det et led i en større aktion imod kristendommen. 
I februar fordømte de sudanske kirkers råd nedrivningsordren og 
bad regeringen genoverveje beslutningen eller tilbyde nye områder 
til kirkebygningerne.

- Dette er ikke en isoleret hændelse, den skal ses i det store 
perspektiv, siger pastor Yahia Abdelrahim Nalu fra den presbyteri-
anske kirke til Morning Star News. Han forklarer, at den islamistiske 
regering systematisk angriber kirkerne. Nedrivningsordren rammer 
mange kirkeretninger lige fra romersk-katolske til pinsemenigheder, 
hvorimod moskeerne ikke er berørt.

Ministeriet gav den 29. september sidste år kirkelederne i den 
presbyterianske kirke besked om, at de havde 72 timer til at forlade 
deres ejendom, som har været i kirkens besiddelse siden 1991. 

- Vi mødes stadig til gudstjenester der, men vi er hele tiden bange 
for, at nedrivningen skal starte, siger et medlem af menigheden, 
hvor op mod 150 samles hver søndag.

 Siden 2012 har Sudan ødelagt kirkebygninger og udvist kristne 
fra andre lande. Begrundelsen har som regel været, at bygningerne 
tilhørte Sydsudan. I april 2013 fastslog regeringen med henvisning 
til faldende befolkningstal i Sydsudan, at der ikke vil blive givet til-
ladelse til nye kirkebyggerier i Sudan.

 Sydsudan løsrev sig fra Sudan i juli 2011. Det skete, efter at 
præsident Omar al-Bashir, der er anklaget for krigsforbrydelser, 
havde svoret at indføre en strikt sharia-lov, samt kun at acceptere 
islamisk kultur og det arabiske sprog. 

Sudan er nummer fem på Åbne Døres 2017-liste over de lande, 
hvor kristne forfølges mest.
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Selv om assisteret selvmord 
er tilladt i Canada, er det 
svært for lægerne at se deres 
patienter dø som følge af fx en 
dødelig dosis medicin.

Selv læger, der ikke har etiske eller trosmæssige skrupler, fi nder det svært at yde assisteret 
selvmord, viser erfaringer fra Canada.

- De fl este læger vil afvise at 
dræbe. Men så vil de måske 
henvise til nogle få læger, som 
ikke har disse skrupler, siger 
Alex Schadenberg.

Flygtninge fra Sydsudan hjælper 
ADRA som frivillige i Uganda
Jane Dawa og Mauzu Scovia er to af de mere end 270.000 syd-
sudanesiske fl ygtninge i Bidi Bidi fl ygtningelejren i det nordlige 
Uganda. De fl ygtede fra Sydsudan for at redde deres eget og 
deres børns liv. I dag hjælper de ADRA med at hjælpe andre.

Jane og Mauzu fl ygtede fra et land i opløsning, efter at Sydsudan 
fi k sin selvstændighed den 9. juli 2011. En næsten 50 års borgerkrig 
mod Sudan havde kostet mere end 2 millioner livet. Allerede i 2013 
udbrød der kampe mellem Sydsudans præsident, Salva Kir, og den 
daværende vicepræsident, Riek Machar.

”Der bliver slået så mange mennesker ihjel i mit land. Derfor 
fl ygtede jeg”, siger Jane Dawa. Hun er 24 år gammel og gravid, 
men ved ikke, hvor hendes mand er. Han forsvandt i Sydsudan, og 
hun frygter, at han enten er blevet dræbt eller tvunget til at kæmpe 
for en af de stridende parter. 

Hjælper forældreløse børn
Mauzu Scovia ved heller ikke, hvor hendes mand er. En dag 

kom der nogen og tog ham. Samme historie fortæller mange andre 
kvinder i lejren, hvor langt de fl este fl ygtninge er kvinder med børn, 
eller børn, som er fl ygtet alene.

Jane og Mauza mødte fl ere forældreløse børn på vejen fra Syd-
sudan til Uganda. De tog børnene med sig og tager sig nu både af 
dem og deres egne børn.

De to kvinder er kommet i sikkerhed i Bidi Bidi, men livet i verdens 
andenstørste fl ygtningelejr er ikke let. Der er mangel på penge til 
nødhjælp, så madrationerne er blevet skåret ned. Vandforsyningerne 
er ustabile, og Jane kan ikke få lægehjælp i forbindelse med sin 
graviditet. Alligevel hjælper de to stærke kvinder andre som frivillige. 

Jane og Mauzu hjælper ADRA med at sikre hygiejnen i lejren, bl.a. 
ved at fortælle de andre fl ygtninge, hvor tankene med desinfi cerende 
væske er, og hvor vigtigt det er at bruge dem. 

- De hjælper også ADRA med at holde en tæt kontakt med andre 
fl ygtninge, så vi ved, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem. Deres 
indsats er uvurderlig! understreger ADRA Danmark. 

Bodil
 

Mauzu Scovia (tv) 
og Jane Dawa fra 
Sydsudan er frivil-
lige hjælpere i en 
fl ygtningelejr i det 
nordlige Uganda.
Foto: Jacob Nue 
Sønderstrup/ADRA 
Danmark.

Konferencens hovedtaler er 
Chawkat Moucarry, som bor i 
Storbritannien.

’Jeg var fremmed ... og I blev bange for mig’
Multietnisk konference:

Hvordan kan kirken hjælpe mod fremmedfrygt? Det spørgsmål ser 
Tværkulturelt Center på i Fredens Kirke i København d. 17.-18. marts.
På konferencen samles en ræk-
ke eksperter for at tale om tro, 
frygt og håb i en migrationstid.

Både internationale eksperter, 
danske kirkeledere og kristne 
fl ygtninge vil fortælle om at leve 
i tiden ”Efter Mosul: Kristne/mus-
limske relationer i Vesten og Mel-
lemøsten”, ”At leve med sorgen: 
Flygtninges psykiske kriser” og 

”Flugtens stemmer: Fortællinger 
om håb”.

Hovedtaleren, Chawkat Mou-
carry fra UK/Syrien, er interfaith-
specialist i den kristne nødhjælps- 
organisation World Vision, der 
arbejder i over 100 lande. 

Han er født og opvokset i Sy-
rien, har en phd.

 i islamiske studier fra Sor-
bonne Universitet i Paris og bor 

nu i England. Han er forfatter 
til en række bøger om islam og 
kristendom.

Autoriseret psykolog Olu Rob-
bin-Coker (DK/Sierra Leone), 
som bor i Holstebro, vil bl.a. tale 
om fl ygtninges traumer.

Blandt de danske talere er ind-
vandrerpræst Niels Nymann Erik-
sen og biskop Steen Skovsgaard.

Bodil
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Af Ingunn Marie Ruud
Kristeligt Presse Kontor, Norge.

- Vi er forpligtet på de kristne 
værdier, og det er den fælles 
arena, vi har hvertandet år. Det 
er rart at sidde ned i to dage og 
faktisk være enig med, hvad 
man lytter til.

Eskil Reite deltager i Oslo 
Symposium for tredje gang med 
sin kone Anita A. Reite.

- Jeg synes, vi skal have lidt 
fl ere kristne værdier ind i politik. 
Det er meget af grunden til, at 
vi er her. Vi bør blande politik og 
religion mere, mener Reite.

Stå op for Israel
Parret følges med deres Israels-

ven og parrets fælles veninde 
Sølvi Sandbakk fra Bodo.

- Det er også et seminar, hvor 
de står op for Israel, og det bety-
der vældig meget for mig. 

Mellemøstens eneste demo-
krati bliver ikke fremhævet i 
medierne i Norge, så her kan 

det være nyttigt at være med for 
mange, der ikke har gjort op med 
sig selv, hvad de skal mene om 
det, der sker dér, siger hun.

Oslo Symposium er et værdi-
konservativt forum ledet af Bjarte 
Ystebø, redaktør af den ugentlige 
avis Norge IDAG. Konferencen 
blev holdt første gang i 2011 og 
samler hvertandet år værdi-kon-
servative kristne til møder med 
politikerprofi ler, samfundsdebat-
tører, ministre og internationale 
gæster.

Oslo Symposium placerer sig 
til højre i norsk politik, og kampen 
for en ikke-socialistisk regering 
og engagementet for Israel er 
centralt.

Deltagerne i Oslo Sympo-
sium er, ifølge Ystebø, optaget af 
kristne værdier, og hvordan de 
bedst påvirker samfundet.

- De, der kommer her, er men-
nesker, der har en kærlighed til 
vores land og ønsker, at det skal 
være påvirket af kristendom og 
kristne værdier, siger Ystebø.

Kan ikke passe nok på
At de værdikonservatives syns-

punkter ikke kommer til udtryk 
i medierne, er noget, mange af 
deltagerne føler.

- Jeg føler, at de konservative 
kristne synspunkter undertrykkes 
og lyttes meget lidt til. Jeg tror, 
Oslo Symposium er en meget 
vigtig begivenhed, især fordi der 
snart skal være nyvalg, og så er 
det vigtigt at vise støtte til de syns-
punkter, der kommer frem her, 

siger Sigrun Urdal Bøje fra Molde.
De fl erårige deltagere Vivi-Ann 

og Knut Goderstad er enige.
- Jeg tror,   at vi lever et helt 

liv, og at kristendommen er en 
vigtig del af politik. Det har været 
tilfældet i hele vores historie, og 
vi må ikke glemme det, siger 
Knut Goderstad, som er aktiv i 
Normisjon i Arendal.

Kristne bliver mere 
politisk aktive

Wanda Villa Wilkens fra Zion 
Pinsekirken i Molde har et klart 
mål for deres deltagelse på Oslo 
Symposium.

- Jeg har valgt at komme her 
for at være lidt mere politisk 
bevidst og tænke over, hvilket 
parti jeg ønsker at stemme på, 
siger Wilkens, der for første gang 
deltager i år.

- Det er vigtigt at have et forum, 
hvor kristne samles og fi nder fæl-
lesskab med hinanden på tværs 
af de kristne forskelle, for at se 
hvad der sker med værdierne i 
vores land, fortsætter hun.

Haldis Kleppe Akselsen og Jan 
Roger Akselsen er også i Oslo 
Symposium for første gang i år.

- For et par år siden læste vi 
bogen ”Søn Hamas” af Mosab 
Hassan Yousef, og da vi så, at 
forfatteren ville være her, måtte vi 
benytte lejligheden, siger Haldis 
Kleppe Akselsen.

Hun mener, at det er vigtigt, 
at der er et forum, hvor man 
kan høre indlæg og debatter om 
værdipolitik.

- At være en kristen er en na-
turlig del af hverdagen, og det vil 
også påvirke vores beslutninger 
og de valg, vi træffer om, hvem 
der skal regere i Norge, og hvilke 
love vi skal have.

Ikke diskvalifi cere kristne
Organisatoren Bjarte Ystebø 

tvivler på, at de, der tror,   der sker 
en uheldig sammenblanding af 
religion og politik, selv har været 
med på arrangementet.

- Her er det politiske argu-
menter, der bliver fremført. Det 
bør ikke være sådan, at kristne 

diskvalificeres fra at deltage i 
den politiske debat. Det er helt 
naturligt, at de er med, og de, der 
mener noget andet, tager efter 
min mening fejl, siger han.

Han siger, at konferencen i år 
har et rekordstort antal deltagere 
med over 600 betalende gæster. 
Sidste gang var der omkring 450 
betalende. Men han indrømmer, 
at gennemsnitsalderen for delta-
gerne er relativt høj.

- Der er mennesker i alle aldre, 
men med vægt på modne men-
nesker. Det er dem, der er mest 
frygtløse og mest brændende, 
både når det gælder Israel og når 
vi taler om at kæmpe imod seku-
larisering, siger han og tilføjer:

- Vi ønsker, at Norge forbliver et 
kristent land, og det bliver det ikke 
ved med, hvis ikke vi kæmper for 
det. En del af kampen er ved at 
etablere sig i den offentlige debat. 
Oslo Symposium er en indsats, 
der har været meget vellykket. 

Tro og politik hører sammen
Den venstreorienterede og verdslige presse – og nogle af de etablerede kirkelige magthavere – kaldte Oslo Symposium for højreorienteret.

Men de kristne værdier og holdninger udelukkes fra medierne, mente det rekordstore antal kristne deltagere.

ISRAEL-VENNER: Eskil og Anita A. Reite fra Stathelle mødte 
Sølvie Sandbakk fra Bodø på en tur i Israel. Nu er de sammen 
på Oslo Symposium for tredje gang.

VIGTIGT FORUM: Veninderne Sigrun Urdal Svingen (t.v.) og 
Wanda Villa Wilkens fra Molde mener, Oslo Symposium er et 
vigtigt forum for værdikonservative synspunkter.  

FØRSTE GANG: Jan Roger og Haldis Kleppe Akselsen fra 
Klepp er på Oslo Symposium for første gang. 

Bjarte Ystebø - Deltagerne 
elsker vort land.

Udover hovedtaleren Mike Huckabee havde 29 andre talere 
ordet i løbet af de to dage. Det var ikke kun politikere og jour-
nalister, men også ”almindelige mennesker”, som havde taget 
initiativ til bevægelser og debat. Eller mennesker, som var blevet 
uretfærdigt behandlet af pressen. Alle indlæg blev optaget og 
udsendt over tv-kanalen Visjon Norge. De ligger nu frit tilgænge-
ligt på YouTube under Oslo Symposium. 
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Huckabee om Donald Trump: 

Trump var ikke mit første valg... 
Men der var brug for et folkeligt opgør med magthaverne i Washington, fi nansfolkene i New York og fi lmindustrien i Hollywood. 

Af Henri Nissen

– Mange er bekymrede over 
valget af Donald Trump. Han 
var heller ikke min favorit til 
præsidentvalget. Det var jeg 
selv!

Med humoristiske bemærk-
ninger som denne begejstrede 
præsident-kandidaten Mike 
Huckabee hurtigt de ca. 750 
deltagere på Oslo Symposium i 
weekenden.

Huckabee var – ligesom ved 
sidste valg – med i opløbet om at 
blive Republikanernes præsident-
kandidat. Den tidligere guvernør 
i Arkansas blev dog overhalet af 
Donald Trump. 

Og Huckabee havde selvironi 
nok til at joke om sit nederlag:

– I regnede nok med, at det var 
nemt at invitere mig, for jeg havde 
jo alligevel ikke andet at lave efter 
mit nederlag, sagde han.

Brug for et opgør med
de politiske magthavere

Når det gjaldt præsident Trump, 
så var han altså ikke Huckabees 
”første valg”.

– Men jeg skynder mig at 
tilføje, at han var mit andet valg, 
sagde han. 

– Det vil undre mange. Men 
vore politiske institutioner i USA 
havde brug for at blive vendt op 
og ned. Både Demokrater og 
Republikanere. Vi havde masser 
af bureaukrati. Dem, der levede 
i bureaukratiets boble, havde et 
godt liv.

Men mange fra arbejderklas-
sen følte, at jo mere de sled i det, 
jo længere kom de bagefter. 

Der var langt fra boblerne New 
York, Washington og Hollywood til 
kulturen i resten af USA.

Valgoversigterne viste det. 
Små striber af blåt på øst og 
vestkysten. Men resten af landet 
var ”overfl yvningsområder”, hvor 
politikerne ikke kommer, når de 
rejser fra øst til vest.

Mange er ekstremt rige, men 
stadig fl ere er meget fattige.

Det bekymrede Trump. Men det 
er ikke det, man hører fra medi-
erne – men han kan jo heller ikke 
li’ dem, bemærkede Huckabee.

Alle har ret til liv
– Jeg gik selv ind i politik, fordi 

jeg var pro-life (for menneskeliv). 
Hvis man devaluerer sine med-
mennesker og kalder nogle mere 
eller mindre værd end andre, 
går man imod de udødelige ord i 
USAs forfatning fra 1776.

Vi mener, at disse sandheder 
er selvindlysende:

Alle mennesker er skabt lige 
og har af deres skaber fået visse 
umistelige rettigheder som liv, 

frihed og retten til at søge lykke.
Det er grundlaget, som USA 

bygger på, uanset om man har 
ejendom eller kommer fra en 
særlig familie etc. Vi har disse 
rettigheder, fordi Gud har skabt 
enhver. Derfor er jeg pro-life.

Som kristen tror jeg ikke, at 
Jesus døde mere for nogen end 
for andre. I mange kulturer er 
man bundet til den situation, man 
er født i – et kastesystem. Man 
kommer ingen vegne.

Fattig opvækst
– Jeg voksede op i et meget 

fattigt hjem. Min mors hjem havde 

ikke gulv og intet rindende vand. 
Min far havde to job for at 

kunne betale huslejen. 
Min far og hans forfædre havde 

aldrig gået i gymnasiet, for da slet 
ikke at tale om universitetet. 

Jeg var mønsterbryder, fordi 
mit land siger, at måske bliver 
man født fattig, men man behøver 
ikke forblive i fattigdommen.

Jeg tror ikke, at noget men-
neske kan undværes. Gud elsker 
barnet med Downs lige så højt 
som kaptajnen på football-holdet. 

Kåre Kristiansen talte om pro-
life (menneskeværd), før der var 
noget, der hed sådan.

Kærlighed til Israel
– Kåre Kristiansen talte også 

meget om etableringen og be-
skyttelsen af Israel som nation.

– Mange har irrationel mod-
stand mod Israel, sagde Huck-
abee. Han fortalte, at han besøgte 
Israel og hele Middelhavsområ-
det som 17-årig sammen med 
en ven. Det var i 1973, kun tre 
måneder før Yom Kippur-krigen.

Selv om de havde gode op-
levelser i hele Mellemøsten, så 
følte han sig straks hjemme, da 
de kom til Israel. Han følte straks, 
at Israel var et enestående sted 
på kloden. Han følte, at det var 

noget åndeligt.
– Den eneste forklaring på 

Israels eksistens er Guds indgri-
ben. 1967-sejren skyldes Guds 
ufattelige indgriben, sagde han 
og tilføjede:

– Dér startede min 44-årige 
kærlighed til Israel. Jeg har rejst 
frem og tilbage fl ere gange, end 
jeg kan tælle. Nogle gange rejser 
jeg med kristne, somme tider med 
jødiske grupper. Men jeg elsker 
Israel, fordi Gud elsker landet. 
Hvordan kan lade være med at 
elske det, Han elsker?

Bibelske grænser
– Jeg véd, at jeg måske nu 

siger noget, der betragtes som 
politisk ukorrekt, når man spørger 
mig: Hvor mener du, at græn-
serne skal være?

Jeg mener at grænserne ligger 
fast. Det var dem, Gud talte til 
Abraham om for 3800 år siden. 
Sådan skal grænserne være! 

(Se 1. Mosebog 15,18, red.)
– Folk mener ikke, at Israel skal 

okkupere områder. Men det er 
deres eget land, og vi må støtte 
dem, opfordrede Huckabee.

Auschwitz tæt på helvede
– Kz-lejren Auschwitz er det 

nærmeste til helvede, vi kan se 
her i verden. Det blev bygget 
for at udslette 10.000 jøder om 
dagen. Jeg anbefaler alligevel 
et besøg. Hvis det ikke var for 
de allieredes indgreb – og Guds 
indgriben – ville enhver jøde have 
været udslettet, sådan som Hitler 
ønskede det.

Primierminister Netanyahu 
(som er en god ven  af mig gen-
nem 20 år) siger, at det, der skete 
i Auschwitz, aldrig vil ske igen, for 
staten Israel vil forsvare jøderne 
denne gang.

Hvorfor er så mange kristne så 
stærke venner af Israel – endda 
mere venner end jøderne i USA?   
spurgte Huckabee og svarede 
selv: Du kan være jøde uden at 
have noget med kristendommen 
at gøre, men jeg kan ikke være 
kristen uden at godtage det, der 
har med Gamle Testamente at 
gøre. Jeg tror, at Bibelen i sin 
helhed er Guds ord.

Men jeg ville også være for 
Israel, selv om der ikke var teo-
logiske grunde til det, for Israel 
er det eneste demokratiske land 
i Mellemøsten. 

Det er det mest frie land mht. 
ytringsfrihed og religionsfrihed. 
Intet arabisk land beskytter kirker 
og synagoger. Men Israel beskyt-
ter de steder, som kristne og 
muslimer holder for hellige. Der 
er masser af diskussion mellem 
politikere i Israel, og pressen i 
Israel er meget kritisk. Der fi ndes 
heller ikke andre lande i Afrika 

og Asien, hvor kvinder har fuld 
ligestilling, som i Israel.

Israel har bragt os mange 
fordele. USA har aldrig skullet 
beskytte Israel med egne trop-
per. Vi har givet dem assistance 
og materiel. Men israelerne har 
selv betalt den dyreste pris med 
de mennesker, som har forsvaret 
landet med deres eget liv.

Israel har givet verden flere 
Nobelprisvindere end noget an-
det land i verden. Fra det lille land 
med en håndfuld millioner men-
nesker kommer videnskabelige 
landvindinger, som ingen andre 
steder fra. Vandmeloner, mobil-
telefoner, medicin som forlænger 
menneskers liv skyldes israelere.

Jeg er ikke her som landets 
ambassadør. Men angrebene 
mod Israel er irrationelle og 
vanvitttige. Vi skal i stedet være 
taknemmelige for deres land-
vindinger og alt godt, de giver 
verden.

Der bliver ikke fred
– Jeg ville gerne se politiske el-

ler militære løsninger skabe fred. 
Men det vil ikke ske. Konfl ikten i 
Mellemøsten vil aldrig blive løst. 
Det er min teologiske holdning.

Freden kunne heller ikke ska-
bes af den fredsaftale, der blev 
indgået i Oslo. Den aftale viste 
sig heller ikke at være så fredfyldt.

For problemet har at gøre med 
svaret på spørgsmålet: ’Tror du, at 
Guds løfte til Abraham gælder for 
Ismaels efterkommere eller Isaks 
efterkommere?’

Svaret afgør din holdning til, 
om Israel er den retmæssige 
arving til landet. 

Og folk indvender: Jamen, 
hvad med palæstinenserne?

Men ”palæstinenserne” var 
et begreb, som Yasser Arafat 
opfandt ud af ingenting i 1962.

Palæstina var ikke en nation. 
Det var ikke et folk dengang. 
Undersøg det selv. Nævn palæ-
stinensernes første konge eller 
premierminister. Hvor lå deres 
første hovedstad, og hvad er 
deres historie? 

Og hvis du tvivler, så se fi lmen 
Exodus, som handler om jøder-
nes rejse fra Europa til deres 
forfædres hjemland Israel efter 2. 
verdenskrig. De søgte et sikkert 
sted at bosætte sig.

Gennem hele fi lmen, som er 
fra ca. 1960, taler Paul Newman 
om det jødiske folk som palæsti-
nensere – det ord gjaldt nemlig 
alle beboere i dette landområde. 

Indtil 1962 sagde ordet ikke 
noget om, hvorvidt man var jøde 
eller araber eller muslim, sagde 
Huckabee. Han sluttede med den 
historie, som er fortalt på forsiden.

Læs også leder side 6.

Bjarte Ystebø overrækker Kåre Kristiansen-prisen til guvernør Mike Huckabee. Prisen er indstiftet 
til minde om den tidligere leder af Kristeligt Folkeparti, som trådte ud af Nobelpris-komiteen, da 
fl ertallet besluttede at give fredsprisen til Yasser Arafat. Han betragtede det som en hån overfor 
jøderne at give ”freds-prisen” til en terrorist, som havde så mange menneskeliv på samvittigheden.

Udfordringens redaktør Henri Nissen fi k mulighed for en kort samtale med den tidligere præsi-
dentkandidat og guvernør Mike Huckabee under besøget på Oslo Symposium. ”Vi har ofte skrevet 
om dig i Udfordringen,” fortalte Henri. ”Var det positivt?” spurgte Mike Huckabee spøgefuldt. Han 
takkede i øvrigt for, at Udfordringen fortæller sine læsere troværdige nyheder om Israel.
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Husk: 5% rabat, hvis du holder Udfordringen! - PORTo KUn Kr 29,- (Bortset fra express)

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

Guider til fordybelse og fornyelse
- hjælp til personligt bibel-studie eller fælles brug i studiegrupper (obs! godt tilbud på 5 stk.)
Disse studieguider vil forny dit åndelige liv gennem fordybelse i den bibelske tekst, hvad enten du underviser, er gruppeleder eller bare ønsker 
en ny dimension i dit personlige kristenliv. Gør dit bibelstudium til en personlig opdagelsesrejse ind i Ordets og Åndens spændende verden. 

Studieguide til Lukasevangeliet
Find fred i troen på Jesus som frelser
144 sider, stort format, paperback, 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Studieguide til 2. Korinterbrev
Lær at blive en trofast kristen
78 sider, stort format, paperback 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Studieguide til 1. Korinterbrev
Styrk dit fællesskab med andre kristne
78 sider, stort format, paperback 99,-
Tilbud: 5 stk. for kun 200 kr.!

Det hele i én bog
Studieguiden er inddelt i to dele.

Første del indeholder:
- Den originale tekst fra Bibelen på hverdags-
dansk.
- Studiekommentarer om tekstens historiske, 
geografi ske og kulturelle baggrund, alt sammen 
fortalt på en frisk og letforståelig måde.
* Noter der hjælper dig til personlig tilegnelse af 
stoffet.
* Kort, diagrammer og personportrætter, der gør 
teksten aktuel og nærværende.

Anden del indeholder:
* 13 lettilgængelige lektioner der stimulerer til 
eftertanke, diskussion og praktisk anvendelse.
* Spørgsmål der hjælper til yderligere fordybelse.
* Masser af plads til at skrive svar og personlige 
iagttagelser.
* Spørgsmål efter hver lektion, der hjælper dig til 
at konkretisere en personlig handlingsplan.

At vokse i tro - og tage nye skridt i praksis...

Hvis nogen spurgte dig: ’Hvordan vandrer du i Ånden?’ 
Hvordan ville du så svare? 

Michael Eaton tager dig systematisk gennem Galater-
brevets kapitel 5 og 6 og underviser om, hvordan Gud 
har tænkt sig, du skal leve. Han viser, hvordan galaterne 
mistede deres frelsesglæde.

Han hjælper dig til at opdage og sejre over lovtrældom i 
dit eget liv. Han introducerer kærlighedsbudet og forklarer, 
hvordan du kan modstå fristelser og bære Åndens frugt. 

Michael Eaton voksede op i London, men bor nu i Kenya. 
Han er en af lederne af Crisco Fellowship i Nairobi. Der kommer 
omkring 2.000 til deres bønnemøder.

Tænker du, når du hører andre bede: ”Jeg ønsker at være 
lige så tæt på Gud. Men hvordan skal jeg begynde?”

Mike Bickle fokuserer på, hvor vigtig forbønnen er og gi-
ver praktisk undervisning i bønnens hindringer, at meditere 
over Ordet og at bede i fællesskab. 

Øvelser hjælper dig med at udføre det i praksis, som du 
lærer i teori. Øvelserne vil engagere dig i at lære skriftste-
der udenad og i at meditere over dem, i at skrive dine egne 
meninger ned og i praktiske opgaver. 

Mike Bickle har grundlagt International House of Prayer 
(IHOP) i Kansas City. Han er en kendt og elsket karismatisk 
præst og konferencetaler. 

Studie-
guide: 
Dynamisk 
forbøn - to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig 
brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

Studie-
guide: 
At vandre 
i Ånden
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

”Jeg sagde til Herren: ”Hvad er mit problem med hensyn 
til bøn?” Og Han svarede: ”Du gør det ikke!”

Det var den barske realitet, som ramte C.J. Mahaney, 
før han begyndte at få disciplin i sit kristne liv.

Jesus havde åndelig disciplin. Der var en klar forbin-
delse mellem Hans indvielse i det skjulte og Hans kraft. 
Mahaney udfordrer dig til at ofre det, der er nødvendigt, 
at udøve selvkontrol og undgå ”harmløse” aktiviteter, 
som hindrer din tjeneste for Gud.

C. J. Mahaney har bl.a. været præst i Covenant Life kirken 
i Gaithersburg, USA, og leder af den apostolske gruppe af 
People of Destiny, som opretter og understøtter lokale kirker.

Studie-
guide: 
Åndelige
Discipliner
- to 
måneders 
udaterede 
studier, 
ideel til 
daglig brug.

50 kr. /stk.

Tilbud:
5 stk til 
100 kr.

OASIS-serien er fra 1990’erne - og sælges derfor billigere. Den er af høj åndelig kvalitet! Skrevet af ledere, der selv har praktiseret budskabet.
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Anmeldt af Josua Christensen 

Efterfølgelse er at følge efter 
Jesus Kristus og handler om, 
at vi skal blive som menneske-
sønnen og som hans disciple 
vokse ind i den tjeneste, men-
neskene oprindeligt var skabt 
til. (s.9)

Tankevækkende antologi
Tre DanskOase-mænd har 

samlet en inspirerende mængde 
af tekster. 32 kapitler med vidt 
forskellige perspektiver på det 
af følge Jesus Kristus. Formålet 
er at inspirere til involvering, ”at 
lade ’kirke’ tage form efter kirkens 
formål – at hjælpe mennesker til 
at leve i tro – i lokalsamfundet og 
i storbyen, på helsemesser og i 
konfi rmandstuen, i hjemmet og i 
den store verden.” (s.11) Og det 
må siges at være lykkedes, for 
der er i udpræget grad tale om 
at dele ud af erfaringerne med 
evangelisation, mission, diakonal 
tjeneste og alle de andre måder 
at leve i tro på, som ikke nødven-
digvis lader sig kategorisere i de 
ovennævnte kasser.        

Kristen er oprindeligt et øge-

navn, skriver Ole Skjerbæk Mad-
sen i et af de første afsnit i denne 
tekstsamling om nutidens erfaring 
med efterfølgelse. De første krist-
ne fi k deres navn pga. den megen 
tale om Kristus, og de opfattede 
da også tydeligt deres mission 
som en sendelse fra Jesus, som 
igen var sendt fra Faderen. Og 
dermed er det første grundlæg-
gende pejlemærke for moderne 
kristenliv etableret, det handler 
om, at mesterens liv og kald sæt-
ter dagsordenen i vore liv. Discip-
lene lærte, mens de var på farten 
med mesteren. De lærte ved ord, 
handlinger og gennem relationen 
og undervisningen, som faktisk er 
det ordet discipel, udspringer af. 
Omsættes det til et pejlemærke, 
får det den betydning, at vi kun 
kan være kristne ved at være i 
bevægelse og se, høre og gøre 
som mesteren. 

At efterlade noget i for-
følgelsen af noget større

Det at følge Jesus betyder 
derfor også at sige farvel til noget, 
i en fortsat omvendelses- og hel-
liggørelsesproces, for at Kristus 
kommer til at vinde skikkelse i os, 
eller sagt med andre ord: for at vi 

kommer til at bære hans identitet. 
Apostlene forlod fiskegarn og 
toldboder, men vi kaldes til at 
vende os fra kirkens splittelse, 
falsk demokratisme og fordøm-
mende og bedrevidende adfærd, 
siger Skjerbæk Madsen. Vi må 
også overveje vore prioriteter, 
for Guds rige bryder forstyrrende 
ind i verden, med en himmelsk 
dagsorden, som udfordrer frem-
herskende værdier.                        

Fra dåb til CrossYoga
Hvordan griber vi det an - 

det der med adlyde Jesu kald: 
”følg mig!”? Det behøver vi ikke 
savne svar på efter at have læst 
denne bog. Elon Jepsen og 
Peter Heini Glistrup, som begge 
er sognepræster, tager fat med 
dåbsoplæringen. Med den og 
konfi rmationsundervisningen har 
folkekirken fat i den lange ende 
ift. at undervise i efterfølgelse, 
for familierne og teenagerne er 
indskrevet i en sammenhæng, 
hvor det er helt naturligt at lade 
denne dimension af troen fylde. 
Præsterne står på den måde 
på sikker grund, når de giver sig 
i kast med dåbsundervisning, 
konfirmationsundervisning og 

den slags. 
Anderledes udfordrende kan 

det opleves, når talen falder på 
CrossYoga. For hvad er det, og 
kan man det? Det er der nok fl ere 
meninger om, men Rie Frilund 
Skårhøj pointerer i kapitlets over-
skrift: ”Jesus kalder i en kropslig 
tid”, at mennesker i dag er optaget 
af motion, kropslig sundhed osv., 
og at et fokus på Jesus i den 
kropslige opøvelse kan være 
vejen til egentlig discipelskab 
for mennesker, som ellers ikke 
søger ham.  

Af pladsmæssige hensyn kan 
jeg slet ikke komme ind på alle 
de kreative, inspirerende og 
rørende eksempler og forklarin-
ger på efterfølgelse, som bogen 
indeholder; men uanset om man 
gerne vil kombinere fælleskab-
mad-og-evangelisation, eller om 
man er optaget af, hvordan man 
kan komme fri af nogle af de 
bindinger, som forhindrer efter-
følgelsen, så er der en mængde 
tankevækkende og trosstyrkende 
kapitler i bogen. 

Slutteligt minder Morten Munch 
om noget, som er nok så væsent-
ligt, for at de kristne ikke forfalder 

til farisæisme og loviskhed: ”Uden 
Åndens levende, iboende og 
inspirerende nærvær kommer 
vi selv til at stå som ansvarlige 
for, at evangeliet sætter sig frugt 
i hverdagen” (s.311). Det er 
balancen mellem det at leve og 
handle i tro, og samtidig være 
helt overgivet til og afhængig af 

Gud, som alene giver væksten. 
Det er sund forkyndelse og en 
god pointe at få med.   

Andreas Ø. Nielsen, Daniel 
Hougaard og Kristian N. Kap-
pel: Følg mig - Invitation til at 
leve i tro • 326 sider • 199,00 kr.
Mediacellen                    

Følg mig – invitation
til at leve i tro

BOGLANCERING OG FOREDRAG
Sandt Liv i Gud og Forlaget Scandinavia i samarbejde med Københavns Kulturcenter inviterer til

Kristen profeti - Vassula Rydén

Himlen er virkelig, helvede ligeså netop er udkommet på 
Scandinavia, inviteres du/I til boglancering og foredrag. 
Denne aften vil Niels Christian Hvidt give et overblik over emnet kristen profeti med eksempler på 
profeter fra historien og i dag med særligt fokus på Vassula Rydén, Vassula Rydén regnes som vor 
tids kendteste profetskikkelse, der som Guds talerør videregiver Guds Ord. 

Niels Christian Hvidt blev i 1997 cand. theol. fra Københavns Universitet, efter samme år at have 
fået tildelt universitetets guldmedalje for en afhandling med titlen ”Profeti og åbenbaring”. Han er 

Det vil være muligt at købe bogen Himlen er virkelig, helvede ligeså til arrangementet.

begrænset antal pladser

 

Københavns Kulturcenter

Velkomst

-

PROGRAM
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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

-

Højesterets voteringsprotokoller er i ældre 
sager (mere end 75 år gamle) åbne for offentlig-
heden og siges undertiden at være fascinerende 
læsning. 

En præst blev ved en dom af 21. okt. 1903 fri-
fundet af Højesteret i en straffesag, hvor han havde 
vægret sig ved at vie en fraskilt murersvend (Tids-
skrift for Retsvæsenet 1904, s. 307.ff). 

Et argument under voteringen lød ifølge den 
gamle protokol således: 

”Tiltalte er præst i en folkekirke, der er fuldstændig 
sammengroet med staten, og en af hans vigtigste 
pligter er at foretage vielser.” 

Netop denne holdning synes at være karak-
teristisk for regeringens advokat i den sag, som 
behandles af Højesteret d. 16. marts 2017. 

Han hævder, at folkekirken er statskirken i en 
sådan grad, at den i ét og alt er fuldstændig sam-
mengroet med staten. Spørgsmålet er, om dette har 
været grundlovsgivernes vilje.

Efter at et udvalg i 1849 havde arbejdet med 
netop dette spørgsmål, blev en betænkning afl eve-
ret d. 22. feb. med følgende bemærkelsesværdige 
erklæring (citat): 

”Udvalget har set det som afgjort, at den i Kon-
geloven begrundede opfattelse af Den evangelisk-
lutherske kirke som statskirke måtte opgives i en 
grundlov, som vedkender sig religionsfriheden…” 

(Rigsdagstid. Spalte 1481-82). 
Heraf kan udledes, at kammeradvokatens 

fortsatte påstand, at det er i grundlovens ånd, at 
’folkekirken er så fuldstændig sammengroet med 
staten, at den må betragtes som ’en ren statskirke’ 
(der helt og holdent styres af folketinget og kirke-
ministeriet) er i modstrid med den grundlovgivende 
rigsforsamlings opfattelse.

Rigsdagsudvalgets 22. februar-betænkning, 
1849, ser det som en ’afgjort sag’ (der altså ikke 
længere er til debat), at (citat): ’Kongelovens op-
fattelse (at den evangelisk-lutherske kirke er en 
statskirke) herefter må opgives’! 

En sådan indstilling, hedder det, ’kan aldrig 
forenes med en grundlov, som vedkender sig reli-
gionsfriheden…’

Dermed er det sagt! 
Hvis grundlovsfædrene d. 16. marts 2017 hører 

kammeradvokatens påstand om folkekirken som 
’en ren statskirke’, vil de fra deres grave råbe: 
”Den mand vedkender sig ikke grundlovens ord 
om religionsfrihed!”

Se mere på: 
www.medgrundlovskallandbygges.dk
Støt foreningens retsag mod staten på:
Frøs Herreds Sparekasse: 9740 – 0003445526

Er kirken
’sammengroet 
med staten?’

Kommentar af journalist 
Johny Noer

Synspunkt Gadeklumme

Af Bo Henriksen
Gadekirken, København

Brug dine hænder!

Ugens emner
* Søg 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 jævnligt 
for kommunen og tilmeld jer på forbedere@udfordringen.dk

”Hvordan gjorde du?” 
Bestyrtede, overraskede eller fjogede an-
sigtsudtryk efter helbredelse på gaden er en 
fantastisk oplevelse. 

Kraften i navnet Jesus er meget mere tros-
givende, når sygdommen forsvinder på min 
kommando, end hvis jeg læser om det i en bog. 
Mirakler er tegn for de ikke-troende, og de fl este 
vil gerne høre om evangeliet, når de har oplevet 
Gud på deres egen krop.

Sygdom og helbredelse af syge er en åndelig 
kamp. Mental eller fysisk lidelse kommer direkte 
eller indirekte fra Djævelen og er undertrykkelse. 
Gud bruger ikke sygdom til at helliggøre eller 
disciplinere os, og han går aldrig i ledtog med 
Djævelen. Han går heller ikke imod sit eget ord, 
som siger, at ”ved hans sår blev vi helbredt.”

Nogle forklarer manglende helbredelse med 
blandt andet synd og utilgivelighed. Måske var 
Jesus heldig. Alle, som kom til ham, blev helbredt. 
Ikke én eneste havde åbenbart løjet, stjålet eller 
haft utugt. Jo selvfølgelig havde de det! Efter hel-
bredelsen sagde Jesus: ”Gå, og synd ikke mere.”

Manglende kraft kompenseres ofte ved at tolke 
Bibelen, så den er i overensstemmelse med vo-
res erfaringer. Jakob skriver, at en syg blot skal 
gå til menighedens ældste. ”Så vil troens bøn 
frelse ham, og Herren vil gøre ham rask,” men i 
menighederne ser man mange syge. Enten tager 
Jakobs Brev fejl, eller også gør vi. 

Ofte siger kristne, at Gud bruger læger. Det er 
en sandhed med modifi kationer. Hvis Gud virkelig 
brugte læger, ville så mange patienter vel ikke 
blive fejlbehandlede, få bivirkninger, ødelægge 
andre dele af kroppen på grund af medicin, osv. 
Jesus helbredte alle og var Guds udtrykte billede.

Når vi er ude på gademission,  oplever vi sejre 
og nederlag. Det er frustrerende, når folk ikke 
bliver helbredt, men hvis vi ingenting gør, sker 
der jo heller ikke noget. Alle kristne kan helbrede. 
Disse tegn skal følge dem, der tror, sagde Jesus. 
De skal lægge hænderne på syge, så de bliver 
raske. Det handler ikke om spe-
cielle åndelige kvalifi kationer, 
men et kald til at træde ud i 
medfølelse.

Bo Henriksen har også skrevet mini-bogen 
”Et Trompetkald for Krigere - ny gademis-
sion”, som giver indblik i glæder og mod-
stand fra det virkelige liv uden for kirkens 
mure. 
Bogen er et kampråb til mænd og kvinder, 
som har et ønske om at stille sig til rådighed 
for Helligånden.
- Vi befi nder os midt i en åndelig kamp, hvor 
én af de største slagmarker er gaden - dér 
færdes alle, siger Bo Henriksen.
Kan bestilles på Udfordringen eller
hjemmesiden Hosianna.dk.  
49 kr./stk. eller 5 stk. for 100 kr. 
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Dette hører du ikke om i pres-
sen: Russisk rockgruppe hjæl-
per narkomaner og kriminelle 
til et normalt liv. 

Satellit-tv giver skoleuddan-
nelse til børn i Mellemøstens fl ygt-
ningelejre. Muslimske børn lærer 
Bibelens fortællinger i Albanien. 

Og fattige og forældreløse in-
diske småbørn kommer væk fra 
Indiens banegårde, hvor de ellers 
bor mellem skinnerne, sniffer lim 
og tigger sig til føden.

Rockgruppe og 
jernbanebørn

Men det kan man høre på Aktiv 
Missions årsmøde søndag den 
19. marts lige efter gudstjenesten 
i Karlslunde Strandkirke ved 
København.

På årsmødet vil det russiske 
rockband Drusjki holde en mi-
nikoncert som smagsprøve på 
deres koncerter, der giver håb 
for hundredvis af narkomaner og 
tusindvis af indsatte i russiske 

fængsler.
Årsmødet får også besøg af 

to unge, som lige er kommet 
hjem fra Aktiv Missions arbejde 
i Indien, hvor de har været 
med til at hjælpe de omtalte 
”jernbanebørn” til et værdigt liv 
med leg, tryghed, voksenkontakt 
og skoleuddannelse.

 
En oplevelse for livet

–  Det er en oplevelse for livet, 
og man kan virkelig mærke, at 
man gør en forskel i de små børns 
liv, siger Philip Wikborg Hartzner, 
der har arbejdet som frivillig på et 
børnehjem.

–  Man bliver virkelig indstillet 
positivt på alt i livet, fordi man 
kan se, hvor lidt de har her, og 
hvor glade og taknemmelige de 
er, tilføjer han.

Han har været i Indien i tre 
måneder sammen med Anna 
Hoyng Alstrup, der samlede ind til 
børnehjemmet på SommerOase 
i 2015.

Flere fattige end i Afrika
Anna er især begejstret for at 

møde de indiske volontører, som 
giver sig hen i arbejdet.

–  De har lagt deres egne pro-
jekter og lyster og livsmål totalt 
til side for bare at være sammen 
med nogle børn lige nu, siger hun.

De unge vil aldrig kunne glem-
me det store fattige land:

–  Indien er et univers i sig selv. 
Der er fl ere fattige mennesker i In-
dien end i hele Afrika, og samtidig 
er der fl ere femstjernede hoteller 
end noget andet sted i verden, 
siger Philip Wikborg Hartzner.

Man kan møde de to unge, 
den russiske rockgruppe med 
fl ere på Aktiv Missions årsmøde 
den 19. marts kl. 13-16 i Karls-
lunde Strandkirke på Karlslunde 
Mosevej 3.

Alle er velkomne til også at 
deltage i gudstjenesten i kirken 
inden mødet kl. 11.15, hvorefter 
Aktiv Mission vil servere en gratis 
frokost for alle.

Henri.

Russisk rock spiller
på årsmøde i 
dansk folkekirke

Den russiske rockgruppe Drusjki  hjælper narkomaner og kriminelle til et normalt liv. 

Drusjki spiller også i fængslerne - og de fortæller, hvad troen har betydet for dem.

Aktiv Mission holder årsmøde og byder på frokost i Karlunde.

Af Henri Nissen

”Den Lille Lilla” er et forsøg på 
at beskrive kristendommen, så 
de såkaldte kulturkristne får en 
dybere tro. 

Forfatteren er Willy Hanghøj-
Petersen, en tidligere overlæge, 
som læste teologi, da han var 
omkring de 80 år!

I 30 år af sit arbejdsliv arbej-
dede han i Holstebro, hvor han 
var chef for centrallaboratoriet 
og oprettede den nye klinisk fy-
siologiske og nuklearmedicinske 
afdeling. 

Personlig tro
Her kom han i kontakt med en 

præst, som ledte ham videre til en 
mere bevidst tro. Han var ellers 
vokset op i Aabenraa i et social-
demokratisk arbejderhjem, hvor 
man nærmest var anti-kirkelige. 
Og på universitetet havde han 
fået den fornuftsmæssige tilgang, 
som udelukkede det overnatur-
lige. Men i en krise havde han 
dog haft lidt kontakt med den 
katolske kirke, indtil hans fornuft 
strittede imod.

Alt det står der dog ikke noget 
om i bogen, som er en personlig 
henvendelse til kulturkristne, 

der ligesom han selv er døbt og 
måske kommer i kirken til jul, 
men som måske mangler en 
personlig tro.

Kirkelig eller troende
Idéen er god nok. Der er man-

ge gode tanker i bogen. Personlig 
synes jeg dog, at den er lidt for 
’kirkelig’ i sine formuleringer, i 
stedet at støtte sig til Bibelen. 
For det er en tilpasset form for 
kristendom, som de kulturkristne 
på denne måde møder, og ikke 
den ”originale” fra Ny Testamente. 

I den moderne kirkelighed 
skærer man det uforståelige fra. 
Forfatteren forsøger fx at (bort-)
forklare himmelfarten som noget 

åndeligt. Og den evige ild, som 
Jesus selv henviser til, kan han 
ikke acceptere. Det kan Paven 
heller ikke, og så må det vel 
være sandt? Eller? Skabelsen 
bliver også hængt op på evolu-
tionsteorien, så den ikke støder 
an. Og opstandelsen bliver sam-
menlignet med reinkarnationen, 
som han dog tager afstand fra. 

Så selv om vi sagtens kan 
følge lægens ønske om at gøre 
kristendommen mere forståelig 
for de kulturkristne, så er det 
desværre kun en fortyndet for-
nuftstro, vi præsenteres for, hvor 
der er hugget en hæl og klippet 
en tå, ligesom i Askepot for at få 
skoen til at passe. 

Spørgsmålet er, om der er liv 
og kraft nok i denne tilpasnings-
teologi, hvor troen reduceres til, 
hvad vores begrænsede hjerne-
kasse kan forstå. Jeg vil anbefale, 
at vi i stedet leder de kulturkristne 
tilbage til Ny Testamentes over-
naturlige og grænsesprængende 
tro. Dén kan forvandle.  

Willy Hanghøj-Petersen
Den Lille Lilla
157 sider. 100 kr. Gugge-
forlaget. Kan bestilles ved 
henvendelse til forfatteren på 
willyhp13@gmail.com

At hjælpe kultur-kristne 
til at blive troende
Overlæge fandt selv troen og vil gerne hjælpe andre til en kirkelig tro.
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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 
 

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 og vær med  l 
”Mindes du Sangen” 

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

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

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

Entre 50 kr. inkl. kaff e
Lørdag d. 22/4 kl. 19.00 

Sarons Sle  e Ga  en, Svenstrupvej 34, Farsø
Lovsang v. EGS. Massoud Fouroozandeh taler.

Søndag d. 30/4 kl. 18.00
Vesterkirken Stenum, Na  ergalevej 7, Brønderslev

Torsdag d. 18/5 kl. 14.00
Bap  stkirken, Kirkegade 17, Brovst

Lørdag d. 20/5 & søndag 21/5: Koncert weekend
Koret Amazing fra Bergen og EGS

Tylstrup Frikirke lørdag kl. 19.00 og 
Bethaniakirken Aalborg søndag kl. 10.30

Booking af arrangement hos Bent Andersen tlf.: 2447 9812

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

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

www.bogsvend.dk
Kristne brugte bøger sælges

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

Bogsalg

Hvordan Anton fi k en ny hjerne og 
andre mirakler, der tyder på, at der
alligevel fi ndes en Gud...

Skanning 
FØR bøn

Skanning 
EFTER bøn

Foredrag og svar på spørgsmål 
om overnaturlig helbredelse v. 
Henri Nissen m.fl . 
Mandag d. 13. marts kl. 19 

Café Morgenstjernen
Jernbanegade 1, Christiansfeld. Kaffe kan købes. Fri forbøn.

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

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

Møder i Pinsekirken Nyt Håb

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

Søndag 26/3: Peter Kjær - Gud kan bruge dig
Lørdag 1/4   Kl. 19.00: Lekardal / David Hansen
Søndag 2/4  Kl. 10.30 & kl. 19.00: Lekardal / David Hansen 

Søndag d. 12/3 kl. 10:30
Jørn Pedersen
TEMA: Formålet med 
min identitet i Kristus

Søndag d. 19/3 kl. 10:30
Bjarne Kjær
TEMA: Fællesskabet
i Guddommen

Kirken i 
Kulturcenteret

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

15. marts kl. 11.30 - 13.00: Jørgen Christensen
22. marts kl. 11.30 til ca. 13.00: Hans P. Pedersen
29. marts kl. 10.30 - ca. 13.00: Asbjørn Kristiansen

(Bemærk tidspunkt)
Efter samlingerne er caféen åben. Man kan købe frokost/

kaffe og nyde fællesskabet.

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

Der kan købes kaffe i husets café: Café Kant.

Københavns Kulturcenter, 
Drejervej 11-21, 2400 København NV

Jørgen Christenen Hans BerntsenH.P. Pedersen Asbjørn Kristiansen

Bogsalg

Vel mødt

Kontak  nfo.: Inga Helver 
Tlf. 2076 3037 - inga@krisos.dk 

www.krisos.dk

Candle of Compassion & KriSoS
Velkommen  l en spændende dag

Lørdag den 18. marts 2017
”MØDESTEDET”

Vinkelvej 6, 3630 Jægerspris

Kl. 10.00 - 12.30:  Møde ved Simon Hol  , Åbne Døre
Kl. 14.00 - 16.30: Møde ved Lis Askholm, Eden Ministristry/  
 Mercy Outreach

Diverse

Munkebo – et kristent bofællesskab
- Lejlighed, god 3 vær. med nyt badeværelse. 
- Stort lyst værelse med eget bad.

Har du lyst til at være med i kristent fællesskab?
Vi holder møder, seminarer, retræter og bed & breakfast.

Beliggenhed: 17 km nord for Randers.

Henvendelse: Dortea Nielsen tlf. 28591943 
Mail: dortean@hotmail.com / Facebook: munkebo info
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Træn hjernecellerne 
– og vind måske et 
gavekort!  

Vinder i kryds & tværs uge 10:

Sanna Jensen
Skærskovvænget 15
8600 Silkeborg

Kodeord: grillsæson

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

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

Find fl ere 
end 1.000 
bøger på 

Abonnenter får 
5 pct. rabat.

Giv et gaveabonnment 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. 74 56 22 02.  
 Du kan få tilsendt et gavekort som kan gives sammen med et nummer af Udfordringen.
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Husk forbøn for Danmark den sidste mandag Husk forbøn for Danmark den sidste mandag 
hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.hver måned kl. 19-21. Dér, hvor du bor.  

Stillingsannoncer

Indryk en stillingsannonce 
i Udfordringen -  Ring 7356 1506

Bestil det gratis på
Udfordringen.dk

Er avisen 
udeblevet? 
Hvis avisen er 

udeblevet, kan du 
benytte 

kontaktformularen 
på hjemmesiden 

under
’Kontakt 

Udfordringen’. 

Har du ikke adgang til 
nettet, kan du ringe til 
os på tlf. 7456 2202 

kl. 10.00 - 14.00 
- tast 1 for abonnement. 

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. 

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

Erhverv

BØRNE-/FAMILIELEDER 
Stilling på 30 timer ledig pr. 1. april 2017 

Vi søger en dedikeret person til at drive og udvikle  
børne- og familiearbejdet i vores kirke og sogn 

Karlslunde Strandkirke er en kirke med mange aktivi- 
teter ugen igennem for mennesker i alle aldre og er  

 
medarbejdere samt 1-2 gudstjenester hver søndag  

med op til 300 kirkegængere

Ansøgningsfrist: 21. marts kl. 12.00
 

på www.strandkirken.dk

ved Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3 • 2690 Karlslunde 
Tlf. 46 15 01 78 • www.strandkirken.dk

Pottemagerens Hus søger Medarbejdere
Pottemagerens Hus - et Kristent Refugie- og Bedehus: 
Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted.

Ansvarlig Køkkenleder/Huskoordinator:
Om arbejdet: 

Du bliver køkkenleder med hjælp fra frivillige 
medarbejdere. 
Sørger for planlægning, indkøb og tilberedning af kost 
og kaff eservering til mellem 30-80 gæster, 4-5 årlige 
stævner af 4-7 dages varighed. 
I køkkenet hersker en åben, god og positiv 
omgangstone.

Sekretær og Regnskabsfører:
Om arbejdet: 

Daglig tidsbegrænset telefonpasning. 
Fordele gæsterne på værelser og i campingvogne. 
Kunne stå for foreningens regnskab og bogholderi. 
Lyst til at indgå i stedets stævner og øvrige 
arrangementer.

For begge stillinger kan både enlige eller ægtepar komme 
på tale. Du/I skal være interesseret i samarbejde med 
frivillige medarbejdere og have lyst til at færdes i et tvær-
kirkeligt miljø. Tjenestebolig kan evt. tilbydes. 

Send en ansøgning med et par ord om dig selv til:
Lis Jensen. Tlf. 7553 3320 - lis@watchman.dk
Moses Hansen. Tfl . 2088 8889 (evt. tlf.svarer) - 
moses@watchman.dk

Vigerslev kirke søger: 
Sognemedhjælper/kirke-  
og kulturmedarbejder  
med mulighed for andre funktioner 
 
Vigerslev Kirke, Valby-Vanløse provsti, søger  
ny sognemedhjælper med tiltrædelse snarest.  
Stillingen er i udgangspunktet 30 timer pr. uge,  
men kan justeres efter behov og ønsker. 
Stillingens hovedfokus er kirkens børne- og 
ungdomsarbejde, samt opsøgende kontakt i sognet. 
Vigerslev Kirkes vision for alt vores arbejde er:  
Fællesskab med Gud - fællesskab med hinanden. 
 
Nærmere oplysninger hos: sognepræst Henrik Laursen eller 
kontaktperson Inger Margrethe Kofod-Svendsen på mail:  
7027@sogn.dk 
Se detaljeret stillingsannonce på kirkens hjemmeside 
www.vigerslevkirke.dk eller på www.jobnet.dk  

er

søger 
snarest. 
pr uge

Ansøgningsfrist 31/3 • Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted 
Tlf. 48 31 85 96 • Mail: peter.skov.thomsen1@almeskole.dk

Andre fag: gerne drengeidræt, øvrige efter aftale.
Se stillingsopslag på www.almeskole.dk 

Alme Skole – en kristen friskole søger pr. 1/8-2017 

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

DR K 
Søndag 12/3
14:00 Gudstjeneste fra Alders-
lyst kirke i Silkeborg
Anden søndag i fasten tager ud-
gangspunkt i evangeliet om en 
kvinde, som råbte til Jesus: ”For-
barm dig over mig, Herre, Davids 
søn! Min datter plages slemt af en 
dæmon.” Det handler om tro og hel-
bredelse. Sognepræst Kamilla L. 
Bundgaard er liturg og prædikant.
Organist Stephan Mohr står sam-
men med Jelena Durovic på cello 
og kirkens kor for musikken. 

Tirsdag 14/3
19:05 Vores guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (1:6)
”Skabelsen”. 

20:00 Vorers guddommelige ver-
den med Morgan Freeman (2:6)
”Hvem er Gud?” Er der en fornem-
melse af det guddommelige, som 
forener alle religioner? Og har 
Guds væsen ændret sig over tid? 
For at forsøge at forstå menneske-
hedens millioner af guder opsøger 
den amerikanske skuespiller Mor-
gan Freeman kristne, muslimer, 
jøder, hinduer, oprindelige ame-
rikanere og arkæologer. Sendes 
også onsdag kl. 22.00 og søndag 
kl. 17.50.

Onsdag 15/3
22:50 Biblens gåder - Den hellige 
Gral. Tysk dokumentar fra 2015.
(Secrets of the Bible). Alle fra mid-
delalderens riddere til nazister og 
utallige skattejægere lige siden 
har søgt efter det bæger, som 
Jesus ifølge legenden drak af ved 
den sidste nadver, og som senere 
blev brugt til at opsamle hans blod 
under korsfæstelsen. Nu hævder 
Anna Kingsford, der har viet sit liv 
til at studere og afkode symboler, 
at hun har løst mysteriet og ved, 
hvor Den hellige Gral kan fi ndes. 
Sendes også søndag kl. 17.00.

Lørdag 18/3
19:45 Før Søndagen
Johannes Møllehave fortæller om 
salmen ”Mit hjerte altid vanker” og 
om, hvordan hjertet søger krybben 
frem for kongeslottet. DR PigeKo-
ret ved dirigent Michael Bojesen 
synger salmen fra Brabrand Kirke 
3. søndag i fasten. www.dr.dk/tro

Søndag 19/3
14:00 Gudstjeneste fra Alderslyst 
kirke i Silkeborg. Gudstjenesten 
tredje søndag i fasten handler 
om de tunge tanker, der kan øde-
lægge relationerne mellem men-
nesker. Sognepræsterne Kamilla L 
Bundgaard, Marianne Hedemann 
Andreassen og Poul Geil udfolder 
evangeliet i en dialogprædiken. 

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

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, satellit 
THOR 1 grad vest, fr. 10872, SR 
24500 V pol: Lørdag kl. 14:00 - 
18.00. Søndag kl. 00:00 - 04:00.
UCB Radio: 
UCB/NewFM: FM 103,4
Alle hverdage kl. 21:00 - 06:00 
Radio Rhema: FM 106,3
Alle hverdage kl. 06:00 - 10:00 
Lørdage kl. 06:00 - 11:00
Mandag kl. 13:00 - 17:00

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

Radio 

Søndag 12/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Løgumkloster 
Kirke, Haderslev Stift. 2. søndag 
i fasten. Prædikant: Sten Haarløv
21.03 Tidsånd (P1)
Genudsendelse fra onsdag

Mandag 13/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)

Tirsdag 14/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
11.30 Mennesker og Tro
Norre om løb og livslykke. Mind-
fulness terapeut Chris Norre be-
søger Skurvognen for at fortælle 
om ekstremsport og længsel efter 
mening. Vært: Anders Laugesen. 
(Sendes også torsdag 20.30 og 
søndag 6.30).

Onsdag 15/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
09.05 Tidsånd
(Sendes også 00.05, lørdag 14.03 
og 1.03  og søndag 21.03).

Torsdag 16/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
20.30 Mennesker og Tro

Fredag 17/3
08.05 Morgenandagten (P2 DAB)
Lørdag 18/3
08.07 Morgenandagten (P2 DAB)

Søndag 19/3
06.30 Mennesker og tro. (P1)
Genudsendelse fra tirsdag.
09.54 Gudstjeneste (P1)
Gudstjeneste fra Sorø Klosterkirke. 
Roskilde Stift. 3 søndag i fasten
Prædikant: Lis Samuelsen
21.03 Tidsånd (P1)

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

Stillinger 

LUTHERSK MISSION SØGER 
ØKONOMIMEDARBEJDER

Bliv en del af LM’s forsyningstropper, der servicerer 
resten af organisationen – både på sekretariatet og 
helt ud til den enkelte LM’er. 

Dine hovedopgaver bliver: 
• bogføring af gaver 
• udvikling af LM’s givertjeneste 
• kontakt til lokale kasserere 
• kontakt til LM’s givere 
• øvrige økonomiopgaver i teamet

Du bliver en del af et team, der er med til at skabe 
gode rammer for resten af organisationen – det er 
meningsfuldt at arbejde i LM’s resurseteam!

Få mere at vide
 

www.dlm.dk/job. Kontakt gerne resursechef John-
 

jl@dlm.dk / 30 11 83 13. 
Ansøgningsfrist: 18. april  
Ansættelse: snarest muligt

Jakobskolen er en kristen friskole i Århus med 227 elever. 
Vi søger til det kommende skoleår en lærer til vores mellem-
trin, 4. – 6. klasse. Det er en fast stilling og gerne på fuldtid.

Du er matematiklærer og kan undervise i musik og/eller en-
gelsk. Derud over ser vi frem til at høre, hvad du ellers gerne 
vil byde ind med.

Du er personlig kristen, faglig dygtig og har en anerkendende 
tilbage til børn, kolleger og forældre. Du ser muligheder frem 
for problemer og har lyst til at arbejde i et tæt kollegialt sam-
arbejde.

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC.

Se mere på vores hjemmeside www.jakobskolen-aarhus.dk 
eller på vores facebookside. For yderligere oplysninger er 
du velkommen til at kontakte skoleleder Kaj Markussen på 
51155651. Ansøgningen sendes elektronisk til skolen på 
kontor@jakobskolen-aarhus.dk senest torsdag d. 30. marts.

 

www.jakobskolen-aarhus.dk
Næringen 100, 8240 Risskov, Tlf.: 8678 3055

Lærer søges

Henri Nissen

Krista Revsbech
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Diverse

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

Morgenandagten 
på DR K

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

DR Kirken søndag den 
12.3 på DR K:
Sognepræst Kamilla 
L. Bundgaard prædi-
ker over teksten til 2. 
søndag i fasten. Det 
handler om tro og 
helbredelse. 
Foto: DR Kirken
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Et eksperiment for at fi nde ud af, hvor længe man 
kan leve på brød og vand.

Musik
TJEK

Brian og Jenn Johnson er på gaden med et nyt lovsangs-
album, som er et tilbageblik og en opmuntring til at stå 
fast i troen på Gud.

Jeg har ofte glædet mig over alt den gode lovsangsmusik, 
der kommer fra Bethel i Redding i USA. De formår at skabe 
hits, som bliver sunget i kirker over hele jorden. Og Brian og 
Jenn er nogle af de stærkeste stemmer i den sammenhæng. 
Men de har ikke lavet så mange album sammen kun de to. 
Dette er det tredje album fra duetten. De to andre er ’Undone’ 
(2001) og ’We Believe’ (2006). Så det er altså 11 år siden, 
og måske er det derfor, at de har valgt en lidt nostalgisk tone 
gennem hele albummet.

Albummet begynder med det stærke og proklamerende 
nummer ’Mention Of Your Name’ af Jenn Johnson. Person-
ligt har jeg altid følt, at Jenn Johnsons stemme og måde at 
lovsynge på trak mig ind i en dybere og mere overgivende 
lovsang. Man kan måske sige, at jeg er ”fan”. Og dette nummer, 
og de fi re andre numre på albummet, er ingen undtagelse. 
Det er stærke lovsange, som rører mig dybt. 

Derimod har jeg det lidt mere blandet med Brians numre. 
De har en lidt anden og mindre kraftfuld effekt på mig. Det 
er helt sikkert også gode numre, men de rører mig bare 
ikke på samme måde. Måske er det en personlig ting, men 
jeg tager ofte mig selv i at klikke videre til Jenns numre på 
albummet. Og det gør i sidste ende, at albummet bliver lidt 
usammenhængende for mig. Virkelig fedt til tider - og lidt 
trættende på samme tid. Alle numrene på albummet er også 
udelukkende ballader, og det bliver ofte lidt for meget af det 
gode, for min smag.

Tekstmæssigt handler numrene, som titlen på albummet 
antyder, om at Gud er værd at sætte sin lid til. Vi kan stole 
på ham gennem livets problemer. At Gud har velsignet os 
og fortsat vil gøre det. Det er som altid gode tekster, som 
opbygger og udfordrer.

Alt i alt er det et godt, solidt lovsangsalbum, som jeg helt 
sikkert vil vende tilbage til og lytte til.

Henrik Engedal

Nostalgisk lovsang
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Hestlund Efterskole opfører  
musicalen ”Jeg er!” den 22. og 
23. marts.

”Jeg er!” er en historie om en 
gruppe menneskers kamp for 
retten til at være – at eksistere. 
Vel at mærke en gruppe, der 
lever i vores umiddelbare nær-
hed, forklarer arrangørerne af 
musicalen på Hestlund Efterskole 
ved Bording.

Et par på fl ugt
Musicalen ”Jeg er!” fortæller 

om mennesker på fl ugt og om 
deres møde med et nyt land, et 
nyt folk og et nyt system. Vi følger 
en kvinde og en mand hele vejen 
fra kaos i hjemlandet gennem 
kaos under fl ugten og til en ny 
slags kaos, da de når frem til det, 
de tror er endestationen.

- Hovedpersonerne fl ygter over 
hals og hoved fra overgreb mod 
de basale menneskerettigheder 
i hjemlandet, men kommer fra 
asken i ilden. Flugten byder nem-
lig på overfald og beregnende 
menneskesmuglere. 

Da de omsider når til Dan-
mark, venter der nye problemer 
og bekymringer, forklarer Anette 
Bonde, der for fjerde år i streg står 
bag manuskriptet sammen med 
kollegaen John Laue.

Mødte afviste asylsøgere
Inspirationen til handlingen 

i ”Jeg er!” stammer fra møder 
med afviste asylansøgere på 
Udrejsecenter Kærshovedgård 
ved Ikast. Det betyder dog ikke, 
at musicalen er specielt politisk.

- Vi serverer ikke en færdigbagt 
holdning til emnet ’fl ygtninge og 
asylansøgere’. Vi forsøger kort 
og godt at vise scener fra disse 
menneskers liv for i det mindste at 
holde liv i debatten om, hvordan 
vi skal eller ikke skal møde dem. 

Det værste er nemlig, hvis vi 
slet ikke snakker om det, for så 
bliver det et farligt tabu, siger 
John Laue.

Medmenneskelighed
De musikalske indslag i ”Jeg 

er”! blander meget passende en 
række forskellige stilarter fra hele 
kloden sammen i en moderne 
trykkoger. Hele forestillingen 
er pakket ind i masser af multi-
medie-udstyr med storskærme, 
fl yvske lyd- og lyseffekter, røg og 
damp. Men budskabet fra scenen 
er anderledes jordnært:

- Hestlund Efterskole bygger 
på et kristent værdisæt, og derfor 
mener vi, at det som minimum 
er vores pligt at møde medmen-
nesker med respekt, kærlighed 

og åbne arme – uanset om de 
er afviste asylansøgere, på tålt 
ophold, muslimer, kristne, etniske 
danskere eller ej. 

Uanset den politiske dagsor-
den, så er disse skæbner menne-
sker af kød og blod, som har brug 
for at blive mødt på en anstændig 
måde, siger Anette Bonde.

John Laue tilføjer:
- Musicalen beskæftiger sig 

med medmenneskelighed - og 
ikke med, hvem der skal have 
ophold, og hvem der ikke skal. 
Medmenneskelighed er hævet 
over politik. 

Disse mennesker kæmper for 
retten til at eksistere – og denne 
kamp foregår faktisk lige på den 
anden side af vores ligusterhæk. 
Vi kan ikke være bekendt at 
dreje hovedet den anden vej, 
slutter han.

Forestillingerne løber af sta-
blen på Hestlund Efterskole d. 
22. og 23. marts klokken 19:30. 
Entré: 40 kr. inkl. kaffe. Gratis 
adgang for børn under 18 år.

Bodil

Musical om mennesker på 
fl ugt - i vor egen baghave
Årets forestilling på Hestlund Efterskole handler om udviste asylsøgere i Danmark.

Sidste års musical på Hest-
lund Efterskole handlede om 
mødet mellem slaver og dan-
skere på De Vestindiske Øer.

I 2016 opførte eleverne på Hestlund Efterskole ved Bording musicalen ”Så sort som guld” for fulde 
huse. Forestillingen handlede om slavehandel og slaveri i Dansk Vestindien 1670-1848. 

Houman fra Iran er en af de 
kristne udviste asylansøgere 
fra Kærshovedgård, som Ud-
fordringen skrev om i somme-
ren 2016.
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Klummen
Ung Udfordringt

Af Hanna Hejlesen
volontør i Impact

Å R E T S  M U S I C A L

22. & 23. 
MARTS 
KL. 19.30
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6-årige Becca ligner på mange måder andre jævnaldrende 
piger. Elsker at lege, danse, synge og tegne. Alligevel 
adskiller hun sig på særligt ét punkt: Hendes familie 
passer ikke på hende.

Fra hjørnet helt op ad den mørkeblå udgangsport til børnehjem-
met på Filippinerne høres den dejligste latter. Sådan én der får 
andre i lokalet til at vende sig om, trække på smilebåndene og 
grine med. 6-årige Becca danser rundt om sig selv, fuldstændig 
opslugt af sin egen leg og glæden ved den. Den der særlige, ube-
kymrede barneglæde, hvor verden omkring én synes ubetydelig. 
Med dansen medfølger et højlydt, vedvarende og virkelig ægte 
grin, som er så smittende, at jeg sjældent har hørt noget lignende. 
Intet synes umiddelbart at kunne forstyrre Becca og hendes leg. 
Men lige uden for den store, afl åste port banker virkeligheden på.

Selvom Becca lever trygt på børnehjemmet, har hendes vej 
hertil været fyldt med lige så mange huller, ujævnheder og ligeså 
meget affald, som er en del af de alt for mange gadebørns liv og 
hverdag langs de støvede, fi lippinske veje. 

Som jeg sidder der på min skammel i Manila og observerer den 
lille glædesspreder af en fi lippinsk pige, virker det ubegribeligt, at 
den familie, der burde have været der for hende, ikke er at fi nde 
nogen steder. Det er hjerteskærende og uforståeligt, at en pige, 
der som Becca er så ekstremt nem at elske, endte på gaden 
uden nogen til at passe på hende og vise hende omsorg. Det 
er et svigt af dimensioner, som intet barn i verden har fortjent. 

Der fi ndes mange børn med skæbner som Beccas. Det er de 
barske realiteter. I princippet kunne Becca have været overladt 
til det hårde liv på gaden i en alder af bare seks år. Helt alene. 
Jeg tror, at barnelatteren så for længst ville være forstummet. 
Det er den heldigvis ikke, da hun blev fundet af mennesker, der 
gav hende den base, hun alt for længe 
havde manglet.

Forladt, men
fuld af glæde

Alle unge skal have en fair chance for at møde 
Gud, mener YFC Dk.

Youth for Christ  holder konkurrence om to billetter til Justin Biebers 
koncert i Aarhus den 5. juni. Svaret på spørgsmålet ”Hvad oplevede 
Bieber i Badekarret” kan læses i den nye ungdomsbibel Mød Gud.
Justin Biebers liv som stjerne sendte ham på afveje, men så kom han i 
kontakt med præsten Carl...

Hvad oplevede Justin 
Bieber i badekarret?
Af Bodil Lanting

Ungdombibelen ’Mød Gud’, 
besøg i et skatecenter og en 
Bieber-koncert er bare nogle 
af tilbuddene fra Youth for 
Christ.

YFC har 2.500 medlemmer i 
alderen 1-85 år og tilbyder en en 
masse ting, som skal give alle 
unge i Danmark chancen for at 
møde Gud. 

100 koncerter 
Ud over den nye ungdomsbi-

bel, Bieberkoncerten, teenlejren 
Rock Solid samt tilbud om danse-
grupper i Kolding og København 
er der 100 årlige koncerter og 

events samt ”superheltekurser” 
for konfi rmander.

Rock Solid er navnet på mate-
riale for de 9-14 årige, mens Teen 
Equip er for de 14-18 årige.

En ny serie med titlen Mød 
Gud for 18+ udkommer i løbet af 
2017, mens ungdomsbibelen af 
samme navn allerede er i han-
delen til 60 kr.

I februar-marts kan man for-
skellige steder i Danmark opleve 
koncerter med bandet The New 
Divide fra USA. 

I efteråret kommer det store 
musikevent A Day of Praise 
den 23. september i DGI-byen i 
København. 

I tusindvis af år har mennesker 
haft oplevelser, som de kun kan 
beskrive på én måde: de har 
oplevet et møde med Gud. 

I MØD GUD er der eksempler 
på 10 nye og hundredevis af 
gamle møder med Gud. 

Ofte har folk mødt Gud, når det 
har været mest ønsket. 

Nogle gange er det sket, når 

det har været mindst ventet. 
Andre gange er det sket for folk, 
der slet ikke troede, at den slags 
var muligt. 

MØD GUD er Bibelens historie 
om Jesus. Men der er også et 
meget langt forord, hvor moderne 
mennesker fortæller om deres 
møde med Gud.

YFC-konkurrence om 2 billetter til Bieber-koncert:

Værftet i Nexø er YFC.Danmarks 
kristne legeland og skatecenter. 
I hverdagene er det hjemsted for 
Rock Solid, teenklubben J-Way, 
skateskole, integrationsarbejde 
mm.

Landslejr i Brande
YFCs Rock Solid landslejr 

foregår den 24.-26. marts i 
Betania Kirkecenter i Bran-
de. 

Der er mulighed for fæl-
les bustransport til og fra 
Sjælland.

Prisen er 200 kroner for 
medlemmer og 400 for ikke-
medlemmer. I prisen er in-
kluderet en Rock Solid lejr 
t-shirt.

’Mød Gud’ har svaret på spørgs-
målet om Bieber i badekarret
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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. 

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___  

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

(11/2017)

Bestil Udfordringen eller gi’ den som gave!

Et svin blev ”frelst” i Chile
Wycliffe Danmark beretter i en 
nyhedsmail om bibeloversæt-
terne Walter Kaiser og Silva 
Moisès’ sproglige udfordringer:

”Vi var rådvilde: Oversættelses-
teamet kunne simpelthen ikke 
fi nde et ord på mapuche (Chile) 

for begrebet ”frelse”. 
Så fortalte én af medarbejder-

ne forbigående, at ét af naboens 
grise igen og igen brød gennem 
hegnet og ødelagde hans køk-
kenhave. Som allersidste udvej 
lænkede han grisen, så den ikke 
kunne komme hjem igen. 

Da naboen næste dag kom for 

at lede efter sin gris, sagde man 
til ham: 

”Du må gerne få den, men først 
skal du betale for de skader, din 
gris har forvoldt.” Grisen skulle 
tilbagekøbes, ”frelses”. 

Et udtryk fra hverdagen på 
landet var den perfekte måde at 
gøre det bibelske udtryk ”frelse” 

forståeligt på.

Sådan gjorde Jesus også. Han 
underviste folk på hverdagssprog 
med historier fra hverdagen. Så-
dan er vores Gud: Han vælger 
at bruge almindelige, verdslige 
erfaringer til at dele åndelige 
sandheder med.”

Jeg ved ikke, om det er mine gener eller mere et spørgsmål 
om opdragelse, men det at bede om hjælp og at modtage den, 
er en kamp for mig. 

Jeg skammer mig! Skammer mig over ikke at slå til selv, skam-
mer mig over ikke bare at kunne tage mig sammen, og jeg føler 
mig på alle måder utilstrækkelig.

Jeg har døjet et årstid med en voldsom diskusprolaps i nakken. 
Den er mirakuløst helbredt, men i lang tid gjorde den mig helt af-
hængig af familiens hjælp. Jeg var nødt til at affi nde mig med det, 
for der var ikke andre muligheder... Alligevel var det voldsomt svært.

Nu er jeg i en ny situation med svær sygdom i den nærmeste 
familie. Langt mere krævende, end jeg nogensinde havde kunnet 
forudse, og igen er vores familie afhængig af hjælp. Naboer, kol-
legaer og menighed kommer dagligt med mad til os, passer børn, 
leger taxa-kørsel til og fra hospitalsundersøgelser mm. Vi ville ikke 
kunne klare det uden, og de siger alle, at det giver dem glæde at 
gøre noget for os... Alligevel, midt i overvældende taknemmelighed, 
skammer jeg mig. Jeg burde da kunne selv.

Her til min morgen-stilletid blev tankerne pludselig vendt på ho-
vedet, og jeg fornemmede Guds visdom ind i mit stressede indre...

Bibelvers efter bibelvers tonede frem... Gennem jeres indbyrdes 
kærlighed, skal det kendes, at I er mine disciple... Elsk din næste... 
Bær hinandens byrder...osv. 

Gud kalder os jo netop til at hjælpe hinanden, og IKKE til at 
kunne klare det hele selv.

Hverken i forhold til Gud, vores far, eller i forhold til mennesker 
omkring os er det meningen, at vi skal kunne klare det hele selv, 
men snarere klare det sammen...Det 
skulle jeg have hjælp til at forstå.

Den svære hjælp

Jesus var i ligklædet! 
  - KONKRET OG OPMUNTRENDE NY BOG

ILLUSTRERET I FARVER
80 SIDER - LETLÆST 

KUN 98,-

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

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